ISSN 2311-8164

№20(15) ’2016
№20(15)

ISSN 2311-8164
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВИЙ ВІСНИК
МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЖУРНАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
№ 20 (15)’2016

МУКАЧЕВО
2016

УДК 001 (05)
Науковий вісник Мукачівського
державного університету:
журнал наукових праць
Випуск 20 (15)’2016
________________________________________

Заснований у 2006 р. Виходить двічі на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 14990-3962ПР від
05.03.2009 р.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
серія ДК № 4916 від 16.06.2015
___________________________________

Засновник і видавець:
Мукачівський державний університет
Журнал зареєстровано та проіндексовано у Україна, 89600, Закарпатська область,
таких міжнародних науково-метричних м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26
каталогах та базах даних:,
тел. (03131) 2-11-09
 Index Coperniсus (ICV 2014: 38.10)
факс (03131) 2-11-09
 ResearchBib
e-mail: nauka@msu.edu.ua
______________________________________________

 РИНЦ
_______________________________________

____________________________________

Головний редактор
Щербан Тетяна Дмитрівна – д.психол.н.,
професор, Заслужений працівник освіти України

Рекомендовано до друку та поширення
через мережу Інтернет Вченою радою
Мукачівського державного
університету,
(протокол № 13 від 26.05.2016 р.)

Заступники головного редактора
Гоблик Володимир Васильович – д.е.н., доцент,
Заслужений економіст України
Капітан Лариса Іванівна – д.і.н., професор
Відповідальний секретар
Лизанець Анжела Гейзівна – к.е.н., доцент
Редакційна колегія
Товканець Ганна Василівна – д.пед.н., доцент,
(відповідальний за напрям «Гуманітарні та
суспільні науки»)
Козарь Оксана Петрівна – д.т.н., доцент
(відповідальний за напрям «Природничі та
технічні науки»)
Ліба Наталія Степанівна – к.е.н., доцент
(відповідальний за напрям «Економічні науки»)
Мілашовська Ольга Іванівна – д.е.н., професор
Проскура Володимир Федорович – д.е.н.,
професор
Лужанська Тетяна Юріївна – к.геогр.н., доцент
Моргун Алла Володимирівна – к.філол.н., доцент
Стегней Маріанна Іванівна – д.е.н., доцент
Фізеші Октавія Йосипівна – к.пед.н., доцент
Кабацій Василь Миколайович – к.фіз.-мат.н.,
доцент
Мовчан Катерина Миколаївна, директор
бібліотеки МДУ

З 6 випуску «Науковий вісник
Мукачівського державного
університету»
має власну подвійну нумерацію

Науковий
вісник
Мукачівського
державного
університету - журнал наукових
праць, який включає публікації
провідних науковців, практиків та
студентів, згруповані за трьома
напрямами (гуманітарні та суспільні
науки, природничі та технічні науки,
економічні науки), які висвітлюють
актуальні питання розвитку науки та
освіти.
Може бути корисним для
науково-педагогічних,
інженернотехнічних працівників, аспірантів та
студентів.

Науковий вісник Мукачівського державного університету : журн. наук. пр. / Ред..кол.:
Щербан Т.Д. (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. - № 20 (15). - 348 с.
© Мукачівський державний університет, 2016

ISSN 2311-8164

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

SCIENTIFIC BULLETIN
OF
MUKACHEVO STATE UNIVERSITY
JOURNAL OF SCIENTIFIC ARTICLES

ISSUE 20 (15)’2016

MUKACHEVO
2016

UDC 001 (05)
Scientific Bulletin Mukachevo State
University:
Journal of scientific articles
Issue 20 (15) 2016

Certificate of registration of
print media
Series KV number of PR 14990-3962 from
05.03.2009 p.
Certificate of subject of publishing
________________________________________
Series DK number 4916 from 06/16/2015
Founded in 2006, published twice a year
___________________________________
______________________________________________ Founder and Publisher:
Mukachevo State University
The journal has been registered and
Ukraine, 89600, Transcarpathian region,
indexed
in
such
international
Mukachevo, st. Uzhgorodska 26
scientometric catalogs and databases :,
 Index Copernisus (ICV 2014: 38.10) Tel. (03131) 02.11.09
Fax: (03131) 02.11.09
 ResearchBib
email:nauka@msu.edu.ua
 РИНЦ
____________________________________
______________________________________
Chief Editor
Shcherban Tetyana D. – Ph. D, professor,
Honored Worker of Education of Ukraine
Deputy of chief editor
Hoblyk Volodymyr – Ph.D, docent,
Honored Economist of Ukraine
Kapitan Larysa – Ph.D, professor
Executive Secretary
Lyzanets Anzhela – Ph.D, docent
Editorial board
Tovkanets Hanna –Ph.D, docent
(responsible for the direction of
«Humanities and social sciences»)
Kozar Oksana – Ph.D, docent
(responsible for the direction of «Natural
and Engineering Sciences»)
Liba Nataliya - Ph.D, docent (responsible
for the direction of «Economic
sciences»)
Milashovska Olha – Ph.D, professor
Proskura Volodymyr – Ph.D, professor
Luzhanska Tetyana – Ph.D, docent
Morhun Alla - Ph.D, docent
Stehney Marianna – Ph.D, docent
Fizeshi Oktaviya - Ph.D, docent
Kabatsiy Vasyl– Ph.D, docent
Movchan Kateryna - Director of MSU
library

Recommended for publication and
spreading through the Internet by the
Academic Council of
Mukachevo State University,
(protocol № 13 from 26.05. 2016)
From 6 issue of «Scientific Bulletin of
Mukachevo State University»
has its own dual numbering
Scientific Bulletin of Mukachevo
State University - the journal of scientific
articles, which includes the publication of
leading researchers, practitioners and
students grouped in three areas (humanities
and social sciences, natural and technical
sciences, economic sciences) that highlight
actual issues of science and education.
It may be useful for scientificeducational, engineering and technical
personnel, graduate and students.

Scientific Bulletin of Mukachevo State University: journal of scientific articles / Edit. B.:
T. D. Shcherban (chief edit..) etc. – Mukachevo : Publisher of MSU, 2016. - № 20 (15). - 348 с.

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
2016. Випуск № 20(15)
Видається з 2006 р.
Зміст
ПРИРОДНИЧІ І ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Л.П. Чертенко, Н.А. Гапонюк. Застосування сучасних графічних сапр для створення
еко-дизайну дитячого взуття………………………………………………………………..
С.Є. Каменець, І.С. Кір’янова. Автоматизація технологічної підготовки виробництва
спеціального взуття з застосуванням реляційних баз даних……………………………..
С.Є. Каменець, Н.С. Кір’янова. Проектування спеціального взуття, для людей з
осколковими ураженнями ніг за допомогою сучасних 3d технологій…………………...
М.І. Ігнатишин, В.І. Хімич. Розв’язок зворотної задачі плоского маніпулятора в
системі mathcad………………...……………………………………………………………...
М.І. Ігнатишин. Визначення механічних параметрів реологічної моделі ФОЙГТА
непрямим методом…………………………………………………………………………...
Ю.Ю. Жигуц, В. Ф .Лазар, Б.Я. Хом’як. Технологія синтезу термітних латуней і
бронз…………………………………………………………………………………………...
В.П. Коновал, В.М. Шумейко, О.В. Пекарська. Дослідження впливу морфологічних
особливостей плантарної частини стоп молоді на технічну побудову деталей взуття….
В.Ф. Лісніковський, О.Р. Мокроусова. Технологічні напрями застосування
монтморилоніту у виробництві шкіри………………………………………………………
Ya. M Pelekh., C. M. Mentynskyi, R. Yа. Pelekh. Nonlinear numerical methods for the
solution of initial value problem for ordinary differential equations…………………………..

7
15
23
33
39
45
54
58
65

ГУМАНІТАРНІ І СУСПІЛЬНІ НАУКИ
Д.В. Букарєв, І.В. Федотова. Представлення корпоративної культури з точки зору
взаємодії культурних полей у соціально-культурному просторі організації…………....
Л.І. Капітан, В.В. Дума. Виховання толерантності в дітей старшого дошкільного віку
в контексті сучасної освітньої парадигми………………………………………………….
Ю.Н. Карандашев. Структура наличного бытия в логике Гегеля………………………
М.О. Марценюк, Р.В. Северін. Психологічні аспекти релігії в системі духовних
цінностей особистості……………………………………………………………………….
О.І. Туряниця. Проблема вивчення впливу соціальних чинників на онімну лексику…
Н.О. Герцовська, І.В. Бесага. Proper names in english phraseology……………………...
Н.О. Герцовська, К.І. Бігар. Classification of greek borrowings according to the sphere of
usage in the vocabulary of the english language………………………………………….......
К.І. Бігар. Алгоритм роботи над перекладацькою сегментацією художнього твору......
О.М. Боднар. Вокально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя:
філософсько-педагогічний аспект…………………………………………………………..
Н.В. Теличко, Ж.Р. Болотаєва. Communicative activities in teaching grammar…………
Н.О.Герцовська, О.Е. Леушина. Slang of teenagers in social networks………………….
Н.О. Герцовська, І.Ю. Ретізник. Partial equivalence in literary translation……………...
Н.В. Теличко, О.В. Безрука. The conception of pedagogic mastery basis formation of
future teachers at elementary school………………………………………………………….

76
81
90
100
109
114
119
124
130
135
138
143
148

Т.Д. Щербан, О.В. Ковач. Психологічні особливості самосприйняття в юнацькому
віці…………………………………………………………………………………………….
О.С. Юрков, В.В. Орсагош. Соціально-психологічні чинники ризику вживання
психоактивних речовин підлітками………………………………………………………...
Н.В. Теличко, І.Ю. Прожегач. Innovative Technologies in Learning Foreign
Languages……………………………………………………………………………………..
Т.Л. Міщур. Аспекти діалогу філософії і літератури як конструктивної основи процесу
самовдосконалення людини…………………………………………………………………
Т. Д. Щербан, М.А. Дмитрієв. Емпатія у взаємостосунках вчитель –учень……………
А.В. Моргун. К вопросу о лингвистической классификации зоонимов………………...
А.В. Моргун, Е.А. Тоба, О.І. Кампо. Оцінка міжкультурних комунікацій в розвитку
соціокультурної діяльності………………………………………………………………….
М.І. Ігнатишин, В.О. Хазін. Метод чисельної оцінки сенсорних та екстрасенсорних
здібностей……………………………………………………………………………………...
І. З. Задорожній. Роль Мукачівських єпископів…………………………………………...

153
162
174
177
185
192
202
211
222

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
М.В. Ігнатишин, І.І. Дешко. Інтернет - банкінг як новітній інструмент
перспективного розвитку банківського бізнесу……………………………………………
М.В. Ігнатишин, М.В. Василенко. Інтернет - банкінг як новітній інструмент
перспективного розвитку банківського бізнесу……………………………………………
В.А. Табінський, І.О. Лаптев, В.Р. Тристан. Альтернативні аспекти боргового
зобов`язання держави………………………………………………………………………...
М.М. Свердан. Економіка і демократія: необхідність ринкового поєднання …………..
А.В. Грянило, М.І. Білялова. Актуальність дизайнерських рішень готельноресторанних об’єктів в сучасних умовах ринкової конкуренції……………….………….
К.М. Хаустова, М.І. Козар. Теоретичні підходи до визначення та класифікації
кадрової стратегії в контексті стратегічного вибору підприємства………………………
М.В. Чорій, М.І. Басараб. Аналіз історичних передумов та особливостей технології
приготування млинців………………………………………………………………………..
І.Р. Кратко, В.В. Агафонова. Організація та методика аналізу доходів і витрат
підприємства…………………………………………………………………………………..
Т.Ю. Лужанська, Г.І. Чубірка, В.Ю. Деркач. Стратегічне планування розвитку
туризму в регіоні……………………………………………………………………………...
Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий, С.С. Махлинець. Інституціонально-організаційне
забезпечення охорони туристських ресурсів………………………………………………
В.В. Папп, О.І. Вашурін, В. Осташ. Оцінка рекламної політики туристських
підприємств…………………………………………………………………………………...
М.В. Реслер, К.І. Молнар. Технологічні та інформаційні системи в діяльності
сучасного підприємства……………………………………………………………………...
Н.С. Ліба, Є.Є. Назаренко. Наукові підходи до поняття «внутрішній контроль»………
І.Р. Кратко, М.В. Арович. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою
показників платоспроможності та ліквідності……………………………………………...
Я.В. Голубка, Г.П. Гудь. Особливості організації аудиту операційних доходів та
витрат на підприємстві……………………………………………………………………….
В.М. Головачко, М.В Житко. Особливості нарахування та утримання із заробітної
плати…………………………………………………………………………………………...
О.В. Феєр, Л.С. Дорошевич. Теоретичні основи ефективності діяльності
підприємства…………………………………………………………………………………...

227
234
242
249
258
265
272
278
285
294
301
309
313
319
324
327
335

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

7

УДК 685.341
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ГРАФІЧНИХ САПР ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ЕКОДИЗАЙНУ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ
ГАПОНЮК Н. А., ЧЕРТЕНКО Л. П.
Київський національний університет технологій та дизайну

Актуальність. Тема виготовлення екологічного дитячого взуття, яке водночас є
конкурентоспроможним та рентабельним, є актуальною та своєчасною через необхідність піклування
про здоров'я дитини та зовнішнє середовище в нинішніх умовах. Сучасні концепції екологічності
виробництва передбачають широке використання автоматизованих систем проектування,
натуральних матеріалів та ресурсоощадних технологій. Використання САПР та сучасного
прогресивного обладнання сприяють також підвищенню конкурентоспроможності виробництва та
товарів, а отже, є актуальним та необхідним.
Мета. Метою статті є розробка сучасного актуального екологічного дизайну взуття для дітей
та молоді з використанням текстильних матеріалів у середовищі сучасних графічних САПР.
Методологія. Методи досліджень базуються на методах проектування форми та конструкцій
дитячого взуття на основі параметрів взуттєвої колодки в середовищі графічних 2d та 3d САПР.
Результати. У роботі запропоновані дизайнерські рішення для дитячого взуття, що
узгоджуються з актуальними екологічними та ресурсозберігаючими концепціями. У середовищі
популярних графічних 2d та 3d САПР розроблено моделі взуття дитячого асортименту з
використанням текстильних матеріалів, що відповідають вимогам функціональності, ергономічності,
екологічності та естетичності. Запропоновано формат спільного використання різних САПР для
досягнення ефективності проектного процесу.
Наукова новизна. Вперше з використанням методу 3-d моделювання в середовищі Crispin
ShoeMaker та 2d проектування в середовищі USM розроблено екологічні моделі дитячого взуття з
використанням текстильних матеріалів.
Практична значимість. Одержані результати дозволяють випускати дитяче взуття на
сучасному обладнанні, орієнтованому на застосування прогресивних САПР, з використанням
екологічно-чистих технологій, що пропагують здоровий спосіб життя, свободу руху та зручність
використання.
Ключові слова. Екодизайн, ергономічність, мода, текстильні матеріали, САПР, дитяче взуття,
проектування, 3-d моделювання.

Зростаюча конкуренція та підвищені вимоги споживачів на ринку взуттєвих
товарів вимагають нових підходів для забезпечення належного рівня якості та
комфорту виробів. Взуття є невід'ємною частиною нашого життя. Традиційно для
взуття використовується шкіра. Але останніми десятиліттями у зв'язку з розвитком
нових технологій з'явилася безліч нових матеріалів, популярність отримали
шкірзамінники. Ці матеріали дешевше і можливо практичніше натуральних, однак
останнім часом постало питання екологічності та ресурсоощадності, і тут добре
зарекомендували себе текстильні матеріали на основі натуральних волокон, які за
показниками повітропроникності, гігієнічності, екологічності виробництва кращі за
інші альтернативні матеріали.
На сьогоднішній день практично всі великі підприємства, які займаються
масовим виробництвом взуття, використовують САПР, основними перевагами яких є
підвищення точності побудови, зниження трудомісткості проектних процесів та
можливість розробки широкого асортименту моделей на одній базі. Крім того,
впровадження комп’ютерних технологій зменшує кількість паперової робочої
документації, що зрештою призводить до підвищення екологічності виробництва.
Об'єкти та методи дослідження
Мода на здоровий спосіб життя не здає свої позиції останні кілька років
[1]. Одним ыз проявів турботи про себе і про навколишнє середовище, безсумнівно,
повинен стати вибір еко взуття. Відома активістка Люсі Сіегл у статті «What clothes can
I wear to help save the planet» представила кілька альтернативних екологічних
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матеріалів для виробництва взуття, таких як лососева шкіра або перероблене рисове
лушпиння (побічний продукт харчової промисловості). З лушпиння роблять,
наприклад, гуму для черевиків (M & S використовували таку гуму для нової колекції
Eco Trainer). Із зіпсованого молока, до речі, можна зробити найтоншу тканину, яка
важить менше, ніж шерсть або шовк. А Econyl, «відновлена» тканина зі старих
рибальських сіток, може бути достойною екологічною заміною нафтового нейлону.
На сьогодні велика кількість прогресивних іноземних брендів створюють і
розвивають лінії eco-friendly-одягу, взуття та аксесуарів [2]. Їх головна відмінність у
використанні передових та органічних методів обробки сировини для виробництва
тканини, застосуванні натуральних барвників і сучасних матеріалів. При цьому
результат роботи подібних брендів не поступається творінням їхніх колег, які
використовують традиційні тканини і методи.
Першість у списках екодизайнерів по праву належить Stella McCartney.
Засновниця бренду керується екопереконаннями в життя, довгий час є вегетаріанкою і,
відповідно, свій бренд вона будувала на подібних принципах. З моменту заснування
власного модного будинку Стелла не використовує шкіру і натуральне хутро,
сильнодіючі барвники і намагається збільшувати використання органічних тканин в
своїх колекціях. Цей принцип аж ніяк не здешевлює процес виробництва.
Компанія «Po-Zu» виготовляє «етичне» взуття. Виробники використовують
натуральний латекс, шкіру, вовну, пробку та конопляні волокна. При складанні взуття
не використовуються клеї, що сприяє екологічності та гігроскопічності взуття. М’яка
устілка «foot-mattress» допомагає зняти втому ніг. Завдяки привабливості та
затребуваності створюваних моделей, компанія «Po-Zu» спільно з
Timberland
випустила стильну екологічну колекцію взуття [3].
«VANS» - ще одна відома марка, на цей раз взуттєва, яка виробляє безпечну для
навколишнього середовища продукцію. Всі класичні моделі ніжно улюблених кед і
сліпонів відносяться до так званого Vegan-взуття.
Лос-анджелеська компанія «Reformation» основний акцент робить на
використання перероблених матеріалів. Простий і лаконічний крій, невеликий наліт
ретро стилістики, а так само спеціальні колекції для дівчат невисокого зросту і для
власниць великого розміру грудей - зробили бренд надзвичайно популярним на заході.
Останні колекції таких впливових брендів як Versace, Louis Vuitton, Dior, Dolce
and Gabbana, Hermes, Marc Jacobs, Trussardi і Giorgio Armani мають велику кількість
текстильних моделей взуття. Модні останнім часом еспадрильї, кеди, сліпони
представляють комфортний молодіжний напрям з тенденцією до екологічності.
Найбільш вибагливе до екологічності дитяче взуття та взуття для підлітків. На
жаль, ці вимоги не завжди виконуються. Для дослідження «Маленька історія про модну
брехню» речі закуповувалися в різних країнах, у тому числі в Італії, Росії, Франції та
Швейцарії [4]. У результаті перевірки в 16 з 27 зразків дитячого взуття були виявлені
різні токсичні речовини, в тому числі етоксілати нонілфенол і сурма. Нонілфенол,
наприклад, потрапляючи при пранні в воду, розкладається на ще більш токсичні
речовини, які впливають на гормональну роботу живих організмів.
Постановка завдання
Хвиля популярності екологічної моди захлеснула весь світ. Натуральне взуття
набирає популярність. Відмітка «еко» свідчить про те, що товари вироблені виключно з
натуральних матеріалів. Однак потрібно попрацювати, щоб знайти в магазинах взуття,
що повністю відповідає екологічним вимогам. Тому тема виготовлення екологічних
товарів народного вжитку, які водночас є конкурентоспроможними та рентабельними,
є актуальною та своєчасною.
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Однією з серйозних проблем виробників взуття є недостатня увага до споживача
шкільного віку. Якісне, ергономічне, екологічне взуття для дітей та підлітків часто
випадає з асортименту підприємств незважаючи на те, що воно є одним з аспектів які
впливають на формування, розвиток і нормальне функціонування організму.
Виробники спираються лише на так звані модні тенденції (вид взуття, форму носка чи
висоту пыдборів, фактуру та колір матеріалу) та на відносно невисоку ціну,
орієнтуючись на споживача середньої ланки. Іншою невирішеною проблемою
українського взуттєвого виробництва, зокрема етапу конструкторської підготовки, є
повільне впровадження сучасних прогресивних систем автоматизованого
проектування, без яких неможливе конкурування вітчизняних товарів на світовому
ринку.
Результати та їх обговорення
Згідно з ДСТУ ГОСТ 26167: 2009 "Взуття повсякденне" [5], взуття повинне :
а) Оберігати організм від несприятливих метеорологічних впливів і механічних
пошкоджень.
б) Відповідати анатомо-фізіологічним особливостям організму дитини і в першу
чергу, її стопи.
в) Забезпечувати сприятливий клімат навколо стопи, сприяти підтриманню
необхідного волого-температурного режиму за будь-яких мікрокліматичних умовах.
г) Повинне бути якісне, ергономічне, екологічне, відповідати аспектам, які
впливають на формування та розвиток нормального функціонування організму.
У загальному обсязі споживання різних матеріалів для виробництва взуття 30%
становлять текстильні матеріали. Тканина дедалі стає необхідним матеріалом
виробництва взуття. Це відкриває великі можливості для розширення сировинної бази
взуттєвої промисловості та асортименту взуття. Для верху дитячого взуття веснянолітнього асортименту в якості альтернативи натуральній шкірі можна використовувати
лляні, бавовняні, конопляні матеріали. В утепленому зимовому взутті рекомендують
драп, напіввовняні, вовняні матеріали, фетр, повсть і т. д. [6].
Метою автоматизованого проектування моделей є підвищення якості, зниження
матеріало- та трудомісткості, скорочення штатів проектувальників та термінів
виконання проектно-конструкторських робіт. Останнє особливо важливе в умовах
індивідуалізації виготовлення взуття, коли на перше місце висуваються вимоги
вільного вибору моделей, врахування індивідуальних особливостей споживача та
оперативність реалізації замовлення.
Використання 3d-моделювання в середовищі графічних спеціалізованих САПР
дозволяє побудувати модель взуття, реалістично відобразивши всі її естетичні
властивості. Для моделювання форми взуття дитячих моделей в даній роботі
використовували програмний комплекс Crispin ShoeMaker, який містить весь
необхідний функціонал для розробки деталей верху та низу, оздоблення та
декорування моделі, дає можливість підбору матеріалів верху, форми низу, фурнітури
та різних видів оздоблення [7].
У якості вихідної інформації використовували дитячі колодки, що застосовуються
на підприємстві. Для оцифрування їхніх поверхонь використовували спеціалізований
сканер Foot in 3d, який дозволяє отримати цифрову копію як поверхні стопи людини,
так і поверхні взуттєвої колодки (Рис. 1).
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Рис.1 Сканування та обмірювання поверхні колодки за допомогою сканера
FootIn 3d
Програма 3d-сканування дозволяє також в автоматичному режимі виміряти
основні параметри колодки, щоб співставити їх з середніми параметрами стоп дітей
певної групи населення та зробити висновки відносно відповідності форми колодки
потрібним розмірам [8-9].
Сканована форма колодки експортується в STL-формат, з якого далі імпортується
в середовище Shoe Mаker (Рис. 2)

Рис. 2. Імпортування сканованої колодки в середовище Crispin ShoeMaker
При розробці моделей враховували наступні вимоги до дитячого взуття:
1. Наявність супінатора як ортопедичного елемента взуття. Супінатор повинен
розташовуватися точно в геленочній виїмці і бути правильної форми, і при цьому не
бути занадто жорстким. Таким чином, його наявність може служити профілактикою
плоскостопості, але тільки в тому випадку, якщо взуття не куплене «на виріст».
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4. Для профілактики деформації стопи та для фіксації п’ятки має значення
жорсткий задник, який не дає гомілковостопному суглобу відхилятися від правильного
положення.
5. Підошва повинна бути достатньо еластичною і гнучкою в ділянці носка й не
згинатися в її п'ятковій частині, мати хороші амортизаційні властивості, що буде
допомагати не тільки ходити малюкові, але й бігати, стрибати. Для стійкості підошва
повинна виготовлятися із спеціального нековзкого матеріалу і бути рифленою,
особливо для зимового періоду.
6. Носок дитячого взуття для раннього віку роблять широким і округлим (вільний
простір забезпечує циркуляцію повітря). Крім того носок захищає дитячі пальчики від
травм.
7. Повнота дитячої ноги змінюється з віком. У більшості дітей раннього віку ноги
повні і пухкі, тому виробники враховують цю особливість розвитку стоп. Повнота
взуття для малюків найчастіше вище середньої. Взуття з високими берцями або
халявами повинна бути досить просторою, мати широку халяву для зручності взування
і нормального функціонування гомілковостопного суглоба при русі.
8. Для фіксації взуття малюкам найоптимальнішим є використання застібки
«велькро».
9. Маленький каблучок бере участь у формуванні ходи. Його висота має бути не
більше 5-10 мм.
10. Дитяче взуття повинна бути легким, інакше малюк буде втомлюватися.
11. Особливі вимоги пред'являються до зовнішнього вигляду дитячого
взуття. Колірна гамма дитячого взуття повинна бути різноманітна - яскраві і навіть
кислотні кольори, які дають можливість створити для дитини оригінальний образ, а так
само контрастні поєднання, чіткі виразні лінії і м'які округлі форми. У дитячих моделях
вітаються різні ремінці, накладки, аплікації і різні види декору. І особливо
привабливим взуття для дітей роблять різноманітні тиснення, вишивки, перфорації, що
виконуються у вигляді графічних квітів, малюнків, анімалістичних принтів.
Розроблений асортимент дитячого взуття представлений на Рис. 3.
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Рис. 3 Спроектовані в середовищі Crispin ShoeMaker моделі взуття диттячого
асортименту.
При впровадженні моделей на підприємстві актуальним стало питання
взаємозв’язку 3d модулю Crispin ShoeMaker з двохмірними графічними програмами,
встановленими на виробництві. Так, зокрема, великою популярністю користується
взуттєвий редактор USM завдяки зручності та простоті у використанні. Для
конвертування побудованих моделей із ShoeMaker в двохмірний формат програми
USM використовували експортування моделі в універсальний графічний DXF-формат
[10]. При цьому автоматично виконується розгортка бічної поверхні колодки з усіма
нанесеними на неї конструктивними лініями (Рис. 4). При конвертуванні моделі в DXFформат всі лінії представлені у вигляді поліліній, з якими далі можна працювати в
іншому редакторі. Далі в середовищі USM проектували робоче креслення верху
сконвертованих моделей шляхом редагування конструктивних ліній, додавання
необхідних припусків для складання текстильних деталей верху, надписів та міток на
деталях (Рис. 5).

Рис. 4 Конвертування розробленої моделі дитячих черевиків в 2d-формат в
середовищі ShoeMaker
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Рис. 5 Проектування грунт-моделі дитячих черевиків в середовищі USM
Висновки.
У роботі розроблено моделі дитячого взуття з урахуванням концепцій екодизайну на основі текстильних матеріалів. Процес розробки моделей реалізовано в
середовищі двох видів САПР з можливістю їх спільного використання: Crispin
ShoeMaker – для 3d моделювання взуття та його реалістичної візуалізації, USM – для
2d пректування грунд-моделі верху та оформлення шаблонів деталей.
Впровадження раціонального набору різних видів графічних систем
автоматизованого проектування дозволить організувати процес виготовлення взуття з
урахуванням технічних та економічних вимог виробництва, а також допоможе
підвищити конкурентоспроможність товару шляхом урахування естетичних,
антропометричних, екологічних та інших вимог споживачів.
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АННОТАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ САПР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКОДИЗАЙНА
ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Актуальность. Тема изготовления экологической детской обуви, конкурентоспособной и
рентабельной, является актуальной и своевременной из-за необходимости заботы о здоровье ребенка и
окружающей среды в нынешних условиях. Современные концепции экологичности производства
предусматривают широкое использование автоматизированных систем проектирования, натуральных
материалов и ресурсосберегающих технологий. Использование САПР и современного прогрессивного
оборудования способствуют также повышению конкурентоспособности производства и товаров;
следовательно, является актуальным и необходимым.
Цель. Целью статьи является разработка современного актуального экологического дизайна
обуви для детей и молодежи с использованием текстильных материалов в современных графических
САПР.
Методология. Методы исследований основаны на способах проектирования формы и
конструкций детской обуви на основе параметров обувной колодки в среде графических 2d и 3d САПР.
Результаты. В работе предложены дизайнерские решения для детской обуви, которые
согласуются с актуальными экологическими и ресурсосберегающими концепциями. В среде популярных
графических 2d и 3d САПР разработаны модели обуви с использованием текстильных материалов,
отвечающих требованиям функциональности, эргономичности, экологичности и эстетичности.
Предложен формат совместного использования различных САПР для достижения эффективности
проектного процесса.
Научная новизна. Впервые с использованием метода 3-d моделирование в среде Crispin
ShoeMaker и 2d проектирования в среде USM разработаны экологические модели детской обуви с
использованием текстильных материалов.
Практическая значимость. Полученные результаты позволяют выпускать детскую обувь на
современном оборудовании, ориентированном на применение прогрессивных САПР, с использованием
экологически чистых технологий, пропагандирующих здоровый образ жизни, свободу движения и
удобство использования.
Ключевые слова: Экодизайн, эргономичность, мода, текстильные материалы, САПР, детская
обувь, проектирование, 3-d моделирование.
SUMMARY
THE APPLYING OF THE MODERN GRAPHICAL CAD FOR ESTABLISHING CHILDREN’S SHOES
ECODESIGN
Topicality. The subject of children's ecological footwear manufacturing that is both competitive and
profitable, is relevant and timely because modern trends need to care for the child's health and the
environment. Modern production ecological concepts provide for increased use of design automated systems,
natural materials and resource-saving technologies. Using CAD and modern advanced equipment also
contribute to increasing the competitiveness of the production of goods and, therefore, is relevant and
necessary.
The objective. The objective is the development of contemporary environmental design shoes for
children and young people using textile materials in the environment of the modern graphic CAD.
Methodology. The method of research is based on the methods of the shape and construction
designing of children’s footwear on the basis of the footwear last parameters in the 2d and 3d CAD.
Results. The paper presents design solutions for children's shoes taking into consideration the current
environmental and resource-saving concepts. In the environment of popular graphic 2d and 3d CAD the shoes
models were developed using textiles that meet the requirements of functionality, ergonomics, ecology and
aesthetics. The article has proposed the new format at the same time using different CAD to achieve efficiency
design process.
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Scientific novelty. For the first time with the use of 3-d modeling at Crispin ShoeMaker environment
and 2d design among USM - CAD the ecological models of children's footwear have been developed using a
textile materials.
Practical value. The results help to produce children's shoes on modern equipment, focused on the use
of advanced CAD, using environmentally friendly technologies that promote healthy living, freedom of
movement and ease of use.
Keywords: Eco-design, ergonomics, fashion, textiles, CAD, children shoes, design, 3-d modeling.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ
КАМЕНЕЦЬ С. Є., КІР’ЯНОВА І. С.
Київський національний університет технологій та дизайну

Робота направлена на автоматизацію технологічної підготовки виробництва спеціального
взуття із застосуванням реляційних баз даних. Для цього були розроблені таблиці, що містять
інформацію про операції, їх технологічні нормативи, додаткові матеріали та обладнанні що
застосовується. Було розроблено програмний продукт, який забезпечує заміну, видалення і введення
елементів даних, створення і ведення записів з логічним та синтаксичним контролем і з можливим
оперативним коригуванням.
При роботі інтерактивної системи технологічної підготовки виробництва вирішуються
наступні завдання:
- формування технологічних процесів як послідовності вибраних операцій;
- вибір технологічних операцій;
- призначення устаткування для реалізації вибраних операцій, а також вибір технологічного
оснащення;
- оперативне коригування отриманої технології;
- виведення спроектованої технології на друкуючий пристрій або на відеотермінал.
Ключові слова: автоматизація, технологія, технологічний процес, база даних, спеціальне взуття.

До спеціального взуття, залежно від його призначення, ставляться певні вимоги
щодо захисту стопи людини від виробничих ушкоджень чи дії природних чинників
(агресивні сполуки, вібрації, волога, низькі температури тощо). Сучасне взуття для
робітників нараховує сотні спеціалізованих та універсальних моделей, основними
вимогами до якого є надійність, функціональність, ергономічність та комфорт.
Аналіз діяльності підприємств, що виробляють спеціальне взуття, показав значне
розширення асортименту продукції, і, в першу чергу, нових моделей взуття. Для
збільшення продуктивності і скорочення часу підготовки виробництва все більш
стають актуальними завдання автоматизації технологічних рішень таких як вибір
технологічних процесів і обладнання для виготовлення спеціального взуття,
розрахунок кількості робочих і оптимальної програми [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з основних завдань
автоматизованої технологічної підготовки виробництва є проектування технологічних,
процесів до реалізації яких застосовуються два підходи.
При першому підході створюється деяка технологічна теорія (зображувана
деревовидним графом), яка дозволяє знайти оптимальні рішення конкретних
технологічних процесів, за принципом «згори донизу». Алгоритми і програми за такою
концепцією реалізовують на комп'ютерах багаторівневу ітераційну процедуру
автоматичного проектування конкретного технологічного процесу[2].
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Другий підхід – типізація, який базується на узагальненні технологічного досвіду,
і полягає в тому, що технологічний досвід обробки деталей і зборка їх у виріб в різних
виробничих умовах формалізується і на основі такої формалізації створюється
узагальнений технологічний алгоритм.
Існує значна кількість системи комп'ютерного проектування технологічних
процесів з різним рівнем автоматизації.
У простому випадку (їх прийнято називати механізованими системами
технологічної підготовки) це автоматизація окремих фрагментів проектування
технологічного процесу, в яких обчислювальна техніка використовується для
вирішення окремих локальних завдань таких як оформлення і випуск технологічної
документації, розрахунок режимів і технічне нормування, розрахунок потреби в
основних та допоміжних матеріалів та ін. [3].
Досконалішими є такі системи автоматизованого проектування технологічних
процесів, в яких комп`ютеризуються не лише розрахункові і оформлювальні операції,
але і логічні функції, що виникають при формуванні технологічних процесів обробки
конкретних деталей [4, 5]. Такі автоматизовані системи виконують наступні функції:
- формування процесу обробки деталей;
- вибір послідовності технологічних операцій;
- вибір устаткування та оснащення;
- вибір допоміжних матеріалів;
- технічне нормування операцій;
- друк карт технологічної операції.
Наступним кроком в підвищенні автоматизації систем комп'ютеризованого
проектування технологічних процесів стало створення інтерактивних систем, у яких дії
технолога і комп'ютера виконуються у взаємозв'язку. Такий принцип вважається
якнайповніше відповідним сучасним вимогам розробки технологічної і нормативної
документації.
Інтерактивний (діалоговий) принцип побудови автоматизованих систем
технологічної підготовки виробництва базується на організації бази даних, яка в
загальному випадку є сукупністю розподілених баз:
- що містять відомості про технологічні операції, про устаткування, що
використовується на підприємстві, оснащення та інструмент;
- що містять відомості про використовувані основні та допоміжні матеріали;
- архів технологічних документів;
- баз даних по готових технологічних рішеннях.
Окрім цих баз даних має бути і система управління, що забезпечує виконання
наступних функцій :
- створення та ведення баз даних з синтаксичним і логічним контролем та з
можливостями оперативного коригування;
- заміну, видалення і введення елементів даних;
- допомога користувачу в процесі автоматизованого проектування.
При роботі інтерактивної системи технологічної підготовки виробництва повинні
вирішуватися наступні завдання:
- вибір технологічних операцій;
- призначення устаткування для реалізації вибраних операцій, а також вибір
технологічного оснащення;
- формування технологічних процесів як послідовності вибраних операцій;
- розрахунок технічних норм на операцію;
- оперативне коригування отриманої технології;
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- виведення спроектованої технології на друкуючий пристрій або на
відеотермінал.
Такого роду система має бути налаштована на умови конкретного підприємства,
виду вихідних форм і використовуване обладнання [7, 8].
Мета дослідження та постановка завдання полягає в розробці методу
вдосконалення технологічної підготовки виробництва за рахунок створення
інтерактивної системи проектування технологічних процесів складання спеціального
взуття різних методів кріплення і необхідних технологічних розрахунків з
використанням реляційних баз даних.
Результати дослідження. Для виробництва спеціального взуття, яке нерідко має
нетипову конструкцію та виготовляється з різноманітних, іноді нетрадиційних для
повсякденного взуття, матеріалів, необхідні свої оригінальні технологічні рішення.
Передбачити всі складності підготовки виробництва таких виробів і спроектувати
технологічні процеси в автоматичному режимі занадто складно, а результат не завжди
буде задовольняти вимогу підприємства. Значно полегшити завдання і поліпшити
якість проектування, яке відповідає вимогам технологів, можна завдяки використання
інтерактивного методу проектування.
Для досягнення поставленої мети було запропоновано використовувати реляційні
бази даних. Реляційна база даних-це база даних, побудована на основі реляційної
моделі, що має табличний спосіб представлення даних, а на зовнішньому рівні, що
задається набором однорідних таблиць. Були розроблені необхідні таблиці для
виробництва видів взуття, що найчастіше зустрічаються та різних методів кріплення, а
також є й інша інформація (вид устаткування, габарити устаткування, продуктивність,
потужність електродвигуна) необхідна для програмування вибору технологічного
процесу виробництва взуття і визначені способи зв'язку їх між собою (Рис. 1).

Рис. 1 Схема бази даних проектування технологічного процесу
Порядок складання деталей взуття був упоряджений як послідовність виконання
окремих вузлів і деталей, а також розглянуто різні способи формування заготовки на
колодці:
1. Підготовка заготовок
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2. Безобтягувальний внутрішній (встрочена устілка до носково-п`яткової частини,
по всьому краю).
Для комп’ютерного проектування технологічного процесу виробництва
спеціального взуття було проаналізовано технологічні процеси складання взуття різних
методів кріплення і виділено сім груп операцій, які були внесені в таблицю «Гр.
Операцій» (Рис. 2)

Рис. 2 Групи операцій
У таблиці «Моделі» збирається інформація про моделі, для яких вже розробляли
технологічний процес або типові технології виробництва взуття. Вона містить
найменування моделі, метод кріплення, її фотографію, опис, змінне завдання
виробництва, а також прізвище автора й дату розроблення технологічного маршруту.
В таблиці «Операция» зібрано перелік і опис усіх операцій виробництва взуття,
згрупованих по дільницях (таблиця «Гр. Операцій») і методам кріплення (таблиця
«Методи кріплення»), а також можливе устаткування й технологічні нормативи та
вимоги до виконання операції.
У таблиці «Методи кріплення» перелічуються усі методи кріплення низу взуття.
Таблиця «ТехнПроцес» являє собою перелік технологічних операцій виробництва
конкретного взуття, описаної в таблиці «Моделі». Зв`язок між двома таблицями
здійснюється полем «Модель».
Таблиця «Обладнання» описує устаткування, містить найменування
устаткування, його загальну й технологічну характеристику, потужність, габарити,
продуктивність, фірму-виготовлювача і фотографію.
Таблиця «Тип обл» призначена для скорочення обладнання, що пропонується для
виконання технологічної операції і має перелік дільниць виробництва взуття, яке
розбиває весь процес на етапи.
Зв`язок, вибір, додавання, зміни або видалення даних з бази здійснюють
запитами, які дають змогу підготовляти необхідну інформацію для форм і звітів.
Запити використовують для фільтрації й виконання розрахунків на основі даних і,
крім того, вони дають можливість автоматизувати виконання багатьох завдань
керування інформацією.
Розроблені форми дають змогу в зручному вигляді вводити й коригувати основну
інформацію в таблицях бази даних.
Для введення й коригування інформації про устаткування була розроблена форма
(Рис. 3).
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Рис. 3 Форма вводу й коригування інформації про устаткування
Для заповнення таблиці «Операція» була розроблена форма (Рис. 4), яка дозволяє
корегувати та створювати нові записи. Кожен запис має назву операції, опис
технологічних нормативів та обладнання, якому віддається перевага. Кожна операція
ідентифікується ділянкою, на якій вона виконується, і методом кріплення взуття.

Рис. 4 Форма вводу й коригування інформації про технологічні операції
Процес проектування технологічного процесу виробництва взуття починається з
вибору, або створення запису в таблиці «Модели». Для цього була розроблена форма
(р), у яої заноситься назва моделі, опис її і фотографія. Уточняються метод кріплення,
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дата і прізвище оператора, що розробляє технологічний процес. Навігація між вже
створеними описами моделей або розробку нової здійснюється відповідними
кнопками.

Рис. 5 Форма створення опису моделі взуття
Для розроблення технологічного процесу виробництва взуття в інтерактивному
режимі була розроблена форма «Вибір тех процесу» . Шапка форми, що характеризує
модель взуття, для якої розробляють технологію, автоматично переноситься з
попередньої форми вибору моделі. Вибір технологічного процесу проводиться
оператором послідовно поопераційно в табличній частині форми.
Спочатку в другому стовпці вибирають дільницю виробництва, де виконується
технологічна операція. Після цього в третьому стовпці будуть запропоновані тільки
операції, які виконуються на цій ділянці, і оператор зможе вибирати потрібну.
У четвертому стовпці автоматично з`являється назва вибраної технологічної
операції.
П`ятий стовпець дає змогу вибрати устаткування, яке зазвичай використовують
на вибраній операції, й воно відображається в шостому стовпці (Рис. 6).

Рис. 6 Форма вибору технологічного процесу
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Автоматичний режим розроблення технологічного процесу передбачає вибір
технології виробництва за типовими технологіями з урахуванням матеріалів з
подальшим коригуванням в інтерактивному режимі.
Результатом роботи програми є Звіт, який звичайно виводиться на принтер і являє
собою перелік технологічних операцій виробництва взуття із вказівкою устаткування й
технологічних нормативів виконання операцій (Рис. 7).

Рис. 7 Звіт, технологічного процесу виробництва
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Запропонований метод автоматизованого вибору технологічного процесу
складання взуття дає можливість мати повний перелік технологічного процесу
виробництва, а також устаткування та матеріалів, необхідних для цього.
Створена реляційна база даних в середовищі ACCESS Microsoft, що містить
інформацію про структурні елементи процесів і технологічні операції виготовлення
спеціального взуття різних методів кріплення. Розроблений програмний продукт
автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення спеціального
взуття реалізовано у вигляді запитів, форм, звітів, макросів та програм.
Автоматизація технологічної підготовки виробництва дозволяє, істотно
скоротити час, що витрачається на вибір технологічних процесів, обладнання,
інструменту та оснащення, а також підвищити якість отриманих при цьому проектних
рішень, застосувати технічно обґрунтовані нормативи, використовувати в проекті
устаткування, яке є на підприємстві.
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АННОТАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ
Работа направлена на автоматизацию технологической подготовки производства специальной
обуви с применением реляционных баз данных. Для этого были разработаны таблицы, содержащие
информацию об операциях, технологических нормативах, использованию дополнительных материалов и
применяемого оборудования. Был разработан программный продукт, который обеспечивает замену,
удаление и ввод элементов данных, создание и ведение записей с логическим и синтаксическим
контролем, а также с возможной оперативной корректировкой.
При работе интерактивной системы технологической подготовки производства решаются
следующие задачи:
- формирование технологических процессов как последовательности выбранных операций;
- выбор технологических операций;
- назначение оборудования для реализации выбранных операций, а также выбор технологической
оснастки;
- оперативная корректировка полученной технологии;
- вывод полученной технологии на печатающее устройство или видеотерминал.
Ключевые слова: автоматизация, технология, технологический процесс, база данных,
специальная обувь.
SUMMARY
AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PREPARATION SPECIAL FOOTWEAR WITH APPLYING
RELATIONAL DATABASES
The work is aimed at automation of technological preparation of manufacture footwear applying
relational databases. It has been designed table containing information about the operation of their
technological standards, additional materials and equipment used. It has been developed a software product
that provides a replacement, removal and input data elements for creating and maintaining records of logical
and syntactic control and the possible adjustment.
During using an interactive system of technological preparation of production the following objectives is
solved:
- Forming technological processes as sequences of selected transactions;
- The choice of technological operations;
- Appointment of equipment for the implementation of selected operations as well as the choice of
technological equipment;
- Operative adjustment of selected technology;
- Outputting of projected technology for printer or on a video terminal..
Keywords: automation, technology, technological process, database, special footwear.
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УДК 685.34.016:685.348
ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З
ОСКОЛКОВИМИ УРАЖЕННЯМИ НІГ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ 3d
ТЕХНОЛОГІЙ
КАМЕНЕЦЬ С. Є., КІР’ЯНОВА Н. С.
Київський національний університет технологій та дизайну

У статті розглядаються способи вирішення проблем, пов`язаних з естетичністю та
комфортністю взуття для людей, які отримали осколкові ураження ніг, унаслідок антитерористичних
операцій на Східній частині України, через що були пошкоджені м`які тканини нижніх кінцівок. Після
хірургічного втручання змертвілі м`які тканини були видалені та не відновились. Тому, набуло
актуальності створення спеціального чоловічого взуття, для людей, що отримали осколкові ураження
ніг для того щоб приховати набуті вади нижніх кінцівок, максимально забезпечити комфорт і
зручність при експлуатації. Метою є створення оригінального дизайну взуття, яке б мало привабливий
вигляд, на відміну від звичайного ортопедичного взуття. Поставлені задачі легко вирішуються за
допомогою застосування сучасних САПР, а саме – програмного комплексу Delcam Crispin. У модулі
LastMaker створюється колодка на основі отриманих даних від сканованої стопи. В програмному модулі
ShoeMaker створюється модель спеціального взуття в 3D вимірному просторі. Спеціальний
пінополіуретановий шар, що знаходиться між шкіряним верхом взуття та підкладкою дає змогу
заповнити ділянки тканин, які були вилучені в наслідок хірургічного втручання. Однією з найголовніших
якостей цього взуття є те, що це взуття не треба підбирати індивідуально, залежно від особливостей
пошкодження м`яких тканин ніг, бо пінополіуретановий шар здатний заповнити вилучені ділянки.
Також, залежно від висоти пошкодження ноги, можна варіювати висоту чобота за допомогою
пристьобування або відстьобування його верхньої частини. Конструкція взуття є зручною при
експлуатації, добре фіксується на нозі за допомогою ременів на пряжках, що регулюються. Взуття має
жорстку конструкцію ззовні та м`яку із середини. Жорсткість конструкції забезпечує максимальний
захист ноги від зовнішніх чинників, що можуть спричинити сильні больові відчуття. Крім того,
жорсткі берці підтримують гомілковостопний суглоб. Всі ці вище перераховані складові є дуже
важливими для того, щоб людина комфортно себе відчувала як з психологічної точки зору, так і з
фізичної.
Ключові слова: осколкові ураження м'яких тканин, вогнепальне поранення, спеціальне взуття,
колодка, конструкція, ноги, стопи, форма.

Зараз, коли на сході України ведуться бойові дії, набула актуальності проблема
вогнепальних та осколкових поранень стоп та гомілки, що становлять у військовий час
від 3,8% до 6,1% усіх поранень, в мирний час спостерігаються порівняно рідко. Тому
виникла потреба у створенні спеціального взуття для людей, що мають осколкові
ураження м`яких тканин ніг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підставі вивчення вогнепальних
ушкоджень та обліку порушення функції стопи під час війни України проти
проросійських найманців, запропонована класифікація, яка поділяє усі поранення
стопи на чотири групи.[1] У першу чергу, усі поранення стопи поділяються на два
класи: обмежені ушкодження, що стосуються одного з відділів стопи (пальці, передній,
середній або задній відділ стопи), великі ушкодження, захоплюючі одночасно два або
більше відділів стопи. У свою чергу, кожен з цих класів поділяється на дві підгрупи
залежно від поранення тільки м'яких тканин або поєднання їх з переломами. Крім того,
в класифікації окремо розглядаються ушкодження м'яких тканин тилу ступні або
підошовної поверхні і переломи опорних кісток з первинним порушенням склепінь.
За весь час війни кульові поранення стопи були в 45,2 % випадках, осколкові –
54%, а в 0,8% випадках зброя, що ранить, залишилася невстановленою. Найбільш
важкими були поранення протипіхотними мінами (2,7%) стопи, що супроводжується
великим розтрощуванням, аж до відриву частини її. Поранення м'яких тканин складали
40,4%, переломи – 59,6%. Суттєвий вплив на тяжкість інфекції, що ускладнювала
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поранення стопи, робили сліпі найбільш забруднені поранення (25,6%). Чужорідні тіла
були джерелом інфекції, причиною тривалого загоєння ран і утворення свищів.
Ампутації при вогнепальних пораненнях стопи у війну були зроблені в 15,2%
випадках. Більшість ампутацій доводяться на гомілку (46,5%) і пальці (39,4%).
Серед різних видів вогнепальних поранень гомілковостопного суглоба
розрізняють:
- поранення м'яких тканин, не проникаючі в суглоб;
- екстракапсулярні вогнепальні переломи з тріщиною, що сполучається з
суглобом;
- екстракапсулярні поранення таранної кістки;
- інтракапсулярні переломи. Число їх переважає 34%;
- тангенціальні поранення кортикального шару;
- роздроблення суглобових кондов (20,8%)
Переважають проникаючі поранення гомілковостопного суглоба і в 44,4%
випадків спостерігаються значні внутрішньосуглобові ушкодження кісток.
Останнім часом було запропоновано зразок післяопераційного взуття м`якої
конструкції для постраждалих в зоні АТО [2], виконаного з текстильних матеріалів.
Але воно недостатньо захищає стопу від впливу зовнішніх факторів, не регулюється по
довжині та обхватних параметрів.
Мета статті та постановка завдання полягає в створенні комфортного та
естетичного взуття з урахуванням потреб даної категорії людей за допомогою сучасних
САПР.
Результати дослідження. На сучасному етапі технологічного розвитку є
можливість застосування інноваційних технологій для створення спеціального взуття.
Наприклад, програмний комплекс Delcam Crispin дозволяє автоматизувати процес
конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та розробити взуття для
деформованої чи пошкодженої стопи, що дає можливість прискорити процес
проектування від сканування стопи до створення готового взуття.
За допомогою новітніх технологій можна спростити процес проектування
колодок та взуття для людей з пошкодженими стопами, наприклад, які мають
осколкові поранення. В основі створення такого взуття лежить проектування
ортопедичного взуття двох груп захворювань: людей з діабетичними вадами ніг та
дітей з ДЦП [3] і розробка післяопераційного взуття для хворих після операцій на
нижніх кінцівках. З першого прикладу за основу береться мꞌяка внутрішня форма, та
додається спеціальний шар пінополіуретану, що знаходиться між підкладкою та верхом
взуття, для зменшення больових відчуттів та заповнення ділянок ноги, які не
відновилися після пошкодження. З другого прикладу береться за основу жорстка
форма берців, яка здатна підтримувати пошкоджену гомілку. При поєднанні жорсткої
форми зовні та мꞌякої внутрішньої форми, досягається максимальна зручність та
комфорт.
Однією з найголовніших якостей цього взуття є те, що це взуття не треба
підбирати індивідуально, залежно від особливостей пошкодження м`яких тканин ніг,
бо пінополіуретановий шар здатний заповнити вилучені ділянки. Також, залежно від
висоти пошкодження ноги, можна варіювати висоту чобота за допомогою
пристьобування його верхньої частини. Конструкція взуття є зручною при
експлуатації, добре фіксується на нозі за допомогою ременів на пряжках, що
регулюються. Взуття має жорстку конструкцію ззовні та м`яку із середини. Жорсткість
конструкції забезпечує максимальний захист ноги від зовнішніх чинників, що можуть
спричинити сильні больові відчуття. Крім того, жорсткі берці підтримують
гомілковостопний суглоб. Всі ці вище перераховані складові є дуже важливими для
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того, щоб людина відчувала себе комфортно як з психологічної, так і з фізіологічної
точки зору.
Матеріали, які застосовані для проектування та виготовлення даного виду взуття
мають всі необхідні показники якості. Натуральна шкіра хромового методу дублення
забезпечує ергономічні та фізико-механічні властивості взуття, тому що, деталі верха
взуття - це ті, які покривають тильну частину стопи, бокові сторони стопи і гомілки.
Зовнішні деталі верха взуття, залежно від їх положення на стопі поділяються на більш
відповідальні й менш відповідальні. До перших відносяться деталі, які охоплюють
передню частину стопи від пальців до початку плюсни, до других – ті, що охоплюють
плюсновий, п′ятковий і гомілковий відділ.
Ділянка взуття над пальцями (носок) є найбільш виступаючою частиною взуття,
тому він повинен мати і довго зберігати гарний зовнішній вигляд. Оскільки носок
сприймає найбільшу кількість зовнішніх впливів, які залишають на деталі сліди у
вигляді забруднень або подряпин, то матеріал, з якого він виготовляється, повинен
мати гарну і стійку до зовнішніх впливів лицьову поверхню. Він повинен добре
очищуватися від бруду та реставруватися.
При русі людини найбільшого впливу зазнає ділянка верха взуття над плюснофоланговим зчленуванням стопи. На матеріалі над плюсно-фоланговим зчленуванням
при згинанні стопи утворюються складки у напрямку, перпендикулярному до
поздовжньої лінії стопи або близько до нього. Величина складок залежить від товщини
матеріалу і конструкції взуття (радіус кривизни) різний: від 0,5 – 1мм в м′яких тонких
матеріалах до 5 – 10мм в жорстких і товстих. До руйнування матеріалу призводить
багаторазове згинання. 1,5млн згинань – норма витримки до руйнування. Союзка
отримує найбільше деформування при розтягненні в поперечному напрямку на ділянці
мізинця і внутрішнього плюсно-фолангового зчленування. 3,5 – 8,7% – на ділянці
внутрішнього пучка, 2,1 – 7,6% – на ділянці мізинця.
Деталі, що охоплюють геленостопний суглоб, піддаються повторним ізгинам,
внаслідок чого у відповідній частині взуття з′являються складки на берцях і гомілці.
Великі складки з нижньої внутрішньої сторони можуть викликати зтирання
матеріалу внаслідок тертя складок одного чобота об складки іншого, коли одна стопа
проходить повз іншої. Отже, в цій частині взуття, матеріал має здатність до пружного
поздовжнього згину у вертикальному напрямку.
Застосований, у якості прокладки, пінополіуретан завдяки своїм відомим
утеплювальним властивостям створює необхідний мікроклімат в середині взуття,
особливо враховуючи те, що даний вид взуття розрахований на демісезонний період.
Завдяки натуральній підкладці з текстильного матеріалу – байка забезпечується
нормальний теплообмін та м`якість.
На рис 1. а, б, в, г. Зображена сканована 3D-модель пошкодженої стопи з
ураженнями м`яких тканин.

а

б

в
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Рис. 1. а – Зображення внутрішньої частини стопи;
б – Зображення зовнішньої частини стопи;
в – Зображення задньої частини стопи;
г. Вигляд стопи зверху
Як видно з рис. 2. співставставлення стопи з колодкою виявляє значні відхилення
конфігурацій, що потребує корегування параметрів колодки відносно параметрів стопи.

Рис. 2. Співставлення колодки зі стопою
Після співставлення колодки зі стопою можна переходити до редагування
колодки по перерізах, змінюючи її параметри. (Рис. 3).

Рис. 3. Редагування колодки по перерізах.
За допомогою функції «Расширенные настройки», що складається з чотирьох
закладок: «Масштаб», «Нос», «Пучки», «Пятка» можна редагувати колодку, щоб
надати їй необхідних параметрів, які відповідатимуть параметрам стопи.[4], [5], [6], [7],
[8]. (Рис. 4).
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Рис. 4. Закладки «Расширенные настройки»
Після підгонки колодки по параметрах стопи, можна переходити до моделювання
колодки під фасон взуття, а саме подовжити її халяву для створення чобіт. (Рис. 5.).

Рис. 5. Подовження халяви
У відкритому вікні показана сітка колодки, верхня частина якої редагується за
допомогою курсору або за допомогою введення числових параметрів. Тут можна
збільшити висоту халяви на певну кількість горизонтальних перерізів (відстань між
перерізами вказується у відповідній комірці).
Після подовження халяви колодки отримуємо готову 3D колодку (рис. 6.).
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Рис. 6. Готова колодка
На змодельованій 3D колодці розробляється віртуальна модель чоловічих чобіт.
Спочатку наносяться стильові лінії за допомогою функції «Рисование» (рис. 7.).

Рис. 7. Нанесення стильових ліній на поверхню колодки
Після нанесення стильових ліній створюються деталі по контурах в режимі
«Деталі». (Рис 8)

Рис. 8. Створення деталей взуття на основі стильових ліній
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До створених деталей застосовуються різні види фактур, що знаходяться в
«Бібліотеці матеріалів» (в даному випадку натуральна лицьова шкіра) і регулюється
товщина матеріалу та відстань деталей від колодки.
До даної моделі застосовується фурнітура у вигляді пряжок. Вибір фурнітури
знаходиться в «Бібліотеці фурнітури». Вигин під пряжку на ремені створюється в
режимі «Деталі». (Рис. 9.)

Рис. 9. Створення вигину під пряжку
Для того, щоб створити фурнітуру у вигляді застібки «блискавка», необхідно
застосувати «Бібліотеку швів». Фурнітурі можна надавати будь-який колір (Рис. 10 а,
б.).

Рис. 10 а. Застосування фурнітури
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Рис. 10 б. Застосування фурнітури
Для створення строчок обирають Режим «Строчка», а потім в «Бібліотеці швів»
обирається потрібний вид. Колір ниток можна змінювати. Строчка прокладається
трьома способами: вздовж лінії; на заданій відстані від краю; вручну за допомогою
олівця. У даному випадку застосований перший спосіб прокладання строчки. (Рис. 11).

Рис. 11. Нанесення строчок
Деталі низу взуття можуть бути створені безпосередньо в програмному комплексі
за допомогою Режиму «Подошва», або використати реально існуючу підошву,
заздалегідь відскановану на 3D сканері та збережену в форматі stl., що дає змогу
конвертувати її у програму (Рис. 12, 13а, 13б, 13в.).
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Рис. 12. Зовнішній вигляд взуття на колодці з підошвою

а

б
в
Рис. 13 а – Зовнішній вигляд взуття з підошвою збоку;
б – Зовнішній вигляд взуття ззаду;
в – Зовнішній вигляд взуття спереду

Висновки.
Безумовно, проблема створення спеціального взуття для людей з осколковими
ураженнями ніг останнім часом загострилась. Для вирішення цього питання була
спроектована нова модель спеціального чоловічого взуття в програмному комплексі
Delcam Crispin. Запропоновано нове конструктивне рішення та нові матеріали, які
забезпечують естетичність та комфорт даного виду взуття. Ця модель є привабливою з
економічної точки зору, тому що вона, на відміну від іншого спеціального
ортопедичного взуття, не потребує індивідуального підходу, що дає можливість
впровадження її в серійне виробництво.
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АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУВИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОСКОЛОЧНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НОГ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 3d ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются способы решения проблем, связанных с эстетичностью и
комфортностью обуви для людей, которые получили осколочные поражения ног, вследствие
антитеррористической операции в восточной части Украины, из-за чего были повреждены мягкие
ткани нижних конечностей. Поэтому, актуальным стало создание специальной мужской обуви, для
людей, которые получили осколочные поражения ног для того, чтобы скрыть приобретенные травмы
нижних конечностей, максимально обеспечив комфорт и удобство при эксплуатации. Целью является
создание оригинального дизайна обуви, которая бы имела привлекательный вид, в отличие от обычной
ортопедической обуви. Поставленные задачи легко решаются с помощью современных САПР, а именно
- программного комплекса Delcam Crispin. В модуле LastMaker создается колодка на основе полученных
данных отсканированной стопы. В программном модуле ShoeMaker создается модель специальной
обуви в трехмерном пространстве. Специальный пенополиуретановый слой, который находится между
кожаным верхом обуви и подкладкой дает возможность заполнить участки тканей, которые были
изъяты в следствие хирургического вмешательства. Одним из основных качеств этой обуви есть то,
что эту обувь не надо подбирать индивидуально, в зависимости от особенностей повреждения мягких
тканей ног, потому что пенополиуретановый слой способен заполнить удаленные участки. Также, в
зависимости от высоты повреждения ноги можно варьировать высоту сапога с помощью
пристегивания его верхней части. Конструкция обуви является удобной при эксплуатации, хорошо
фиксируется на ноге с помощью регулируемых ремней на пряжках. Обувь имеет жесткую внешнюю и
мягкую внутреннюю конструкцию. Жесткость конструкции обеспечивает максимальную защиту ноги
от внешних факторов, которые могут повлечь сильные болевые ощущения. Кроме того, жесткие
берцы поддерживают голеностопный сустав. Все эти выше перечисленные составляющие является
очень важными для того, чтобы человек комфортно себя чувствовал, как с психологической точки
зрения так и физически.
Ключевые слова: осколочные поражения мягких тканей, огнестрельное ранение, специальная
обувь, колодка, конструкция, ноги, стопы, форма.
SUMMARY
DESIGNING FOOTWEAR OF SPECIAL PURPOSES FOR PEOPLE WITH SHRAPNEL INJURIES
OF THE FEET WITH THE HELP OF MODERN 3D TECHNOLOGY
The article deals with the solving problems related to esthetics and comfort footwear for people who
received shrapnel damage of feet in an anti-terrorist operation in Eastern Ukraine. Hence creation of special
men’s shoes for people who received shrapnel damage to the legs became relevant in order to hide injuries of
the lower limbs and to provide maximum comfort and convenience during wearing. The goal is to create an
original Shoe design that had an attractive appearance, unlike regular orthopedic shoes. The tasks are easily
solved with the help of modern CAD software, namely software system Delcam Crispin. In LastMaker module
one could create a form based on data obtained from scanned foot. In the ShoeMaker software module a model
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of the special footwear could be created in three-dimensional space. Special polyurethane layer that is located
between the upper leather of the Shoe and lining gives an opportunity to fill in the portions of body tissue that
have been withdrawn in consequence of surgical intervention. One of the main advantages of these shoes is that
there is no necessity in picking up them individually, depending on characteristics of injuries. The polyurethane
foam layer can fill in remote areas. Depending on the height of feet damage, boot height could be also varied by
fastening its upper part. Shoes are comfortable during use and securely fixed on the foot with the adjustable
straps on the buckles. The footwear has a rigid exterior and soft inner design. Rigidity provides maximum
protection of the feet from external factors, which may cause strong pain. In addition, hard boots supports an
ankle. All listed above is very important for people to feel comfortable, from both psychological and physical
points of view.
Keywords: shrapnel injury of the soft body tissues, gunshot wound, special footwear, Shoe, design, feet,
foot, shape.

УДК 681.5
РОЗВ’ЯЗОК ЗВОРОТНОЇ ЗАДАЧІ ПЛОСКОГО МАНІПУЛЯТОРА
В СИСТЕМІ MATHCAD
ІГНАТИШИН М. І., ХІМИЧ В.І.
Мукачівський державний університет, Україна

Важільні механізми з роз'єднаними кінематичними ланцюгами (маніпулятори) покладені в основу
структурних схем багатьох машин, що здійснюють закономірні механічні рухи.
Аналітична механіка маніпуляторів розглядає два класи задач кінематики та динаміки прямі і
зворотні.
Особливий інтерес становлять питання, пов'язані з розробкою ефективних методів розв'язання
прямої та оберненої задачі кінематики. Зворотна задача полягає в знаходженні узагальнених
координат в його кінематичних парах, що забезпечують заданий рух і орієнтацію робочого обладнання
щодо абсолютної системи координат.
Відомо, що обернена задача кінематики має безліч комбінацій можливих розв’язків, і класичні
методи побудови розв’язку засновані на заміні вихідної задачі завданням з меншою кількістю невідомих
за рахунок накладення відносних зв'язків на перемещения в кінематичних парах. Однак даний прийом не
відповідає сучасній практиці робототехнічних систем, що і зумовлює необхідність пошуку
альтернативних методів.
І з усього їх розмаїття дуже поширнними є плоскі маніпулятори, різні схеми яких реалізовані в
конструкціях ряду промислових роботів, роботів для ліквідації надзвичайних ситуацій, роботизованих
екскаваторів, маніпуляторів медичної та космічної техніки, та ін. Цим визначається
актуальністьність досліджень, присвячених вдосконаленню теорії і практики розрахунку зворотних
задач маніпуляторів, застосування їх комп’ютерного моделювання.
У роботі застосовано методи прикладної механіки, теорії механізмів і машин, обчислювальної
математики та моделювання в системі Mathcad. За заданими координатами захвата,
конструктивними розмірами досліджуваного плоского, симетричного маніпулятора, отримано
аналітичний розв’язок зворотної задачі маніпулятора, визначено положення вхідних ланок, побудовано
програму, в системі Mathcad для комп’ютерного моделювання досліджуваного маніпулятора.
Результати роботи можуть бути застосовані при розрахунку та конструювання плоского
маніпулятора. Подальший напрям роботи передбачає комп’ютерну анімацію маніпулятора, визначення
розмірів та форми його робочої зони, а також формулювання оптимізаційної задачі стосовно
конструктивних розмірів ланок.
Ключові слова: маніпулятор, плоский маніпулятор, пряма задача кінематики, зворотна задача
кінематики.

Маніпулятором називають технічний пристрій, призначений для виконання
деяких робочих функцій рук людини, виконавчий механізм промислового робота [1,2],
оснащеного робочим органом і приводами, які дають змогу виконувати робочі функції.
Важільні механізми [3-5] з роз'єднаними кінематичними ланцюгами
(маніпулятори) покладено в основу структурних схем багатьох машин, що здійснюють
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закономірні механічні рухи. Особливий інтерес при цьому представляють питання,
пов'язані з розробкою ефективних методів розв'язання оберненої задачі кінематики
(ОЗК) [6-8], яка полягає в знаходженні узагальнених координат в його кінематичних
парах, що забезпечують заданий рух і орієнтацію робочого обладнання щодо
абсолютної системи координат.
Відомо, що ОЗК має безліч комбінацій можливих розв’язків, і класичні методи
побудови розв’язку засновані на заміні вихідної задачі завданням з меншою кількістю
невідомих за рахунок накладення відносних зв'язків на переміщення в кінематичних
парах. Однак даний прийом не відповідає сучасній практиці робототехнічних систем,
що і зумовлює необхідність пошуку альтернативних методів.
І з усього їх розмаїття дуже поширеними є плоскі маніпулятори, різні схеми яких
реалізовані в конструкціях ряду промислових роботів, роботів для ліквідації
надзвичайних ситуацій, роботизованих екскаваторів, маніпуляторів медичної та
космічної техніки, та ін. Цим визначається актуальністьність досліджень, присвячених
вдосконаленню теорії і практики розрахунку зворотних задач маніпуляторів,
застосування їх комп’ютерного моделювання.
Об’єкт, предмет та методи дослідження. Об’єктом дослідження є плоский
чотирьохланковий маніпулятор, його комп’ютерна модель. Предмет дослідження, кінематика захвата маніпулятора, взаємозв’язок положення захвата та вхідних ланок
маніпулятора. При дослідженні застосовано методи прикладної механіки, теорії
механізмів і машин, обчислювальної математики та моделювання в системі Mathcad.
Постановка завдання. Отримати аналітичний розв’язок зворотної задачі
маніпулятора, за заданими координатами захвата визначити положення вхідних ланок.
Побудувати програму в системі Mathcad для комп’ютерного моделювання
досліджуваного маніпулятора.
Результати та їх обговорення. На рис. 1 зображено плоский маніпулятор, в
точках A, B1, B2 шарнірне з’єднання. В точках O1, O2 сервоприводи, що однозначно
задають положення захвата А. З геометричних міркувань отримано співвідношення,
розв’язок зворотної задачі маніпулятора, тобто зроблено перехід від декартових
координат захвата маніпулятора А(х1;y1) до полярних А(ρ;Θ), а далі до кутів
сервоприводів А(φ1;φ2).
Результати перетворень оформлені у вигляді програми MATHCAD.
A

α22 α2 α α12
11
α

α

B2
β2
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Рис. 1. Плоский маніпулятор.
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Початок програми.
Вихінні дані:
l  7 см,- довжина шатуна, r  6 см, - довжина кривошипа, a  6 см, - відстань
між осями сервоприводів, x1  5 см, y1  10 см., - координати захвата.
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2

2
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x y ,
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0

- полярні
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координати захвата, рис. 1.
Довжини відповідних відрізків, рис. 1:
2

a
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a
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Кути, рис. 1:
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Кути сервоприводів, рис. 1.:

 1 ( x  y )     11 ( x  y )   12 ( x  y ),
 2 ( x  y )     21 ( x  y )   22 ( x  y )
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Координати точок B1 та B2, рис. 1.:

   2 , yb1  r sin1  x1  y1 ,

 

a

xb1  r cos  1 x1  y1



 

   2 , yb2  r sin 2 x1  y1

xb2   r cos  2 x1  y1


a

Параметри відрізків прямих, ланок плоского маніпулятора, рис. 1.:
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Рівняння відрізків прямих, ланок плоского маніпулятора, рис. 1.:
yl1( x)  k1 x  b1 if x1  x  xb1 ,

yl2( x) 

break
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break
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Рис. 2. Модель розміщення ланок маніпулятора в системі MATHCAD,
координати захвата А(5;10),
кути сервоприводів φ1 = 36°43΄48΄΄, φ2 = 117°57΄14΄΄.
Кінець програми
Висновки. У роботі застосовано методи прикладної механіки, теорії механізмів і
машин, обчислювальної математики та моделювання в системі Mathcad, отримано
аналітичний розв’язок зворотної задачі маніпулятора, за заданими координатами
захвата визначено положення вхідних ланок, побудовано програму, в системі Mathcad
для комп’ютерного моделювання досліджуваного маніпулятора. Результати роботи
можуть бути застосовані при розрахунку та конструювання плоского маніпулятора.
Подальший напрям роботи передбачає комп’ютерну анімацію маніпулятора,
визначення розмірів та форми його робочої зони, а також формулювання
оптимізаційної задачі стосовно конструктивних розмірів ланок.
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АННОТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ПЛОСКОГО МАНИПУЛЯТОРА В СИСТЕМЕ MATHCAD
Рычажные механизмы с разобщенными кинематическими цепями (манипуляторы) положены в
основу структурных схем многих машин, осуществляющих закономерные механические движения.
Аналитическая механика манипуляторов рассматривает два класса задач кинематики и
динамики прямые и обратные.
Особый интерес представляют вопросы, связанные с разработкой эффективных методов
решения прямой и обратной задачи кинематики. Обратная задача состоит в нахождении обобщенных
координат в его кинематических парах, обеспечивающих заданное движение и ориентацию рабочего
оборудования в абсолютной системы координат.
Известно, что обратная задача кинематики имеет множество комбинаций возможных
решений, и классические методы построения решения основаны на замене исходной задачи задачей с
меньшим количеством неизвестных за счет наложения относительных связей на перемещения в
кинематических парах. Однако данный прием не соответствует современной практике
робототехнических систем и вызывает необходимость поиска альтернативных методов.
И из всего их разнообразия очень распространеными есть плоские манипуляторы, различные
схемы которых реализованы в конструкциях ряда промышленных роботов, роботов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, роботизированных экскаваторов, манипуляторов медицинской и космической
техники и др. Этим определяется актуальнистьнисть исследований, посвященных совершенствованию
теории и практики расчета обратных задач манипуляторов, применение компьютерного
моделирования.
В работе применены методы прикладной механики, теории механизмов и машин,
вычислительной математики и моделирования в системе Mathcad. По заданным координатам захвата,
конструктивными размерами исследуемого плоского, симметричного манипулятора, получено
аналитическое решение обратной задачи манипулятора, определено положение входных звеньев,
построено программу, в системе Mathcad для компьютерного моделирования исследуемого
манипулятора. Результаты работы могут быть применены при расчете и конструирования плоского
манипулятора. Дальнейшее направление работы предусматривает компьютерную анимацию
манипулятора, определение размеров и формы его рабочей зоны, а также формулировки
оптимизационной задачи относительно конструктивных размеров звеньев.
Ключевые слова: манипулятор, плоский манипулятор, прямая задача кинематики, обратная
задача кинематики.
SUMMARY
SOLUTION OF PLANE INVERSE PROBLEM MANIPULATOR IN MATHCAD
Linkage of disparate kinematic chains (manipulators) underlying the block diagrams of many machines
that carry out regular mechanical motion.
Analytical mechanics of manipulators is considering two classes of problems of kinematics and
dynamics of forward and backward.
Of particular interest are issues related to the development of effective methods for solving direct and
inverse kinematics problem. The inverse problem is to find the generalized coordinate its kinematic pairs,
providing orientation and movement set working equipment on the absolute coordinate system.
It is known that the inverse kinematics problem has many possible combinations of solutions and
classical methods of solution based on replacing the original problem task with fewer unknowns by imposing
relative links to SHIFT in kinematic pairs. However, this method does not meet the modern practice of robotic
systems and necessitates alternativnyh search methods.
And with all their diversity poshyrnnymy is very flat Handling different circuit designs are implemented
in a number of industrial robots, robots for disaster management, robotic excavators, manipulyatorov medical
and space technology, and others. This determines aktualnistnist studies on improving the theory and practice of
calculating inverse problems manipulyatorov, the use of computer modeling.
In this paper the method applied mechanics, the theory of mechanisms and machines, mathematics and
computer modeling system Mathcad. Given the coordinates of capture, design sizes of flat, symmetrical arm, the
analytical solution of the inverse problem manipulator position defined incoming links, built the program
Mathcad system for computer modeling investigational arm. The results can be used in the calculation and
design of the flat paddle. A further line of work involves computer animation arm, determine the size and shape
of its working area, as well as formulation optimization problem regarding structural size units.
Keywords:: mounted, flat mounted, direct task of kinematics, inverse kinematics problem.
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УДК 685.34.02
ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ
ФОЙГТА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ
ІГНАТИШИН М. І.
Мукачівський державний університет, Україна

Реологічні моделі мають широке застосування в нафтовидобутку, нафтохімії, біохімії, харчовій,
косметичній і лакофарбової промисловості, застосовуються для моделювання механічних властивостей
біологічних тканин. На теперішній час існує більше 20 реологічних моделей, що описують взаємозв'язок
між сталими значеннями напруг і швидкостей зсуву. Різноманіття реологічних моделей сприяє появі
великої кількості робіт, присвячених не тільки гідродинамічним і механічним розрахункам. Актуальним
є питання визначення реологічних параметрів моделі.
Апроксимація реограм, як правило, проводиться шляхом перевірки на відповідність моделей і
вибору тієї, яка дає найменшу похибку. Враховуючи складність визначення параметрів моделей,
користуються найпростішими моделями Шведова-Бингама і Оствальда, що призводять до значної
похибки апроксимації.
Автором запропоновано застосувати непрямий метод визначення механічних параметрів
реологічної моделі.
Мета дослідження-побудувати математичний апарат для реалізації експериментального
визначення механічних параметрів реологічної моделі непрямим методом.
Сформульовано задачу знаходження механічних параметрів реологічної моделі в загальному виді
та конкретно для моделі Фойгта.
Розглянуто розв’язок відповідного однорідного диференціального рівняння першого порядку, що
відповідає моделі Фойгта при ізотонічному експерименті, тобто при сталому напруженні та нульовій
деформації в початковий момент.
У роботі застосовано системи нелінійних рівнянь для визначення параметрів реологічної моделі
Фойгта непрямим методом.
Застосовано метод найменших квадратів для обробки результатів ізотонічного експерименту
та програмний пакет MATHCAD для розрахунку розв’язків системи нелінійних рівнянь, значень
механічних параметрів реологічної моделі Фойгта .
Побудовано програму в пакеті MATHCAD для розрахунку механічних параметрів реологічної
моделі Фойгта.
Основним результатом даної роботи є перевірка адекватності реологічної моделі системи, що
моделюється. Перевірка здійснена шляхом розрахунку механічних параметрів моделі. Якщо в даному
часовому інтервалі система нелінійних рівнянь має розв’язок то модель адекватно описує систему,
якщо ні, - модель необхідно міняти.
Ключові слова: реологічна модель, нелінійні рівняння, модель Фойгта.

Є матеріали, тканини, біологічні тканини, фізичні системи, що мають
пружнов’язкі властивості, тобто проявляють пружні і в’язкі властивості одночасно.
Теоретичне та експериментальне дослідження таких систем здійснюють за допомогою
реологічних моделей.
Реологічні моделі мають широке застосування в нафтовидобутку, нафтохімії,
біохімії, харчовій, косметичній і лакофарбовій промисловості, застосовуються для
моделювання механічних властивостей біологічних тканин. На теперішній час існує
більше 20 реологічних моделей, що описують взаємозв'язок між сталими значеннями
напруг і швидкостей зсуву. Різноманіття реологічних моделей сприяє появі великої
кількості робіт, присвячених не тільки гідродинамічним і механічним розрахункам.
Об’єкт та методи дослідження. Враховують реологічні властивості рідин в
каналах грунту [1]. Застосовано реологічне моделювання при дослідженні
магнітострикційного перетворювача [2]. Ступницький В. В. та Долиняк Я. В [3]
розглянули формоутворення поверхонь деталей з конструкційних сталей застосувавши
реологічну картину впливу різних чинників на процес. Резніков С.І., Гуць В.С.
дослідили реологічні властивості м’яса.
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Ряд авторів досліджують вплив різних факторів на поведінку реологічних
систем. Сиромятніков В.Г., Масленнікова Л.Д. та Ануфрієв В.А. розглядають вплив
молекулярних взаємодій в сумішах полімерів [6] на реологічну поведінку системи.
Масленнікова Л.Д. та Фабуляк Ф.Г. досліджували вплив карбонату кальцію на
реологічну течію і молекулярні взаємодії з латексом [7]. Реологічні властивості
клейової мастики досліджено в праці [8]. Масленнікова Л.Д. розглянула реологічні
особливості в’язких водних систем [9] в присутності карбонату кальцію. Смачило О. В.
[11] визначала вплив обробки в органічних розчинниках на механічні характеристики
одягових шкір.
Апроксимація реограм, як правило, проводиться шляхом перевірки на
відповідність моделей і вибору тієї, яка дає найменшу похибку. Враховуючи складність
визначення параметрів моделей, користуються найпростішими моделями ШведоваБингама і Оствальда, що призводять до значної похибки апроксимації.
Об’єктом дослідження в’язкопружна реологічна модель Фойгта. Премет
дослідження – механічні параметри реологічної моделі. Застосування методу
найменших квадратів для обробки результатів ізотонічного експерименту та
програмного пакету MATHCAD для розрахунку розв’язків системи нелінійних рівнянь,
значень механічних параметрів реологічної моделі.
Отже, питання визначення реологічних параметрів моделі є актуальним.
Постановка завдання. Метою дослідження є побудова математичного апарату
для реалізації експериментального визначення механічних параметрів реологічної
моделі непрямим методом.
Результати та їх обговорення. Реологічні моделі
трансформуються в
диференціальні рівняння. Розв’язки відповідних диференціальних рівнянь є функціями
часу і містять параметри реологічної моделі:
 t    t , Ei , j ,  
(1)
де t - час дослідження процесу,  - відносна деформація,  - напруження, Ei модуль пружності i -го елементу моделі,  j - текучість j -го елементу моделі.

Сформулюємо задачу знаходження релаксаційних параметрів реологічної
моделі в загальному виді. Нехай 1  i  n , де n - кількість релаксаційних параметрів
Ei , 1  j  m , де m - кількість релаксаційних параметрів  j реологічної моделі, c параметр, що визначається з початкових умов. Отже, всього невідомих параметрів
моделі q  n  m  1 . Ці невідомі, Ei ,  j та c , можна знайти як розв’язок системи q
нелінійних рівнянь:
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де k - номер експерименту 1  k  K , K - кількість експериментальних даних.
Надалі будемо розглядати систему рівнянь (2).
Розглянемо реологічну модель Фойгта, рис. 1.





















Рис. 1. Реологічна модель Фойгта.
Введемо позначення, що описують реологічну модель, рис. 1:
 - сумарне напруження,
 - відносна деформація,
 1 - напруження, що виникає в пружному елементі E ,

 2 - напруження, що виникає у в’язкому елементі  ,

Трансформуємо модель, рис. 1., в диференціальне рівніння:
  E      
(3)
При ізотонічному експерименті    0  const , враховуючи початкову умову
 0   0 одержимо розв’язок однорідного диференціального рівняння першого порядку
(6):
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 t 
 
 t   0  1  e   ,

 

E

(4)

Маємо дві невідомі величини E та  , отже для їх експериментального
знаходження потрібно два нелінійні рівняння, що утворюють систему. Застосуємо
метод найменших квадратів та складемо систему рівнянь:
d  i , , E 
K
 0,
  i    i , , E  
d
i 1
,
(5)
K
  i    i , , E   d  i , , E   0.
 i 1
dE
Складемо програму для обробки експериментальних даних і непрямого
визначення параметрів реологічної моделі, рис. 1, а саме, E та  , за результатами
ізотонічного експерименту. Програма складена в системі MATHCAD.
Початок програми.
Таблиця1.
Вхідні дані (умовні значення)
0
0,8
1,6
2,4
3,2
4
4,8
5,6
6,4
7,2
τi, с
-0,008 0,038 0,051 0,072 0,078 0,088 0,09
0,094 0,096 0,097
εi
Час, τi, в секундах, εi - відносна деформація в частках,  0  1 .
Орієнтовні значення шуканих параметрів:
 : 1.1 ; E : 0.9 ;
 t 
 
 t , , E   0  1  e  

 

E

Given

  k , , E 
0
 
   10.027 

i 1
  : Find  , E     

K
  k , , E 
E
E   5.091 


 k    k , , E 
0

E
i 1
K

 

k

   k , , E 

 t 
 
 t  : 0  1  e  

 

E

Журнал наукових праць №20(15)’2016

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

43

0.098
( t )
0
0.038

0.074

0.051
0.072
0.078 0.049
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Рис. 2. Зміна відносної деформації реологічної моделі Фойгета (рис.1) та
«експериментальні» значення для інтервалу 0 – 8 сек.

Фактичні значення шуканих параметрів:
  10.027 Па  с ; E  5.091 Па .
Кінець програми.
Висновки. Основним результатом даної роботи є перевірка адекватності
реологічної моделі системі, що моделюється. Перевірка здійснюється шляхом
розрахунку механічних параметрів моделі, E та  за умовними даними. Якщо в
даному часовому інтервалі система нелінійних рівнянь (5) має розв’язок, то модель
адекватно описує систему, якщо ні - модель необхідно міняти.
Розглянута нами реологічна модель, рис.1., адекватно описує систему на
ділянках від 0 до 8 сек.
Подальше дослідження передбачає побудову дослідної установки для реалізації
описаної вище математичної моделі експерименту.
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АННОТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОЙГТ
КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ
Реологические модели имеют широкое применение в нефтедобыче, нефтехимии, биохимии,
пищевой, косметической и лакокрасочной промышленности, применяются для моделирования
механических свойств биологических тканей. В настоящее время существует более 20 реологических
моделей, описывающих взаимосвязь между постоянными значениями напряжений и скоростей сдвига.
Многообразие реологических моделей способствует появлению большого количества работ,
посвященных не только гидродинамическим и механическим расчетам. Актуальным является вопрос
определения реологических параметров модели.
Аппроксимация реограммы, как правило, проводится путем проверки соответствия моделей и
выбора той, которая дает наименьшую погрешность. учитывая сложность определения параметров
моделей, пользуются простейшими моделями Шведова-Бингама и Оствальда, приводящих к
значительной погрешности аппроксимации.
Автором предложено применить косвенный метод определения механических параметров
реологической модели.
Цель исследования,- построить математический аппарат для реализации экспериментального
определения механических параметров реологической модели косвенным методом.
Сформулирована задача нахождения механических параметров реологической модели в общем
виде и конкретно для модели Фойгта.
Рассмотрено решение соответствующего однородного дифференциального уравнения первого
порядка, которое соответствует модели Фойгта при изотоническом эксперименте, то есть при
постоянном напряжении и нулевой деформации в начальный момент.
В работе применены системы нелинейных уравнений для определения параметров реологической
модели Фойгта косвенным методом.
Применен метод наименьших квадратов для обработки результатов изотонического
эксперимента и программный пакет MATHCAD для расчета решений системы нелинейных уравнений,
значений механических параметров реологической модели Фойгта.
Построено программу в пакете MATHCAD для расчета механических параметров реологичесойх
модели Фойгта.
Основным результатом данной работы является проверка адекватности реологической модели
системы моделируемой системе. Проверка осуществлена путем расчета механических параметров
модели. Если в данном временном интервале система нелинейных уравнений имеет решение то модель
адекватно описывает систему, если нет - модель необходимо менять.
Ключевые слова: реологическая модель, нелинейные уравнения, модель Фойгта.
SUMMARY
DETERMINATION OF MECHANICAL PARAMETERS MODEL VOIGT RHEOLOGICAL
INDIRECT METHOD
Rheological models have been widely used in petroleum, petrochemicals, biochemistry, food, cosmetics
and paint industry, used to model the mechanical properties of biological tissues. At present there are more than
20 rheological models describing the relationship between voltage and constant shear rate. The variety of
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rheological models contributes to the emergence of a large number of works devoted not only hydrodynamic and
mechanical calculations. An urgent question is the definition of rheological model parameters.
Approximation rheogram usually done by checking for compliance models and choosing the one that
gives the smallest error. Given the complexity of determining the parameters of the models are the simplest
models Shvedova-Bynhama and Ostwald, leading to significant error of approximation.
The author proposed to use an indirect method of determining the mechanical parameters of
rheological models.
The purpose of the study, build mathematical tools for the implementation of experimental
determination of mechanical parameters of rheological model indirect method.
The problem of mechanical parameters of rheological models in general form and model specific Voigt.
We consider the solution of the corresponding homogeneous differential equation of the first order,
corresponding with isotonic Voigt model experiment, ie at constant stress and strain to zero at the initial time.
The paper used a system of nonlinear equations to determine the parameters of rheological models
Voigt indirect method.
The method of least squares processing results of experiment and isotonic MATHCAD software
package to calculate the solutions of nonlinear equations, values of mechanical parameters of rheological
models Voigt.
Built MATHCAD program package for calculating mechanical parameters of rheological models
Voigt.
The main result of this work is to verify the adequacy of rheological model system that simulated.
Testing done by calculating the mechanical parameters of the model. If this time interval system of nonlinear
equations has a solution model that adequately describes the system if not - the model should be changed.
Keywords: rheological model, nonlinear equations, model Voigt.

УДК 620.22: 669.017
ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ТЕРМІТНИХ ЛАТУНЕЙ І БРОНЗ
ЖИГУЦ Ю. Ю.1, ЛАЗАР В. Ф.2,
ХОМ’ЯК Б. Я.2

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»1
Мукачівський державний університет2

У статті розглядаються можливості синтезу матеріалів “нетрадиційними” технологіями, що
засновані на металотермічних процесах. Особлива увага звернута на термітні суміші для отримання
мідних сплавів – латуней та бронз і їх практичного використання у промисловості. Хімічний склад
термітних сплавів вибраний тотожним до існуючих марок промислових сплавів. Автори детально
виклали методику проведення теоретичних та експериментальних досліджень. Насамперед це
розрахунок стехіометричного складу шихт та встановлення співвідношення між компонентами
металотермічної суміші. На основі цього проведена корекція складу шихт коефіцієнтами засвоєння
легуючих компонентів, що дозволило розробити технологію синтезу термітних латуней і бронз. Крім
цього, встановлений вплив технології виготовлення сплаву на особливості хімічного складу, структури
та фізико-механічні властивості мідних сплавів, синтезованих металотермічними процесами.
Проведена робота дозволила розробити склад шихти для синтезу термітних латуней і бронз та
методику приготування металотермічної суміші для їх синтезу.
Встановлено, що використання синтезованого сплаву у технологіях термітних ливарних
додатків високого температурного градієнту покращує економічні показники процесу лиття і
призводить до ідентичності хімічного складу піддодаткової зони виливка і основи виливка. Розроблена
технологія дає можливість виготовляти у важкодоступних районах, неспеціалізованих і навіть
польових умовах виливки з мідних сплавів при відсутності “звичайного” плавильного обладнання та
джерел електроенергії. Авторами не тільки проведено дослідно-промислову апробацію синтезованих
матеріалів на промислових виробах, але і запропоновані основні галузі використання складів шихт і
синтезованих сплавів.
Ключові слова: металотермія, синтез, терміт, латунь, бронза, властивості, мікроструктура.
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У 30-х роках минулого століття вперше був запропонований промисловий спосіб
отримання термітних сплавів. Для синтезу мідних сплавів та для їх зварювання
найбільш доцільним може бути алюмінотермічний спосіб, який полягає у послідовному
відновленні порошковим алюмінієм міді з її оксиду. Незважаючи на підвищену
вартість синтезованого мідного сплаву висока продуктивність методу, можливість
проведення реакції синтезу за лічені хвилини, а також перспективи суттєвого
підвищення економічності технології в результаті використання вторинних відходів
металургійного та металорізального виробництв, дозволяють використовувати термітні
сплави при екстреному виготовленні виливків, ремонті або й зварюванні.
Безапеляційною перевагою вказаних методів і технологій синтезу є енергетична
автономність (відсутність потреби у промислових джерелах електроенергії) і простота
обладнання для проведення синтезу. Все вказане призвело до необхідності
встановлення можливостей синтезу мідних сплавів – латуней та бронз та синтезі
вказаних сплавів з необхідною мікроструктурою та потрібним комплексом фізикомеханічних властивостей.
Мета роботи
Встановити можливість синтезу латуней і бронз металотермічним відновленням
міді та легуючих елементів з їх оксидів із заданою мікроструктурою та комплексом
фізико-механічних властивостей.
Постановка завдання роботи: 1. Встановити можливість синтезу латуней і
бронз металотермічним способом.
2. Дослідити структуру та властивості вказаних сплавів.
3. Отримати експериментальною технологією зразки виливків та встановити їх
умови промислового використання.
Матеріали та методика встановлення складу металотермічної шихти
При компонуванні металотермічної шихти використані матеріали: хром
металічний ГОСТ5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 4757079; силікокальцій С40Л10
ГОСТ 4762-71; феросиліцій ФС65Ал3,5 ГОСТ 1415-78; порошок алюмінієвий
ПА-3–ПА-6 ГОСТ 6058-73; феромарганець ФМн70 ГОСТ4761-80; феротитан ФТи30А
ГОСТ4761-80; порошки хімічно чисті олова, цинку, свинцю; залізна окалина
ковальського виробництва з середнім хімічним складом (% за мас.): 0,05 С; 0,10–0,35
Si; 0,10–0,35 Mn; 0,01–0,03 S; 0,01–0,03 P; 40–50 Fe2O3; 50–60 FeO.
При організації процесу синтезу мідних сплавів використовують класичні
термітні реакції [1-5], засновані на окисленні алюмінію і відновленні міді. Для
встановлення складу шихти розроблено методику розрахунку на основі
стехіометричного співвідношення компонентів реакції із введенням відповідних
коефіцієнтів, що враховують їх засвоєння сплавом. Методика встановлення складу
шихти для синтезу мідних сплавів складається з трьох послідовних етапів. На першому
етапі визначають стехіометричне співвідношення компонентів у реакціях. Реакція
взаємодії описується формулами:

3CuO  2Al  Al2 O3  3Cu ,

(1)

2Zn+O2=2ZnO,

(2)

3Pb 3O 4  8Al  4Al2 O 3  9Pb .

(3)

На другому етапі встановлюють адіабатичну температуру горіння шихти та
виокремлюють ті реакції синтезу, що дозволяють синтезувати матеріал з рідкого стану.
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На третьому етапі після експериментальних мікроплавлень встановлюють коефіцієнти
засвоєння окремих компонентів шихти та коригують її склад.
Ця методика дозволяє не тільки встановити склад металотермічних шихт, але і
розрахувати адіабатичну температуру їх горіння [2,6]. Теоретичні роботи виконані
авторами виявили клас реакцій найбільш придатних для синтезу латуней марок Л60,
Л70, ЛК80 та бронз БрОЦС5-5-5, БрАЖ10-4 та ін.
Порошкову шихту просушували при температурі 150–180оС, змішували і
ущільнювали. При проведенні досліджень використовували порошкові інгредієнти
металотермічної шихти, частку з яких виготовляли з відходів ливарного, ковальського
та металорізального виробництв (залізна окалина, просіяне мливо графітових
електродів, мливо алюмінієвої, латунної та бронзової стружок та ін.) [2,4,6,7]. Крім
цього, у роботі використані методи металографічного кількісного аналізу, застосовані
стандартні методи визначення основних технологічних характеристик вихідних
порошків та фізико-механічних властивостей матеріалів.
Результати теоретичного та експериментального дослідження
Після встановлення реакцій синтезу, апробації розрахованих складів шихт
мікроплавленнями та корекції складів шихт, були проведені плавлення відповідних
термітних мідних сплавів із подальшим отриманням виливків у моделях промислових
заготовок масою 350 г. Випробування виконані на промислових зразках, що дозволило
встановити хімічний склад термітних латуней , показаний в табл. 1 та їх властивості,
зведені у табл. 2.
Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що властивості
синтезованих сплавів не гірші, ніж промислових. Насамперед це стосується томпаків
(аналогів Л80 та Л70), відносна пластичність та ударна в’язкість яких на 12% більша
ніж у ординарних матеріалів.
Таблиця 1. Хімічний склад термітних ливарних латуней
Марка Хімічний склад
латуні
Cu Zn
Fe
57Л60
0,3
61
68Решта 0,1
Л70
72
79Л80
0,1
81

P

Pb

Sb

Bi

Механічні
властивості
σв, МПа δ, %

0,02 0,8-1,9 0,01 0,003 200

-

0,001 0,07

0,005 0,002 300-400

12-15

0,1

0,005 0,002 250-300

10-15

0,03

Таблиця 2. Фізико-механічні властивості ливарних латуней при 20оС
Основні властивості
Температура ліквідусу, °С
Модуль Юнга, Е·10-5
Густина, х103, кг/м3
Коефіцієнт лінійного розширення, х10-6,
1/°С
Питомий електричний опір, ρ·109, Ом·м

Марка латуні
Л60
Л70 Л80
885
995 900
1,05 1,16 1,14
20
8,5 8,5
20,1

-

17

66

74

43
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σв, МПа при:
20°С
200°С
300°С
400°С
δ10, % при:
20°С
200°С
300°С
400°С
σТ, МПа
αн, МПа
Твердість (НВ)
Лінійна усадка, %
Коефіцієнт тертя у парі зі сталлю:
з оливою
без оливи

350
370
260
230

350
-

400
400
40
300

40
43
28
150
4,6
85
2,23

15
90
-

20
22
17
17
160
12,3
105
1,7

0,013 0,17 -

0,01
0,19

Мікроструктурний аналіз синтезованих сплавів встановив присутність невеликих
роздрібнених різнонапрямлених за первинними дендритами евтектичні структури (рис.
1, а). Це свідчить про порівняно повільні швидкості охолодження та незначний
градієнт температур при синтезі сплавів. Очевидно, що домішки та додаткова присадка
(до 50%) порошку відповідної латуні «охолоджують» розплав до температур близьких
до лінії ліквідусу і призводять до незначного перегріву сплаву. Слід також врахувати і
технологію отримання сплаву, пов’язану із використанням порошкового алюмінію,
який мікролегує розплав, надаючи йому дрібнозернисту структуру. Мікроструктури
синтезованих термітних мідних сплавів показано на рис. 1, а механічні властивості
зведені у табл. 2.
На рис. 1, а показана структура термітного аналога латуні Л60 з геометрично
правильним розташуванням окремих структурних складових у вигляді пластин або
голок, що становлять кристалічні зерна. Така структура утворюється при повільному
охолодженні сплаву термітної латуні. Для термітного аналога сплаву Л70 можна
відзначити блокову структуру (рис. 1, б). На рис. 1, в показано мікроструктуру,
отриману для термітної латуні (аналога промислової марки Л70) при гартуванні водою
з температури 500оC. В ній чітко проявляється відманштеттова стрічкова структура
характерна для високих швидкостей охолодження або перегріву сплаву.

а
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Рис. 1. Мікроструктура термітної латуні: а) аналог Л60 (х200), б) аналог Л70
(х300), в) аналог Л70 з гартуванням водою з температури 500оC (х150), г) аналог
Л90 (х300). Для виявлення мікроструктури використаний метод Клемма

Врівноважена структура латуні Л90 (рис. 1, г) характеризується кластерами з
чітким виокремленням границь зерен. При збільшенні у сплаві вмісту свинцю
збільшується і кількість темних вкраплень.
Аналіз структури латуней та встановлені механічні властивості дозволяють
зробити висновок, що синтезовані відповідні марки термітного сплаву не поступаються
за своїми властивостями промисловим маркам.
На другому етапі дослідження виконані авторами для двох марок бронз БрОЦС55-5 і БрАЖ 10-4 [4,7-10]. Розроблений склад екзотермічної суміші відносився до
композитів, горіння яких генерує рідкий розплав. Склад металотермічної шихти для
бронзи БрОЦС 5-5-5 визначався з термохімічного розрахунку: Sn – 4,19%; Zn – 4,19%
(у вигляді гранул), а також Аl – 16,52%, Рb3O4 – 4,5%, СuО – 70,54% (у вигляді
порошку). Теоретично розрахована адіабатична температура горіння екзотермічної
суміші склала 3300 К. У результаті металотермічної реакції відновлення свинцю, міді та
окислення алюмінію виділялась значна кількість тепла, яка дозволяла отримати мідний
сплав із значним перегрівом. Для зменшення температури горіння шихти у її склад
вводилася стружка бронзи БрОЦС5-5-5 (у кількості 100% від маси), що при зменшенні
температури синтезованого сплаву “штучно” збільшувало вихід його з шихти. Таким
чином, вдалося запобігти і надлишкового випалювання дорогих компонентів
екзотермічної шихти мідного сплаву і використати відходи металообробного виробництва
[4,11,12]. У результаті горіння спеціальної металотермічної шихти в реакторі
утворювався рідкий високоперегрітий мідний сплав, який надалі, після вловлювання
шлаку, зливався у форму виливка.
Аналогічні розрахунки здійснені і для отримання термітного сплаву БрАЖ9-4.
Шихта складалася з CuО, Al, Fe2O3. Визначено співвідношення між кінцевими
продуктами реакції і компонентами суміші (у % за масою): CuО – 12,5, Fe2O3 – 3,81,
Al – 23,7. Загальний тепловий ефект реакції складає 400,34 ккал або 1668,1 кДж.
Механічні властивості синтезованих марок бронз зведено у табл. 3.
Таблиця 3. Механічні властивості синтезованої термітної бронзи
Твердість,
Марка
σb ,
δ
,%
МПа
сплаву
HRC
БрОЦС
24
1
27
5-5-5
0
9,3
БрАЖ
31
1
34
10-4
0
2,1
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Мікроструктурний аналіз експериментальних сплавів показав рівномірно
розподілені вкраплення свинцю у виливку термітного аналога бронзи БрОЦС5-5-5
(рис. 2, а). Після травлення бронзи проявилася дендритна структурна мікросегрегація у
центральній частині виливка (рис. 2, б). Чорні ділянки на цій мікроструктурі – фази
свинцю. На рис. 2, в можна побачити ядро мідної фази, яке є центром зростання
дендритних стовбурів.
Результат дослідження механічних властивостей синтезованих термітних бронз
показано в табл. 3.

а

б

в
Рис. 2. Мікроструктура: а) свинцево-олов’янистого термітного аналога
бронзи БрОЦС5-5-5 до травлення (х100), б) дендритна структура мікросегрегацій,
виявлена у центральній частині виливка з бронзи БрОЦС5-5-5 (х250), в)
структура дендриту в сплаві БрОЦС5-5-5 (х500),

Як відомо, особливістю металотермічних технологій є простота переходу від
лабораторних експериментів до промислового виробництва, при цьому у великих
об’ємах значно покращуються показники процесу протікання металотермічної реакції.
Тому, можна зробити висновок, що 68,6% виходу металу металотермічного виливка від
теоретично розрахованого, може бути доведено до більш значного показника при
проведенні плавлень у металотермічних реакторах з більшим об`ємом завантаженої
шихти.
Таблиця 3. Фізико-механічні властивості термітних бронз
Марка бронзи
БрОЦС5-5-5 БрАЖ10-4
Модуль пружності Е, МПа
9300
11600
Густина, кг/м3
8800
7500
Температура початку плавлення, °C
1020
1040
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Відносний опір, ρ, (Ом·мм2)/м
Теплопровідність, кал/(см·с·°С)
Коефіцієнт лінійного розширення,
α·10-6, 1/°С
Границя пружності σ0.005, МПа
Границя текучості σ0.2, МПа
Границя міцності σв, МПа
Відносне видовження, δ, %
Твердість HRC
Ударна в’язкість, КСU

0,12

0,12
0,14

19,2

16,2

300-450
520-680
240
19,3
27
26
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310
12,1
34

Дослідно-промислова апробація синтезованих термітних бронз
Об’єктом дослідження при промисловій апробації синтезованих термітних
сплавів були ливарні бронзи, що використовувалися для виготовлення корпусу крана
Р-6 [4]. Теоретичною основою розв’язання задачі підвищення гідрогустини виливків
корпусу крана Р-6 служать розробки екзотермічних порошкових сумішей для підігріву
сплаву додаткової частини виливків шляхом ініціювання в них процесу горіння і
підтримання процесу такого горіння.
Експериментальні дослідження проводилися на Барському машинобудівному
заводі. Вони складалися з експериментальних плавлень, хімічного, спектрального,
металографічного аналізів, механічних випробувань, випробувань на гідрогустину [11,
12]. У зв’язку із малою температурою кипіння цинку і шкідливістю парів олова, для
промислового використання була створена видозмінена екзотермічна суміш, у якій
окиснювачами служили тільки оксид міді і свинцевий сурик. Цинк і олово додавалися у
вигляді порошкового металу. Екзотермічна суміш при горінні якої, синтезувався
термітний сплав, тотожний за хімічним складом залитому у форму, додатково
розігрівав суміш для екзотермічних додатків виливків “корпусу крана” Р6 010401-Б
масою 2,55 кг із БрОЦС5-5-5 ГОСТ 613-79. Маса додатку виливка 0,4 кг.
При використанні розробленого складу екзотермічної суміші в результаті високої
температури її горіння відбувається розігрівання сусідніх до екзотермічної шихти
шарів бронзи і заповнення перегрітим рідким розплавом усадкової раковини.
Небезпеки надлишкового перегріву сплаву під додатком виливка та зміну за рахунок
цього його хімічного складу і фізико-механічних властивостей вдалося запобігти
завдяки пізнішому спрацьовуванню металотермічного заряду (приблизно через 1–1,5
хвилини після закінчення заливки сплаву у форму), що призвело до розігрівання
верхньої частини додатка виливка після початку кристалізаційних процесів у зоні під
додатком. У результаті суттєво зменшилася ефективна маса бронзового сплаву, що
використовувалася для додатку (на 70% від маси стандартного додатку – рис. 4).
Встановлені на трефах механічні властивості отриманих бронзових кранів за
дослідною технологією показані у табл. 4.
Запропоновані заходи дали позитивний ефект не тільки з точки зору економії
рідкої бронзи за рахунок зменшення маси ливарних додатків, але і для підвищення
гідрогустини крану. Також при використанні розроблених складів шихти для синтезу
термітної залізоалюмінієвої бронзи була випробувана технологія термітних ливарних
додатків високого температурного градієнта в умовах Барського машинобудівного
заводу для виливка “корпус насоса” з БрАЖ10-4 масою 7,2 кг (маса ливарного додатку
0,7 кг). Результати апробації технології використання екзотермічної суміші показані в
табл. 5.
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б
Рис. 4. Форма ливарного додатку корпуса крана Р6 виготовленого
традиційною технологію (а) і за допомогою металотермічного додатка високого
температурного градієнту (б)
Таблиця 4. Механічні властивості зразків вирізаних з корпусів кранів,
виготовлених за дослідною технологією
Міцність (σв), Твердість,
Пластичність (δ),
Марка сплаву
МПа
(НRС)
%
БрОЦС 5-5-5
275
30
17,1
БрАЖ 10-4

315

39

10,3

Таблиця 5. Результати використання екзотермічних сумішей для ливарних
додатків бронзових виливків “корпус крану Р6 010401–Б” і “корпус насосу”
Результати
Маса
Маса
Маса
перевірки
Склад екзотермічної
екзотерміч “звичайного термітного
партії
суміші
ної суміші, ” ливарного додатку1,
виливків
кг
додатку, кг
кг
ВТК
Екзотермічна суміш,
виготовлена з
0,120
0,7
0,3
без браку
порошкових Fe 2O3 , CuO
i Al
Екзотермічна суміш,
виготовлена з
0,080
0,4
0,2
без браку
порошкових Sn, Pb3O4
CuO, Al і Zn
1
Середня маса додатку в партії з 4 виливків.
Таким чином, застосування технології екзотермічних ливарних додатків для
бронзових виливків підвищило щільність виливка “корпус крану Р6”, виготовленого за
експериментальною технологією, знизило не менше ніж на 60% масу додатку виливків,
зменшило брак за усадковими дефектами, що дало зростання виходу сплаву на 15% і
суттєвий економічний. Як відомо, особливістю металотермічної реакції є простота
переходу від лабораторних експериментів до промислового виробництва, при цьому у
великих об’ємах значно покращуються показники протікання процесу горіння шихти.
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Третім напрямом застосування розроблених складів шихт та розплавів є
розроблена автором технологія металотермічного зварювання мідних сплавів за
допомогою спеціального двокамерного металотермічного реактора з економною
системою використання легуючих елементів. Верхня камера реактора служить для
синтезу мідного розплаву, а нижня – для його легування та модифікування. Після
проплавляння мідної пластинки товщиною 0,5 мм розплав зливається у нижню камеру,
модифікується і легується, а після проплавляння алюмінієвої сітки, попадає в
порожнину зварювання заготовок з мідного сплаву. Незначний надлишок алюмінію у
вигляді слідів до 0,002 % виявлений у зварюваному шві, грає позитивну роль,
сприяючи відновленню оксидної мідної плівки на поверхнях, що підлягають
зварюванню. Заготовки перед зварюванням додатково прогріваються до 250-300°С для
видалення вологи та зменшення градієнта температур між розплавом і заготовками.
Все це суттєво впливає на однорідність основного матеріалу заготовок, зони
термічного впливу та зварюваного шва. Про це свідчать дані механічного
випробування отриманих швів та результати ультразвукового дослідження на пристрої
УЗУ-2М. Внутрішні пори, тріщини, розриви – відсутні.
Висновки.Проведені експериментальні і дослідно-промислові роботи дозволили
зробити такі висновки: 1. Встановлена можливість синтезу металотермічним способом
термітних латуней та бронз.
2. Розроблено склади шихт для синтезу відповідних мідних сплавів.
3. Досліджено мікроструктуру та фізико-механічні властивості синтезованих
мідних сплавів.
4. Проведено дослідно-промислову апробацію синтезованих матеріалів на
промислових виробах.
5. Запропоновано основні галузі використання складів шихт і синтезованих
сплавів.
6. Встановлено, що використання синтезованого сплаву у технологіях термітних
ливарних додатків високого температурного градієнту покращує не тільки економічні
показники ливарного процесу, піддодаткову зону виливка, але й гідрогустину виливків.
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АННОТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ТЕРМИТНЫХ ЛАТУНЕЙ И БРОНЗ
В статье рассматриваются возможности синтеза материалов “нетрадиционными”
технологиями, которые основаны на металлотермических процессах. Особенное внимание обращено на
термитные смеси для получения медных сплавов – бронз и их практического использования в
промышленности. В работе исследованы особенности синтеза, структура и механические свойства
термитных латуней и бронз.
Ключевые слова: металлотермия, синтез, термит, латунь, бронза, свойства, микроструктура.
SUMMARY
THE TECHNOLOGY OF SYNTHESIS THERMITE BRASS AND BRONZE
The article deals with the possibility of synthesizing materials "non-traditionally" technologies, which
are based on metallothermic processes. Particular attention is focused on the thermite mixture to produce
copper alloys - bronze and their practical application in the industry. The features of synthesis, structure and
mechanical properties of thermite brass and bronze have been investigated in the paper.
Keywords: metallothermy, synthesis, thermite, brass, bronze, properties, microstructure.

УДК 685-31
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ПЛАНТАРНОЇ ЧАСТИНИ СТОП МОЛОДІ НА ТЕХНІЧНУ ПОБУДОВУ
ДЕТАЛЕЙ ВЗУТТЯ
КОНОВАЛ В.П., ШУМЕЙКО В.М.,
ПЕКАРСЬКА О.В., СУГАЙЛО С.Г.
Київський національний університет технологій та дизайну
У даній статті було виявлено вплив різних способів визначення розміщення базисних ліній умовно
– середньої копії /УРК/ колодки на проектування деталей взуття.
Використанні загальновідомі методи математичної статистики та антропометричних
досліджень стоп дітей та молоді.
У ході реалізації досліджень і їх узагальненні встановлено, що базисні лінії на умовній середній
копії колодки залежать від способів їх визначення, статево-вікових характеристик стоп молоді,
висоти каблука тощо.
Вперше в галузі визначені закономірності розміщення базисних ліній різних статево-вікових груп
дітей і молоді віком від 8 до 16 та дорослих 20-30 років на умовно – середній копії колодки.
Використання рекомендації дасть можливість зменшити на 1-2% відходи матеріалів при
проектуванні деталей верху і підвищити якість формостійкості взуття.
Ключові слова: стопа, плантограма, анатомічні точки, базисні лінії, умовно – середня копія
колодки, УРК.

Моделі взуття розробляються на різних колодках, що відрізняються формами та
розмірами. Тому для того, щоб модель відповідала колодці, вона проектується по
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середній копії бокової поверхні колодки. У свою чергу, взуттєва колодка має складну
просторову форму, яка не може бути описана простими математичними залежностями.
Розгортку з бокової поверхні модельєри використовують, як основу для
проектування взуття, які мають просторову форму. Побудова розгорток поверхонь
технічних форм завжди пов’язана з вирішенням конкретних задач проектування, що
робить цей етап одним із основних. Тому у вирішені проблеми інженерного
проектування взуття веде до наукового розв’язання задачі побудови розгорток
поверхонь взуттєвої колодки. На поверхню наносять базисні лінії, які є орієнтиром для
побудови деталей взуття.
Постановка задачі: Дослідити способи визначення довжини низу стоп, відстаней
основних базисних ліній. Нанести їх на УРК і проаналізувати їх розміщення для
деталей взуття різних статево–вікових груп.
Результати дослідження: У більшості випадків при проектуванні взуття
користуються так званою середньою копією бокової поверхні взуттєвої колодки, яку
ще називають умовною розгорткою. Складність побудови розгорток поверхонь
взуттєвих колодок полягає в тому, що поверхня колодки не є геометричною
поверхнею, елементи якої можна визначити аналітично. Вона не є також і графічною
поверхнею, тобто не задається в графічному вигляді за допомогою креслення. Такі
поверхні в нарисній геометрії називають «випадковими», тобто геометрично не
визначеними .
Створення моделей колодок має прикладний характер, що ускладнює
застосування законів геометрії при побудові їх форм.
Нарисна геометрія залежно від здатності поверхні теоретично точно розгортатись
на площині, ділить їх на два типи: такі, що розгортаються і мають розгортку, та такі,
що не розгортаються. З цієї точки зору поверхня колодки відноситься до останніх.
Теоретично у поверхонь, що не розгортаються, розгортки не може бути. Та на
практиці часто доводиться при виготовленні просторових деталей з листових
матеріалів будувати наближені розгортки. Різниця між лінійними параметрами
поверхні в такому випадку усувається за рахунок використання фізико-механічних
властивостей матеріалу, здатне на додаткове розтягування або стиснення.
Створення відповідної форми взуття пов’язана не тільки з додатковим
розтягуванням матеріалу, яке має за мету не стільки утворення форми, як її збереження
в період експлуатації. Тому точність наближеної розгортки для створення форми взуття
не відіграє важливої ролі завдяки великій тягучості матеріалів, що застосовуються для
взуття на сучасному етапі його виробництва.
Техніка графічних побудов завжди пов’язана з деякою похибкою, яка залежить
від якості і досконалості інструментів, що використовуються, і суб’єктивних
особливостей (майстерності) виконавця.
Таким чином, розгортки, побудовані графічно, є наближеними. Тому в
подальшому, говорячи про розгортки, матимемо на увазі саме наближені розгортки.
На відміну від геометричних розгорток, які враховують лише геометричну форму
поверхні, технічні або технологічні, враховують ще й властивості матеріалів, що
застосовуються для виготовлення виробу просторової форми з плоских листів,
характер технологічного впливу на них, а також конструктивні особливості виробу.
Таким чином, конфігурація технологічної розгортки і її розміри залежать від основних
технологічних чинників, які визначають і обумовлюють її форму і конструктивне
оформлення, тобто вона в основному визначається її конструктивним призначенням.
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На практиці використовують декілька способів одержання розгортки бокової
поверхні колодки за допомогою паперових шаблонів: А. Хассельбарта (спрощений),
В.П. Апанасенка, Г.І. Рослика, Е.А. Тонковида та ін
.
Вперше запропонував використання розгортки колодки при проектуванні взуття
Арно Хасельбарт, удосконалюючи графічний спосіб побудови деталей верху взуття
Р. Конффеля .
Оригінальним і більш точним є метод, запропонований Буділом В.
та
Пешиковим Ф.В
, що був названий способом «зліпка». Цей спосіб в порівнянні із
шаблонним дає змогу одержати розгортку колодки з великою точністю, але потребує
технічного оснащення, натурального, штучного та синтетичного матеріалу.
Італійські модельєри
запропонували свій метод – комбінований /зовнішній
бік отримують зліпком, а внутрішній шаблонним/, а їх колеги з ARS-SUTORIA умовну
розгортку колодки одержують за допомогою скотча-стрічки, якою обклеюють колодку.
У період розвитку приватного підприємства найпростішим способом отримання
середньої копії є спрощений шаблонний, який можна використовувати при
виготовленні взуття за індивідуальним замовленням, оскільки він простий і не
трудомісткий. При цьому найкраще використовується копіювально-графічна система
проектування деталей, адже узагальнюються дані обміру стоп людини, копіюється
бічна поверхня колодки і проводиться графічна побудова деталей з врахуванням
розміщення контрольних та базисних ліній (тобто характерних особливостей форми та
розмірів стопи).
Якщо отримують умовно-середню розгортку колодки то її на папері
встановлюють в прямокутну систему координат. Для цього на вертикальній осі від т.О
відкладають висоту каблука. Проводять інші операції розміщення УРК. Для виконання
подальших заходів як на УРК і на одержанні іншими способами негативів поверхонь
колодок (або прямо на них) наносять конструктивні та базисні лінії. За основу
розрахунків цих ліній беруть характерні анатомічні точки, або визначають їх в
залежності від розмірів деталей взуття і положення основних морфологічних
особливостей стоп. Так, перша базисна лінія розпочинається з крайньої точки задинки
взуття, висота якої, наприклад, у напівчеревиках визначається за формулою:
де N – номер взуття.
Другу точку цієї лінії відзначають посередині лінії, що з’єднує точки зовнішніх та
внутрішніх пучків на плантограмі низу стопи.
Для коректної побудови лінії берець напівчеревика вище контрольної лінії
проводять додаткову допоміжну лінію, яка розпочинається з точки на висоті п’яткового
і також з’єднуються з точкою
заокруглення, що відмічаються на рівні
середини лінії пучків.
Для побудови деталей верху взуття на копії бокової поверхні наносять ще
орієнтовні лінії, які називають базисними. Ці лінії проводять перпендикулярно до
горизонтальної осі ОХ на відстанях, що враховують окремі анатомічні точки ознак на
плантограмі стоп. Відстані між лініями визначаються за пропорційною залежністю від
довжини стопи, або умовно-середньої довжини розгорток поверхонь колодки без
врахування статево-вікових особливостей стоп і взуття. Так як копії з внутрішньої та
зовнішньої сторони мають різні відстані від п’ятки, то на умовно-середній розгортці
відмічають їх середнє значення – 0,68Д; 0,02Д-0,73Д, теж саме роблять з центрами
щиколоток – 0,23Д, точкою згину – 0,41Д та серединою стопи – 0,48Д. Проводять всі
п’ять ліній в порядку розрахунку розпочинаючи від п’ятки.
Результати досліджень, показують, що така залежність є кореляційною і її
необхідно визначити не від загальної проекції довжини стопи, а плантарної.
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Об’єктом дослідження були обрані, в основному, стопи школярів та молоді різних
регіонів України віком від 8 до 16 років виділених в статево-вікові групи дівчат віком:
8-9 років; 10-11 років; 12-13 років; 16-16 років та окремо жінок 20-30 років.
Були визначенні статистичні характеристики основних розмірів стоп та їх
коефіцієнти залежностей.
та
, а також
Розраховані рівняння прямої та зворотної регресії
ортогональної – середніх обхватів з довжиною. Окремий підрахунок було зроблено для
залежностей для відмічених вище точок в порівнянні з їх запропонованими
за пропорціональною залежністю та визначені базисні лінії при УРК
Ю.П Зибіним
за рівнянням прямої регресії:
. Наприклад таблиця №1 для дівчат 8-9 років.
Розмірні ознаки
довжини
До середини першого
пальця
До внутрішнього
пучка
До зовнішнього пучка
До довжини мищелок

За регресивною залежністю
/мм

За пропорційною
залежністю /мм
0,9Д=211,4

Табл. №1
Різниця /мм
+1,7

0,73Д=188

+4,0

0,62Д=132,0
0,21Д=38,8

+1,1
+0,8

Такі величини були дослідженні і для інших груп дітей як для дівчат, так і для
хлопчиків, а також молоді.
Як визначено, по-перше величини відстаней між місцями розташування
анатомічних точок в різних статево-вікових групах різна і не співпадає з установленою
«стандартною». По-друге, кожна група за статево-віковим поділом має свої
коефіцієнти рівняння регресійної залежності однойменних довжинних параметрів і
анатомічних точок. По-третє, зовсім інші значення встановлені і між відстанями
анатомічних точок і точками усереднених колодок, особливо для першої лінії.
Так, розраховані базисні лінії за рівнянням прямої регресії, для дівчток стоп
прийняли нове положення: точки лінії V, IV, III в дівчат 8-9 років, ближче до носка на
1-4 мм, а для 12-13 років на 4-5 мм. У хлопців цього віку ці лінії також ближчі до носка
але на 6-7 мм, особливо для 3-ї лінії.
Такі лінії для малих дітей та школярів – хлопців 6-7 років - навпаки зміщені до
п’ятки на 5-7 мм, а молоді 15-16 років усі лінії, за винятком першої, зміщені на 3-5 мм.
Додатково проведені як аналітичні, так і практичні дослідження величини за
плантарною та проекційною довжинами стоп молоді 17-20 років, які показали, що
різниця між ним залежить від висоти підйому п’ятки – зі збільшенням до 20 мм вона
складає 18 мм на кожні 20 мм підйому стопи. Дослідження устілок у різних видах
взуття теж співпадає з величиною плантарної частини стопи і залежить від виду,
сезонності, віку і висоти каблука.
Висновки: Показані способи визначення нижніх точок базисних ліній УРК.
Доказано доцільність використовування рівнянь регресії з врахуванням плантарної
довжини стопи різних статево-вікових особливостей дітей і молоді.
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АННОТАЦИЯ
ИСЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ СТОПЫ ИХ СОСТАВНЫХ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ОБУВИ
В данной статье было обнаружено влияние различных способов получения базисных линий на
условную усредненную копию обувной колодки.
Использованные общеизвестные методы математической статистики и антропометрических
исследований стоп детей и молодежи.
В ходе реализации исследований и их обобщения установлено, что базисные линии на условной
средней линии на условной средней опии колодки зависят от способов их определения, половозрастных
характеристик стоп молодежи, высоты каблука и тому подобное.
Впервые в отрасли определены закономерности размещения базисных линий различных
половозрастных групп детей и молодежи в возрасте от 8 до16 лет на условно средней копии, используя
уравнение регрессии.
Использование рекомендации даст возможность уменьшить на 1-2% отходы материалов при
проектировании деталей верха и повысит качество формосоздания обуви.
Ключевые слова: стопа, плантограмма, анатомические точки, базисные линии, условно-средняя
копия колодок.
SUMMARY
THE RESEARCH OF INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF PLANTAR PART FEET
YOUTHS ON TECHNICAL CONSTRUCTION OF FOOTWEAR DETAILS.
It has been researched the influence of character of effects of different methods of obtaining the baselines
on the conditional averaged copy of the shoe lasts in the article. The well-known mathematical methods of
statistics and anthropometric studies of children and young people feet have been used.
It has been found that the baselines to conventional center line on conditional average opium pads
depends on the method of their determination, age and gender characteristics of youth feet, the height of the heel
etc.
For the first time, patterns of distribution baselines various age groups of children and young people aged
8 to 16 years old on average conditionally copies using the regression equation have been defined.
The usage of recommendations will allow to reduce by 1-2% of waste materials in the design details and
improve the quality of the formation footwear.
Keywords: foot, plantohram, anatomical dots, baselines, conditional average copy lasts.

УДК 675. 02
ТЕХНОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ МОНТМОРИЛОНІТУ
У ВИРОБНИЦТВІ ШКІРИ
ЛІСНІКОВСЬКИЙ В. Ф., МОКРОУСОВА О. Р.
Київський національний університет технології та дизайну

Робота присвячена літературному аналізу сучасних способів застосування модифікованих
дисперсій монтморилоніту на технологічних процесах дублення, наповнювання та жирування.
Рекомендовано для дублення здійснювати технологічну обробку пікельованої голини ялівки легкої
модифікованими дисперсіями монтморилоніту з подальшою оцінкою показників хімічного складу та
фізико-механічних властивостей отриманих шкір. Модифіковані дисперсії монтморилоніту отримано
постадійною модифікацією мінералу лужними пептизаторами та гідроксокомплесними сполуками
хрому. Спосіб дублення з використанням модифікованого монтморилоніту дозволяє покращити
ефективність поглинання та відпрацювання дубильних сполук хрому та зменшити їх вміст у
відпрацьованій рідині. Показано, що для процесу наповнювання доцільно проводити обробку
напівфабрикату хромового методу дублення модифікованою дисперсією монтморилоніту, модифікацію
якої виконано поліфосфатом натрію. По завершенню процесу наповнювання визначено показники
формування дерми, хімічний склад, експлуатаційні та деформаційні властивості отриманих шкір.
Застосування дисперсій монтморилоніту під час наповнювання сприяє кращому формуванню структури
дерми, підвищує рівномірність товщини, покращує на 5,6 % вихід товщини та на 3,0 % вихід площі,
покращує фізико – механічні властивості шкір, в тому числі, показник міцності на 32 % та видовження
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при розриві на 23,4 %. Для проведення процесу жирування та жирування-гідрофобізації застосовано
жировально-мінеральні композиції, в тому числі, гідрофобні, які отримані на основі природних жирів і
олій та модифікованих дисперсій монтморилоніту. Модифікація монтморилоніту здійснена
карбонатом натрію, аніонною ПАР, а для гідрофобізуючих композицій використано твердий
емульгатор сумісно з олеїновою кислотою та твердими парафінами. Після проведення всіх
технологічних процесів проведено порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей нових шкір з
тими, які отримані за типовими технологіями. Запропоновані способи жирування дозволяють
підвищити водостійкість шкір в динамічних та статичних умовах в середньому на 50 % при цьому
рівень жорсткості для гідрофобних шкір підвищується на 7,8 %. У цілому, аналіз літературних джерел
виявив ефективність застосування дисперсій монтморилоніту для підвищення рівня виходу площі,
товщини, уявної питомої ваги та об’ємному виходу, коригування фізик-механічних властивостей. Аналіз
робіт виявив широкий спектр застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту у
технологічному виробництві шкіри, використання дисперсій мінералу дозволяє розширити асортимент
матеріалів для рідинного оздоблення шкір, отримати шкіри різного цільового призначення з високими
показниками експлуатаційних властивостей.
Ключові слова: монтморилоніт, дисперсія, модифікація, технологія, дублення, наповнювання,
жирування, властивості, шкіра.

Сучасний розвиток шкіряного виробництва характеризується широким
асортиментом отриманої продукції, шляхом застосування сучасних хімічних матеріалів
з поліфункціональними властивостями. Більшість хімічних матеріалів, які
використовуються на технологічних процесах шкіряних підприємств України
закордонного походження. Актуальним є розробка матеріалів для шкіряного
виробництва з використанням вітчизняних природних високодисперсних мінералів
монтморилоніту та їх модифікацій. Відомо високоефективне застосування вітчизняного
мінералу цеоліту для модифікації поліуретанових клейових композицій [1,2], що
сприяє покращенню теплостійкості, морозостійкості та інших фізико-механічних
властивостей клеїв. Необмежна кількість мінералу в Україні, дешевизна та простота у
використанні надає можливість розширити сировинну базу матеріалів з широким
спектром технологічних властивостей [3-6].
Постановка завдання
Мета роботи полягала в аналізі застосування мінеральних композицій на основі
монтморилоніту на різних стадіях технологічних процесів шкіряного виробництва.
Об'єкти та методи дослідження
Об’єктом дослідження є технологічні процеси виробництва шкір з використанням
мінеральних композицій на основі монтморилоніту.
Предмет дослідження – експлуатаційні показники шкір, отриманих з
використанням мінеральних дисперсій монтморилоніту під час використання на різних
стадіях технологічних процесів виробництва шкіри.
Для дублення згідно з роботою [7] були використанні модифіковані сполуками
хрому дисперсії монтморилоніту (Cr-MMT). Модифікацію дисперсій монтморилоніту
виконували постадійно. На першій стадії водні дисперсії монтморилоніту (100 г/л)
модифікували карбонатом натрію в кількості 6,0 % від маси мінералу. На другій стадії
до дисперсій додавали основний сульфат хрому в кількості 10 % Cr2O3 від маси
мінералу. Згідно пропозиціями авторів [7] було сформовано 3 групи зразків голини
ялівки легкої, обробку проводили при параметрах, які представленні в таблиці 1. Один
варіант був контрольним, дублення виконувалось з витратою хромового дубителя 1,8
% Cr2O3 від маси голини. Для дослідних варіантів 1 і 2 використовували модифіковані
дисперсії монтморилоніту. При чому, для дослідного варіанту 2 додатково виконували
додублювання напівфабрикату при параметрах: РК = 1, t = 40 °С, витрати хромового
дубителя основністю 40 % склали 1,0 % Cr2O3 від маси напівфабрикату та 2,0 %
модифікованого монтморилоніту, тривалість 4 години при періодичному
перемішуванні. Подальшу обробку виконували згідно типовою технологічною схемою.
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Таблиця 1. Витрата матеріалів та параметри процесу дублення

Параметри процесу

Варіант обробки
Контроль
1

2*

РК
1,0
1,0
1,0
Хромовий дубитель, % Cr2O3
1,8
0,25
0,25
Монтморилоніт, %
2,5
2,5
Відомі роботи [8], які присвяченні застосуванню модифікованих дисперсій
монтморилоніту для процесу наповнювання і встановлення наповнювальної здатності
мінералу. Для дослідження науковцями був використаний напівфабрикат хромового
методу дублення з сировини овчини грубошерстої. Для модифікації монтморилоніту
використовували поліфосфат натрію у кількості 10 % від маси мінералу. На стадії
наповнювання модифікований монтморилоніт в кількості 2,5 % від маси
напівфабрикату вводили в робочу рідину. Процес наповнювання суміщували з
процесом додублювання синтетичним дубителем БНС та акриловим наповнювачем
Tergotan PMB («Clariant» Польща) із загальною кількістю 2,0 та 1,5 % від маси
струганого напівфабрикату, відповідно. Для контрольної групи була взята методика [9],
без мінерального наповнювання. По завершенні обробок зразки напівфабрикату були
прожировані, віджаті, висушені у вільному стані за кімнатної температури, зволожені,
виконано пролежування протягом 12 годин та розбиття розтягуванням вручну.
Згідно з роботою [10] запропоновано застосування модифікованої дисперсії
монтморилоніту в процесі жирування напівфабрикату жирувально-мінеральних
композицій. Модифікацію виконували карбонатом натрію, аніонною ПАР
алкілсульфатом натрію (C16 – C18). Як природні жирувальні речовини використовували
риб’ячий жир та олій. Таким чином, були отриманні жировально-мінеральна
композиція (ЖМК), а також жирувально-мінеральна композиція гідрофобна (ЖМКГ)
шляхом введення в склад твердого емульгатора сумісно з олеїновою кислотою і
твердими парафінами.
Обробку при застосуванні ЖМК проводили за таких параметрів: РК = 1,0; t = 55°C
(для шкір кольорових на новій робочій рідинні, чорного кольору – на відпрацьованій
фарбувальній рідинні); ЖМК - 7,0 % від маси струганого напівфабрикату (в перерахунку на
100% жир); через 50 хв в барабан вводили мурашину кислоту – 0,5 % (1:10) від маси
струганого напівфабрикату, тривалість 20 хв. Подальшу обробку виконували за типовою
технологією [11].
Технологія
жирування-гідрофобізації
включала
обробку
струганого
напівфабрикату на новій робочій рідині при параметрах: РК = 1,0; t = 50 °C; Барвник
аніоний – 70 % від загальних витрат, тривалість 40 хв; емульсія ЖМКГ - 7,0 % (t = 55
°C, рН = 7,8) тривалість обробки 60 хв; по завершенню обробки емульсією в барабан
дозують, алюмокалієвий галун – 4,0 % і через 20 хв мурашину кислоту – 0,6 % (1:10),
через 30 хв безперервного обертання обробку завершують. Послідуючі процеси
включали фарбування на новій робочій рідині та фіксуючу обробку хромовим
дубителем основністю 40% з витратою – 0,7 % (Cr2O3) тривалістю 60 хв, по
завершенню закріплення проводять промивання протягом 10 хв.
Згідно з літературним джерелом [7,8,10], після проведення всіх технологічних
процесів відповідного застосування мінеральних дисперсій, отримані шкіри були
проаналізовані на хімічний склад та показники фізико-механічних властивостей.
Результати та їх обговорення
Актуальним способом удосконалення хромового дублення є використання для
обробки голини модифікованих дисперсій монтморилоніту [7]. Модифікація
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монтморилоніту сполуками хрому дозволяє отримати дисперсії, які мають дубильні
властивості.
За результатами виконаного авторами аналізу відпрацьованих рідин [7], для
дублення яких використано дисперсії Cr-MMT, показано позитивний вплив щодо
ефективності поглинання і відпрацювання дубильних сполук в порівняні з контрольним
варіантом, що обумовлює можливість покращення екологічної ситуації на виробництві
(табл. 2).
Таблиця 2. Аналіз відпрацьованих рідин та показники формування
структурних елементів шкіри

Найменування показника

Варіант обробки
Контроль
1
2
Вихід по площі, % до контролю
100,0
102,7
105,9
Вихід товщини, % до контролю
100,0
100,2
107,8
Уявна питома вага, г/см3
0,741
0,696
0,681
Об’ємний вихід, см3/ 100 г білка
223,8
258,9
276,1
Концентрація в відпрацьованій рідинні Cr2O3, г/л
4,2
0,1
0,1
Показники досліджень формування структури дерми (табл. 2) свідчать про те, що
авторам вдалося отримати позитивні результати щодо дослідних шкір. Зразки групи 1 і
2 характеризуються вищим виходом площі, уявної питомої ваги, а об’ємний вихід
(варіант 2) на 18 % більший за контроль, що комплексно показує про ефективний
рівень формування структури дерми. Ефективність використання Cr-MMT дисперсій
виявляється у підвищенні виходу площі до 7,0 % та товщини в середньому на 6,0 %.
За показниками хімічного складу та фізико-механічним властивостям шкіри
контрольного так і дослідних зразків відповідають вимогам стандарту ДСТУ 2726 – 94
«Шкіра для верху взуття». Відповідно до хімічного складу вміст оксиду хрому для
дослідних зразків нижчий в порівняно з контролем, варіанті 2 (з подальшим
додублюванням) авторам вдалося досягти ідентичного з контролем рівня температури
зварювання 104 °С. Найбільші зміни показників проявляються в показниках фізикомеханічних властивостей, дослідні шкіри характеризуються більшою пластичністю та
еластичністю, зменшеними показниками рівня жорсткості (табл. 3).
Таблиця 3. Показники хімічного складу та фізико-механічних
властивостей шкір

Показники шкір
Cr2O3 *
рН хлоркалієвої витяжки
Т зварювання, °С
Межа міцності при розриві, ×10 МПа
Відносне видовження при 9,8 МПа, %
Жорсткість Н-10

Варіант обробки
Контроль
1
4,1
2,0
4,1
4,0
104
94
1,51
1,65
25
24
0,46
0,39

2
3,9
4,1
104
1,90
28
0,32

*- в перерахунку на абсолютно суху речовину

Позитивним результатом вище зазначеного способу дублення є можливість
часткової заміни сполук хрому в процесі дублення на отримані Cr-MMT дисперсії з
метою зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище та розробки
ресурсоощадних та екологічно орієнтованих технологій.
У результаті застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту для
наповнювання [8] автори відмічають позитивні показники формування структури
дерми, зростання виходу товщини на 5,6 %, площі на 3 %, підвищення об’ємного
виходу на 5,6 % порівняно з контролем (табл. 4).
Таблиця 4. Показники формування дерми
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Варіант обробки
Найменування показника
Монтморилоніт
Без мінерального наповнювання
Вихід шкіри, % за
107,0
101,0
товщиною
Вихід шкіри, % за площею
103,0
100,0
Уявна питома вага, г/см3
0,533
0,535
3
Об’ємний вихід, см /100 г
306,1
289,0
За тезами авторів модифікація мінералу монтморилоніту поліфосфатом натрію
сприяє кращому диспергуванню частинок. У результаті модифікації електролітом
наночастинки мінералу здатні краще проникати в міжструктурний простір і адсорбуватися
на елементах колагенової структури дерми. Завдяки цьому вдається отримати більш якісне
формування об’єму дерми та підвищити фізико-хімічні властивості готових шкір (табл. 5).
Таблиця 5. Показники фізико – механічних властивостей та хімічного складу шкір

Варіант обробки
Показники шкіри
Монтморилоніт Без мінерального наповнювання
Межа міцності при розтягуванні, МПа
21,0
14,1
Видовження, %:
при навантаженні
30,6
26,0
при розриві
44,4
34,0
залишкове
6,0
5,8
Температура зварювання, °С
119
120
Cr2O3, %
4,1
4,1
Голинна речовина, %
71,0
73,4
Результати аналізу готових шкір підтверджують тезу дослідників про ефективне
формування колагенової структури дерми при використанні модифікованої дисперсії
монтморилоніту, що дозволяє отримати шкіри з показниками хімічного складу та
фізико – механічних властивостей на рівні вимог стандарту. Обробка модифікованою
дисперсією підвищує показники міцності на 32 % та видовження при розриві дослідних
зразків на 23,4 %. Показники температури зварювання та вміст зв’язаних сполук хрому
вказують, що обробка мінералом не супроводжується роздублюючим ефектом на
дерму.
Результати наповнювання овчини модифікованими дисперсіями монтморилоніту
готових шкір дозволили авторам зробити висновок про високу наповнювальну
здатність, доцільність використання дисперсії для підвищення рівня якості готових
шкір та покращення використання шкіряної сировини для шкір різного цільового
призначення.
Інший напрям [10] застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту, що
включав використанням ЖМК та ЖМКГ, вдалося отримати шкіри з підвищеними фізикомеханічними властивостями, зменшити рівень жорсткості на 10 – 13 %, підвищити
водостійкість готових шкір в статичних та динамічних умовах в середньому на 50 %. У
табл. 6 наведений порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей шкір з
мінеральним жируванням та шкір, які були обробленні за типовою методикою [11] АТ
«Чинбар».
Таблиця 6. Фізико – механічні властивості шкір

Найменування показника
Межа міцності при розтягуванні, 10 МПа
Напруження при появі тріщин лицьового шару, 10
МПа

ЖМК
2,3
2,1
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Жорсткість на ПЖУ 12М, 10-2 Н
22,6
32,0
29,5
Водопромокання в динамічних умовах, хв.
215
190
Намокання в статичних умовах через 2 год., %
20
42
Витрати сировини, % від нормативного
96,9
97,0
100,0
За результатами проведеної роботи [10] був зроблений висновок про можливість
повністю замінити закордоні жирувальні матеріали на сучасні вітчизняного
виробництва, сприянню економії енергетичних і природних ресурсів за рахунок
використання жировально-мінеральних композицій.
Висновки. Дана робота присвячена літературному аналізу сучасних способів
використання мінералу монтморилоніту та його модифікацій на різних стадіях
виробництва шкір. У роботі показана можливість застосування модифікованих
дисперсій монтморилоніту на технологічних процесах дублення, наповнювання та
жирування. Аналіз літературних джерел виявив ефективність застосування дисперсій
монтморилоніту для підвищення рівня виходу площі, товщини, уявної питомої ваги та
об’ємному виходу, коригування фізико-механічних властивостей. Показано доцільність
застосування дисперсій монтморилоніту на стадії дублення шляхом часткової заміни
хрому на модифіковані дисперсії. При цьому вдається покращити ефективність
поглинання та відпрацювання дубильних сполук, зменшити вміст оксиду хрому у
відпрацьованій рідині. Застосування дисперсій монтморилоніту під час наповнювання
сприяє кращому формуванню структури дерми, підвищує рівномірність товщини,
покращує на 5,6 % вихід товщини та на 3,0 % вихід площі, дозволяє покращити фізикомеханічні властивості шкір, в тому числі, показник міцності на 32 % та видовження при
розриві на 23,4 %. Розробка жирувально-мінеральних композицій на основі
монтморилоніту дозволила підвищити водостійкість шкір в динамічних та статичних
умовах в середньому на 50 % при цьому рівень жорсткості для гідрофобних шкір
підвищився на 7,8 %.
У цілому, представлений аналіз свідчить про широкий спектр застосування
дисперсій монтморилоніту у шкіряному виробництві, що сприяє отриманню шкір
різного цільового призначення з високими показниками експлуатаційних властивостей.
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АННОТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНТМОРИЛЛОНИТА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ
Работа
посвящена
литературному
анализу
современных
способов
применения
модифицированных дисперсий монтмориллонита в технологических процессах дубления, наполнения и
жирования. Рекомендовано для дубления проводить технологическую обработку пикелированного голья
яловки легкой модифицированными дисперсиями монтмориллонита с дальнейшей оценкой показателей
химического состава и физико-механических свойств полученных кож. Модифицированные дисперсии
монтмориллонита получены постадийной модификацией минерала щелочными пептизаторами и
гидроксокомплексными соединениями хрома. Способ дубления с использованием модифицированного
монтмориллонита позволяет улучшить эффективность поглощения и отработки дубильных
соединений хрома и уменьшить их количество в отработанном растворе. Показано, что для процесса
наполнения рационально проводить обработку полуфабриката хромового метода дубления
модифицированной дисперсией монтмориллонита, модификацию которой выполнено полифосфатом
натрия. По завершению процесса наполнения определяли показатели формирования дермы, химический
состав, эксплуатационные и деформационные свойства полученных кож. Применение дисперсий
монтмориллонита во время наполнения способствует лучшему формированию структуры дермы,
повышает равномерность толщины, улучшает на 5,6 % выход толщины и на 3,0 % выход площади,
улучшает физико – механические свойства кож, в том числе, показатель прочности на 32 % и
удлинение при разрыве на 23,4 %. Для проведения процесса жирования и жирования-гидрофобизации
использовано жировально-минеральные композиции, в том числе, гидрофобные, которые получены на
основе природных жиров и масел, и модифицированных дисперсий монтмориллонита. Модификация
монтмориллонита выполнена карбонатом натрия, анионным ПАВ, а для гидрофобизирующих
композиций использован твердый эмульгатор совместно с олеиновой кислотой и твердыми
парафинами. После проведения всех технологических процессов проведен сравнительный анализ физикомеханических свойств новых кож с теми, которые получены за типичными технологиями.
Предложенные способы жирования позволяют увеличить водостойкость кож в динамичных и
статичных условиях в среднем на 50 %, при этом уровень жёсткости для гидрофобных кож увеличился
на 7,8 %. В целом, анализ литературных источников показал широкий спектр использования дисперсий
монтмориллонита для повышения уровня выхода по площади, толщине, условному удельному весу и
объёмному выходу, корригированния физико-механических свойств. Анализ работы показал широкий
спектр использования модифицированных дисперсий монтмориллонита в технологическом цикле
производства кож, использование дисперсий минерала позволяет расширить ассортимент материалов
для жидкостной отделки кож, получить кожи с высокими показателями эксплуатационных свойств
кож разного целевого назначения.
Ключевые слова: монтмориллонит, дисперсия, модификация, технология, дубление, наполнение,
жирование, свойства, кожа
SUMMARY
TECHNOLOGICAL WAYS IN THE PRODUCTION OF LEATHER WITH MONTMORILLONITE
The work deals with the literary analysis of modern methods of using dispersions of montmorillonite for
tanning manufacturing processes, filling and fattening. It is recommended for tanning to implement
technological process for pikled hides of heifer that was easily modified by montmorillonite dispersions with
further assessment of indicators of chemical composition, physical and mechanical properties of skins obtained.
Modified montmorillonite dispersion obtained sequently by modifying mineral with peptizing agents as well as
hydro complexes and chromium compounds. Tanning method wit the use of modified montmorillonite helps to
improve absorption and testing tanning chromium compounds and reduce their content in exhaust liquid. It is
advisable to carry out to processing of semi-finished product that was tannied by chrome method, that was
modified with dispersion of montmorillonite. This modification has been performed by sodium polyphosphate.
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After having completed the filling process of forming the dermis, chemical composition, operational and
deformation properties of the skin have been defined. Application of montmorillonite dispersions during filling
contributes to the formation of the dermis structure , increases the thickness uniformity improves 5,6 % yield
thickness and 3,0% yield area , improve physical and mechanical properties of the skin, including strength index
of 32% elongation at break of 23,4 %. For the fattening process fat-liquoring hydrophobic mineral compositions
including hydrophobic, obtained on the basis natural fats and oils and modified montmorillonite dispersions.
Modification of montmorillonite has been made by sodium carbonate, anionic surfactant and water-repellent
compositions have been used for solid emulsifier used in conjunction with oleic acid and solid paraffin. After all
the technological processes, comparative analysis of the physical and mechanical properties of new skins which
were obtained with physical technologies. Methods have been hold allow to the fat-liquoring offered resistance
of skins in dynamic and static conditions an average by 50% at the level of hardness for the hydrophobic skins
increased by 7,8%. In general, the analysis of the specialist literature has showed the effectiveness of the
applications of montmorillonite dispersions to improve the output area, thickness, apparent specific gravity and
volume output, alignment the physical and mechanical properties. Has been found a wide range of applications
of modified montmorillonite dispersions in technological production of skins. The use of mineral dispersions
allows to extend the range of materials for liquid-finish of skins, to get skins with high performance properties
for different purposes.
Keywords: montmorillonite, dispersion, modification, technology, tanning, filling, fattening properties,
leather.

UDC 517.94:519.62
NONLINEAR NUMERICAL METHODS FOR THE SOLUTION OF INITIAL
VALUE PROBLEM FOR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
PELEKH YA. M., MENTYNSKYI C. M., PELEKH R. YA.
Lviv Polytechnic National University

A mathematical modelling is the effective method of study of physical processes, in many important
cases allows to replace the real process, and also gives an opportunity to get both quality and quantitative
picture of the designed process. The exact solutions of the investigated models can be got only in very partial
cases, then it is necessary to use numerical methods. In the design of electronic schemes, automatic control
systems, calculations of dynamics of the mechanical systems, kinetics of chemical reactions etc. there is a
necessity not only to find the numeral solutions of such models but also research of the estimations of their local
and global errors.
A new applications of continued fractions to the development of numerical methods for the solution of
differential equations are considered. The continued fractions at corresponding conditions give high-rate to
convergence of algorithms, bilateral and monotonous approximations,have low sensitivity to errors of rounding.
The process of calculating continued fractions is cyclical and can be easily programmed.
A research object is initial value problem for ordinary differential equations.
The purpose of the study is to develop methods and algorithms to build computational methods for the
numerical solution of the Cauchy problem for ordinary differential equations.
The nonlinear formulas of Runge-Kutta of the third order of accuracy for the solution of Cauchy
problem for ordinary differential equations , that are based on continued fractions, are constructed.
A characteristic feature of these algorithms is the fact that for certain values of the parameters it is
possible to obtain both new and traditional numerical methods for the solution of the Cauchy problem for
ordinary differential equations.
The new bilateral numeral methods of first and the second order of accuracy for the solution of Cauchy
problem for ordinary differential equations are constructed. By means of this numerical methods it is possible
to obtain on each step of integration not only upper and lower approximations to the exact solution, but also
information concerning the magnitude of the leading term of the error without the need for additional
calculations in right side of the differential equation.
Keywords: Cauchy problem, continued fractions, numerical methods, Runge-Kutta methods, nonlinear
methods, two-side approximation.
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Continued fractions and branches of continued that, under certain conditions, yield a
high rate of convergence of the algorithms and two-side and monotone approximations have
come to be widely uses in applied mathematics. Methods involving continued fractions
proсess weak sensitivity to rounding error, and correctly represent the fundamental properties
of the solutions of the particular type of problems that are under investigation [1-4]. The
process of calculating continued fractions is one of iteration and is easily programmed.
Problems involved in the construction and investigation of mathematical models of
physicochemical, biological and economic processes, problems of multidimensional
optimization, electronic, kinetics, etc lead to the need to solve nonlinear differential equations
and its systems [5-9].
Objects and methods of investigation. A research object is initial value problem for
ordinary differential equations. A problem of construction of numerical methods for the
solution of Cauchy problem for ordinary differential equations , that are based on the
continued fractions, is the actual problem of computing modelling.
The purpose of the study is to develop new computational methods for the numerical
solution of the Cauchy problem for ordinary differential equations.
Formulation of the problem. A new technique for the construction of numerical
methods based on continued fractions is proposed. A characteristic feature of these algorithms
is the fact that for certain values of the parameters it is possible to obtain both novel and
traditional (explicit and implicit) numerical methods for the solution of the Cauchy problem
for ordinary differential equations.
Results and its discussion. Consider the Cauchy problem
yx   f x, y x  , 0  x  X , y x 0   y 0 .
(1)
where y x  is a real m – component vector and f – a real vector function of a dependent
and an independent variable; moreover, it is assumed that the function f is differentiable as
many times as necessary for numerical analysis.
In the present article we propose approximate methods for the solution of problem (1)
that are based on continued fractions. Without loss of generality, we will consider
approximate formulas for determining the solution of problem (1) in the scalar case,
inasmuch as they may be transferred component- wise to systems of equations.
Nonlinear Runge-Kutta methods
An approximate solution at the point xn 1, n  0,1,2,..., is to be found in the form
k , l   y D ,
y
(2)
n

n 1

n

where
Dn 

k 1

 d i ,0 

i 0

d k ,0
1

d k ,1

1



d k ,l 1
1  d k ,l

The expressions for d k ,l in the case k  l  1,4  k  1,4; l  0,3 have the form
d 0,0  1, d i,0  

i



 di  m,0 m0

m 1

, i  1,4 , d ,1  

d 1 , 0
,   1,2,3,
d ,0

d  , 2  d  1,1  d  ,1 ,  1,2 , d  , 2  d  1,1  d  ,1,  1,2 , d1,3  d 2,1
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q




i 1



j 1



 m  h a mi k i , ki  f  xn   i h, yn  h   ij k j  ,  i 



q

 ij ,

q  k  l.
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(3)

j 1

Here, h is the integration step h  xn 1  xn , n  0,1,2,..., aij , i ,  ij ; i, j  1,4 – are
parameters.
By means of these formulas it is possible to obtain both explicit  ij  0 if i  j and
implicit numerical methods.
Theorem 1. Together with (2) and (3), the system of nonlinear algebraic equations

3
3
3
3
1 3
 1  a  0,




a
0
,
a
0
,
a

a2i  0 ,
1i i
2i
3i
1i

2
i 1
i 1
i 1
i 1
 i 1
 3
3 3
3
2

1


am,i i  0,  i 
ij , i  1,2,3,
 a3i i  0,
6
2
 i 1
m 1 i 1
j 1

3
3
3
3
3
2
1

1

ami i  0,
ami
 ij j  0 ,
 
2
6
 6 m 1 i 1
m 1 i 1
j 1
determines a computational methods of k  l  –th order of precision.





















(4)



A proof follows if the coefficients of the expansions in Taylor series of y x n1  and

k ,l 
yn 1 with identical powers of h p , p  1,2,... are equated. As a result the system of algebraic
equations (4) which the parameters aij ,  i ,  ij , i, j,  1,2,3, must satisfy is obtained. Here
 and yk , l  are the corresponding exact and approximate solution of problem (1).
y x
n 1

n 1

The system (4) has three families of solutions:
I. a11  1 
a13 

3 3  2

2  3 2   3 
  2
 a33 3
 a22  a23 , a12 
 a33 3  a 22 ,
6 2  3   2 
2
6 2 3
2

 2

2  3 2
 a23  a33 , a21  a22  a23  , a31  a33 3
, a32  a33 3 ,
6 3  3   2 
2
2
    2 
 21   2 ,  32  3 3
,  31   3   32 ,
 2 2  3 2 

(5)

2
where  2 3  3   2   2    0 ; a22 , a23 , a33 ,  2 ,  3  parameters.


3

II. In the case if  2   3 , we have:
3
1
1
1
 a 22  a23 , a12  
 a23  a33 ,
 a22  a33 , a13 
4
4  32
4 4 32
2
2
2
a21  a22  a23  , a31  0 , a32  a33 ,  2   3  ,  21  ,  31    32 ,
3
3
3
where 32  0 ; a22 , a23 , a33 – free parameters.
2
III. If  2  we have:
3
1
1 
3
1
  a22  a23  a33 , a12   a 22 , a13 
a11  1 
 a23  a33 ,

4   32 
4
4  32
a11 

a21  a22  a23 , a31  a33 , a32  0 ,  2 

2
2
,  21 
3
3

,  3  0 ,  31    32 ,

where a22 , a23 , a33 and  32  0 – parameters.
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Remark 1. If k  1, l  0 Lambert’s well-known formulae [5] is obtained, and if
k  l  2,3; k  1,2,3; l  0,1,2, explicit formulas of second and third order of approximation [6] are
obtained.
Remark 2. If setting a2i  0, a3i  0, i  1,2,3, we have a family of parameters a1i ,  i , ij for
the traditional (explicit and implicit) Runge-Kutta methods [7-10].
Stability control of numerical methods.We calculate the values of
k1  f xn , yn  ,
k 2  f xn   2 h, yn   21hk1  ,
k3  f xn   3h, yn   31hk1   32 hk 2 
for the system of differential equation y  Ay , where A - matrix with constant
coefficients
The result [11]: k1  Zy n ,
k 2  Z   21Z 2 yn ,









k3  Z   31   32 Z 2   21 32 Z 3 yn ,

where Z  hA . Find the coefficients  1 ,  2 ,  3 of

conditions are met equality  1k1   2 k 2   3k3  Z 3 yn .
It is easy to see that this condition is met with these values  i i  1,2,3 ,
     21
,
 1  31 32
2
 21
32

 
 2   31 32 ,
2
 21
 32

Similarly , it is easy to check that

3 

1

 21 32

.

k2  k1   Z 2 y .Then estimate the maximum number
n
 21

of own Jacobi matrix system (1) can be calculated by the formula
 ki   k i   k i 
1
2
3
max  1 k2 2k1 3  .
1i  N 

Projected step calculated by the formula hn 1  maxhn , min ha , hs  ,where hn – the
Vn   21

last successful step of integration, ha – a step for precision, hs – step for stability .
This formula is used for the step size after the prediction solutions successfully
calculated , and therefore does not significantly increase computational cost . This formula
allows us to stabilize the behavior of the steps in the area of establishing solutions which
plays a decisive role sustainability.
Using the inequality for the stability control actually increases the computational cost,
since the calculation of the maximum eigenvalue of the Jacobian matrix of the system (1)
after a pre-calculated phase does not lead to an increase in the number of calls to the right
side of the differential equation This estimate is quite rough. Application stability control as a
constraint on the growth of the integration step allows you to avoid the negative effects of
estimation errors. In the field of establishment of stability by controlling the old errors tend to
zero, and the new small because of the smallness of the derivatives of the solution.
Construction bilateral algorithms.
To build bilateral methods of Runge-Kutta different orders of accuracy are looking
approximate solution of problem (1) as a continued fraction (2),(3).Parameters
ami ,  i , ij m, i, j  1,2,3 are defined such that
y xn 1   ynk,1l    h

k  l 1

KF k ,l ( f )  O(hk l  ) ,

(8)

where y xn 1  and ynk,1l  – respectively, exact and approximate solution of the problem
(1 ), h – integration step , F(f) – a differential operator , calculated at the point ( xn , yn ) , K –
constant , р – order accuracy,  - parameter of bilateralism .
The proposed computational schemes enable in every step not only get approximate
solution, but the principal term evaluation error F  f  no additional appeals to the right side of
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the differential equations that distinguishes these schemes from traditional bilateral
algorithms [4, 6, 7 ].
1. Bilateral methods of the first order of accuracy.
To build bilateral computational formulas of the first order accuracy, consider the
formula (2), (3) the k  2 , l  0 :
P2,0
yn

,
(9)
yn2,01 
1  d1,0  d 2,0 Q2,0
where
d1, 0   h( a11k1  a12 k 2 ) yn , d 2, 0  h 2 (a11k1  a12k2 ) 2  yn a21k1  a22k2 h yn2 ,





and k  1, l  1 :
yn1,11 

1

yn
,
d1,0

(10)

1  d1,1

where
d1,0   h(a11k1  a12k2 ) yn ,

d1,1 

h(a11k1  a12k2 ) 2  yn a21k1  a22k2 
,
yn (a11k1  a12k2 )

k2  f xn   2h, yn   21hk1 .

k1  f xn , yn ,

Consider the formula (9). Having developed the Taylor and conducting relevant
calculations, we find:



Q2,0  yn2  ha11  a12  a21  a22  yn f 

f
f 
3
 h 2 a11  a12 2 f 2  a12  a22  2 yn
 a12  a22  21 yn f
  O(h ).

x

y



Calculate the difference
y xn 1 Q2,0  P2,0  hyn2 1  a11  a12  a21  a22  
 1

 f

 f

1



  a12  a22  2     a12  a22  21   
 y   O h3 ,
 x  2
h 2 y 2  2
 2
2
2 

 a11  2a11a12  a12  a11  a12  a21  a22 yn f





 

1). Putting and obtain the following system of equations:
a11  a12  1 , a21  a 22  0 ,

1
1
 a12  a 22  2   ,  a12  a 22  21  0,
2
2

(11)

This system has a two-parameter set of solutions:
a11  1  a12 ,

a21  a12 

1  2
2 2

,

a22 

1  2
 a12 ,
2 2

 21 

2

1  2

,

1
where  2 , a12  arbitrary parameters   2  0,  .
2



Then

R2,0 yn , f x ,    h 2 yn2

 

f
Q2,0  O h3 .
x

1
 a12  a22  21   , will have a system of equations:
2
1
1
a11  a12  1 , a21  a 22  0 ,  a12  a22  2  0 ,  a12  a22  21   ,
2
2

2). If you put a11  a12  1 and

solution which is:
a11  1  a12

,

a21  a12 

1
,
2 2

a22 

1
 a12
2 2

,

 21  1  2  2 ,
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where  2 , a12  arbitrary numbers  2  0.
In this case
f
R2,0yn , f , f y ,    h 2 yn2 f
Q2,0  O h3 . .
y

 

f
f
and h 2 y n f
equate to  , and put a11  a12  1 ,
y
x

3). If the coefficients at h 2 y n2
get the system of equations:

a11  a12  1 , a21  a 22  0 ,

1
1
 a12  a 22  2   ,  a12  a22  21   ,
2
2

two-parameter family of solutions by the following:
1  2
1  2
a11  1  a12 , a 21  a12 
, a 22 
 a12 ,  21   2 ,
2 2
2 2
where  2 , a12  arbitrary parameters  2  0.
Evaluation error is:
 f
f  ~
 Q2,0  O h3 .
R2,0yn , f , f x , f y ,    h 2 yn2   f
x
y 


(13)

 



(14)

The value of the principal term of error (14) can be found using already counted before
:

yn , k1, k 2

 f
k  k 
f 
  hyn2 2 1
F 2,0  hyn2   f
2

x

y


2 ,0 

,

(15)

that is, to evauate the error of the main member F
does not need to make additional
calculations right side of the differential equation (1), as expressed through already found
value k1 , k 2 .
Consider now the formula (2), (3) for k=1, l=1:
yn

y 1,1 

a k  a k 
h 11 1 12 2
yn

n 1

1
1

 yn 

ha11k1  a12 k2 2  a21k1  a22 k2  yn
yn a11k1  a12k2 

P1,1
ha11k1  a12k 2 2
 yn 
.
a11  a21 k1  a12  a22 k2
Q1,1

(16)

Having k2 developed the Taylor, P1,1 and Q1,1 find:





2  2a a  a 2 f 2  2h 2 a a  a  f
P1,1  h a11
11 12
12 11
12
22

 

f
f
 O h3
 2h 2a12 a11  a12  f 2
x
y

and

f
f 

Q1,1  a11  a21   a12  a22  f  ha12  a22   2
  21 f

x
y 

2 

1
2 f
2 f
2 2 f 
f
 O h3 .
 2 2  21 f
  21
 h 2 a12  a22   22
2 
2

2
xy
y
x





 

The expression for the error will be:
R1,1  y xn 1   yn1,11  {hf 2 a11  a21   a12  a22   a11  a12 2 



 h2 f



f 
1

a12  a22  2  a11  a21   a12  a22   2a12 a11  a12  2  
x 
2
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f 
1

3
a12  a22  21  a11  a21   a12  a22   2a12 a11  a12  21   O h } / Q1,1.
y 
2

If you put it a11  a12  1 and a21  a22  0, get
 h2 f 2





 1
 f  1
 f  
   a12  a22  21  f 2  h 2  Qˆ1,1 ,
R1,1 f , f x , f y     a12  a22  2  f
y  
 x  2

 2

where
 f
f 

  21 f
Qˆ1,1  f  ha12  a22   2
y 

x


 

2 

1 2
2 f
2 f
2 f 2  f   O h3 .
h a12  a22   22
  21
 2 2  21 f

2
xy
y 2 
x 2

1
that the marking  2   21 and putting  a12  a22  2   ,
2



It is easy to see

determined by formulas (13).
Two sets of formulas, corresponding to two different values of the sign
computational formula of bilateral method.
2. Bilateral methods of the second order of accuracy.
Consider now the formula (2),(3) the k  3, l  0 :
yn
.
y 3,0 
a11, a12 , a21, a22 ,  2 ,  21

n 1

coefficients

 , , give the

d 0,0  d1,0  d 2,0  d 3,0

i 1

Placing  i   ij i  1,2,3,

a11  1,

j 1

a12  a13  a23  0

(17)

and conducting relevant

calculations, we obtain the following expressions for the coefficients of the hi i  1,3:
hf  yn3 :

a21  a22  a31  a32  a33

h 2 yn3  Df :

1
 a22  a32  2  a33 3
2
a21  a22   a31  a32  a33

h 2 yn2 f 2 :
h3 yn3  D 2 f :
h3 yn3  f  Df :

h3 yn3

f
 Df :
y

h3 yn  f 3 :

Let

2

2



1
 a22  a32  2  a33 3
6
2
2
1
2a22 2  a21  a22  a31  a32  a33  1
2
 a22  a32  2  a33 3

(
(18)

1
 a33 32 2
6

2a21  a22  .
2

2



1
 a22  a32  2  a33 3  
6
2
2

,

1
 a33  32 2  
6

and equate to zero the coefficients of all the other steps h , h 2 and h3. Then, from
equations
it

a21  a22  a31  a32  a33  0, a21  a22  a31  a32  a33  0, 2a21  a22   0
follows that a21  a22  0 , a31  a32  a33  0 and, given this, the equations
1
 a22  a32  2  a33 3  0,
2

2a22 2 

1
 a22  a32  2  a33 3  0,
2

get
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a22 2 

1
, a32 2  a33 3  0.
2

As a result we have the following system of algebraic equations:
a21  a22  0, a31  a32  a33  0, a 22 2 
2

2



1
 a22  a32  2  a33 3   1,
6
2
2

1
, a32 2  a33 3  0,
2

1
 a33 2  32  2 .
6

(19)

solution which is:
a21  

1 
1 
2  3 3   2 
3  2  3  3   2 
, a22 
, a31 
, a32  2
,
2 2
2 2
6 2 3
6 2  3   2 

  2
2  3 2
,  21   2 , 32  3  3
, 31   3  32 ,
6 3  3   2 
 2 2  3 2
 2   3  3   2 2  3 2   0.

a33 

(20)

moreover
When  2   3 we obtain the following solution of the system

3
1   , a22  3 1   , a31  3  ,
4
4
4
3
2
1
1
2
2
a32     a33 ,  2   3  ,  21  , 31  
,  32 
,
3
4
3 4a33
4a33
3
a21  

(21)

where a33 – arbitrary nonzero number;
and at  2 
a21  

2
3

the solution of the system has the form

3
1   , a22  3 1   , a31   3  a33 , a32   3  ,
4
4
4
4
1
1
2
,  32 
,
 2   21  ,  3  0, 31  
3
4a33
4a33

(22)

– arbitrary parameter a33  0 .
Local error is:
a33

 

 

 3




f
R3,0  h3 yn3   D 2 f 
Df   O h 4  Q3,0   h 2 yn3  a3i ki  O h 4
y


i 1





where



Q3,0 ,

 

 .

1


Q3,0  yn3  hfy n2  h 2 yn  f 2  yn Df   O h3  yn2 yn 1  O h 2
2



By marking a ratio (18) with coefficients h 2 yn2  f 2 and h 3 y n f 3 through  , and
all the other equating to zero, we obtain the following system of equations:
a 21  a 22 


2

, a31  a32  a33  


2

, a22 2 

1
,
2

1
1
a32 2  a33 3  0, a 22  a32  22  a33 32  , a33  32 2  .
3
6

(23)

This system also has three families of solutions a11  1 :
1
1 
 2  3 2
1
а). a21     , a22 
, a31   
, a32 
2

2 

a33 

2 2

2

6 2 3

3 2  2
,
6 2  3   2 

   2
2  3 2
,  21   2 ,  32  3  3
,  31   3   32 ,
 2 2  3 2
6 3  3   2 

where  2 ,  3 – parameters that satisfy the condition  2 3  3   2 2  3 2   0;
b).

a21 



3
3
 , a22  ,
2 4
4

a31  


2

, a32   a33 ,
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2
1
1

,  32 
,
3 4a33
4a33

(25)

where a33 - nonzero number.
c).


2  3
3
2
, a22  , a31    a33 , a32  0,  2  ,
3
4
4
2
1
1
 21   2 ,  3  0, 31  
,  32 
, a33  0.
4a33
4a33

a21 

(26)

For values of coefficients ami ,  i , ij , which are determined by the formulas (24) (26) we have

 

y xn 1   Q3,0  P3,0  h 2 F1  h3 F2  O h 4 ,

where F1  yn2 f 2 ,

F2  yn f 3 ,

 .

1


Q3,0  yn3  hfyn2  h 2 yn  f 2 1     yn Df   O h3
2



By means of this numerical methods it is possible to obtain on each step of integration
not only upper and lower approximations to the exact solution, but also information
concerning the magnitude of the leading term of the error without the need for additional
calculations in right side of the differential equation (1) and these methods are substantially
different from bilateral algorithms of [12].
These bilateral formulas allow to receive on each step of integration is not only the
upper and lower approximations to the exact solution, but also provide information
concerning the magnitude of the leading term of the local error without the need for
additional calculations of the right-hand side of the differential equation.
With the help of the parameters  and h is reached bilateral approximations and
required accuracy on the whole interval of integration.
Conclusions. The purpose of the study is to develop methods and algorithms to build
computational methods for the numerical solution of the Cauchy problem for ordinary
differential equations .
The nonlinear formulas of Runge-Kutta of the third order of accuracy for the solution
of Cauchy problem for ordinary differential equations that are based on continued fractions
are constructed. A characteristic feature of these algorithms is the fact that for certain values
of the parameters it is possible to obtain both new and traditional numerical methods for the
solution of the Cauchy problem for ordinary differential equations.
The new bilateral numeral methods of first and the second order of accuracy for the
solution of Cauchy problem for ordinary differential equations are constructed. These
formulas make it possible to receive in each node not only the upper and lower
approximations to the exact solution, but also information concerning the magnitude of the
leading term of the error without the need for additional calculations of the right-hand side of
the differential equations.
REFERENCES:
1. Baker G. Pade Approximation. Basic Theory. Extensions and Applications [Russian translation] / G.
Baker , P. Graves-Morris. – Moscow: Mir,1986. – 502 p.
2. Jones W. Continued Fractions. Analytic Theory and Applications [Russian translation] / W. Jones ,
W. Tron. – Moscow: Mir,1985. – 414 p.
3. Skorobogat’ko V. Ya. Theory of Branching Continued Fractions and Applications to Computational
Mathematics [in Russian] / V. Ya. Skorobogat’ko – Moscow: Nauka, 1983. – 312 p.
4. Pelekh Ya. N. Application of continued fractions to the solution of equations describing the
electromagnetic field in ferromagnetic bodies / Ya. N. Pelekh, Z.I. Krypka, M.T. Solodyak // Methods for the
Study of Differential Equations and Integral Operators [in Russian]. – Kiev: Naukova Dumka,1989, pp. 165171.

Журнал наукових праць №20(15)’2016

74

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

5. Lambert I. D. Computational Methods in Ordinary Differential Equations / I.D. Lambert. – London,
etc.: Wiley and Sons, 1973. – 278 p.
6. Pelekh Ya.N. Algorithm for the construction of A-stable methods for numerical integration of
differential equations [in Russian] / Ya. N. Pelekh // Mat. Metody Fiz.-Mekh. Polya. –1981.– No. 14. – pp. 1216.
7. Dekker K. Stability of Runge-Kutta Methods for Stiff Differential Equations [Russian translation] /
K. Dekker, J. Werner. – Moscow: Mir,1988. – 322 p .
8. Modern Numerical Methods for Ordinary Differential Equations [Russian translation] / Edited by G.
Hall and J. M. Watt. – Moscow: Mir, 1979. – 312 p.
9. Stetter H. Analysis of Methods of Quantization of Ordinary Differential Equations [Russian
translation] / H. Stetter. – Moscow: Mir,1978. – 464 p.
10. Hairer E. Solving Ordinary Differential Equations. I. Nonstiff Problems / E. Hairer , S. P. Norsett,
G. Wanner. – Berlin: Springer, 1990. – 512 p.
11. Novikov E. A. Computer Simulation of Stiff hybrid Systems. Monograph [in Russian] / E. A.
Novikov, Yu.A.Shornikov. – Novosibirsk:Novosibirsk State Technical University, 2012. – 451 p.
12. Gorbunov A. D. On the approximate solutions of the Cauchy problem for ordinary differential
equations with preassigned number of valid signs. I. [in Russian]/ A.D. Gorbunov, Yu. A. Shakhov // Zh.
Vychisl. Mat. Fiz. – 1963. – 3, N 2. – pp. 239–253.
АНОТАЦІЯ
НЕЛІНІЙНІ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Математичне моделювання є ефективним методом вивчення фізичних процесів, у багатьох
важливих випадках дозволяє замінити реальний процес , а також дає можливість отримувати як
якісну так і кількісну картину модельованого процесу. Оскільки точні розв’язки досліджуваних
моделей вдається отримати лише в дуже часткових випадках, то необхідно використовувати
наближені методи. При проектуванні радіоелектронних схем, автоматичних систем управління,
розрахунку динаміки механічних систем, моделюванні кінетики хімічних реакцій і т.д. виникає потреба
не тільки знаходження наближених розв’язків таких моделей, але і дослідження гарантованих оцінок
їхньої близькості до точних розв’язків.
Неперервні (ланцюгові) дроби при відповідних умовах дають високу швидкість збіжності
алгоритмів, двосторонні і монотонні наближення, володіють слабкою чутливістю до похибок
заокруглень. Процес обчислення неперервних дробів є циклічним і легко програмується.
Об'єктом дослідження є початкова задача для звичайних диференціальних рівнянь. Проблема
побудови чисельних методів розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, які
базуються на ланцюгових дробів, є актуальним завданням комп’ютерного моделювання.
Мета дослідження - розробка нових обчислювальних методів різного порядку точності для
чисельного розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь.
Виведені формули типу Рунге-Кутта третього порядку точності розв’язування задачі Коші для
звичайних диференціальних рівнянь, що базуються на ланцюгових дробах.
Запропоновано нові двосторонні чисельні методи першого та другого порядку точності, які в
кожній вузловій точці дають можливість отримувати не тільки верхні та нижні наближення до
точного розв’язку, але і без додаткових обчислювальних затрат дають інформацію про величину
головного члена похибки наближеного розв’язку.
Достовірність отриманих результатів підтверджується тим, що в часткових випадках можна
отримати відомі традиційні ( явні і неявні) числові методи розв’язування початкової задачі для
звичайних диференціальних рівнянь і їх систем.
Ключові слова: задача Коші, ланцюгові дроби, числові методи, методи Рунге-Кутта, нелінійні
методи, двосторонні наближення.
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АННОТАЦИЯ
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Математическое моделирование является эффективным методом изучения
физических
процессов и во многих важных случаях позволяет заменить реальный процесс, а также дает
возможность получать как качественную, так и количественную картину моделируемого процесса.
Поскольку точные решения исследуемых моделей удается получить лишь в очень конкретных случаях,
то необходимо использовать приближенные методы. При проектировании радиоэлектронных схем,
автоматических систем управления, расчета динамики механических систем, моделировании кинетики
химических реакций и т.д. возникает потребность не только найти приближенные решения таких
моделей, но и исследовать гарантированные оценки их близости к точным решениям.
Непрерывные (цепные) дроби при конкретных условиях дают высокую скорость сходимости
алгоритмов, двусторонние и монотонные приближения, имеют слабую чувствительность к
погрешностям округлений. Процесс вычисления непрерывных дробей является циклическим и легко
программируется.
Объектом исследования является начальная задача для обыкновенных дифференциальных
уравнений. Проблема построения численных методов решения задачи Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений, которые основаны на цепных дробей, является актуальной задачей
вычислительного моделирования.
Цель исследования – разработка новых вычислительных методов для численного решения задачи
Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.
Выведенные методы типа Рунге-Кутта третьего порядка точности для численного решения
задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, которые базируются на цепных дробях.
Предложены новые двусторонние численные методы первого и второго порядка точности,
которые в каждой узловой точке дают возможность получать не только верхние и нижние
приближения к точному решению, но и без дополнительных вычислительных затрат дают
информацию о величине главного члена погрешности приближенного решения.
Достоверность результатов подтверждается тем, что в частичных случаях можно получить
известные традиционные ( как явные так и неявные) численные методы решения начальной задачи для
обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем.
Ключевые слова: задача Коши, цепные дроби, численные методы, методы Рунге-Кутта,
нелинейные методы, двусторонние приближения.
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ З ТОЧКИ ЗОРУ
ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУРНИХ ПОЛЕЙ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ
ПРОСТОРІ ОРГАНІЗАЦІЇ
БУКАРЄВ Д. В., ФЕДОТОВА І. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Отримали подальший розвиток теоретичні засади обґрунтування польової природи
корпоративної культури з точки зору взаємодії культурних полей у соціально-культурному просторі
підприємства, а також на основі цього дослідження, розроблено модель формування корпоративної
культури.
Ключові слова: організація, культура, корпоративна культура, структура корпоративної
культури, культурне поле, соціально-культурний простір організації.

Сучасні умови ринкового господарювання вимагають нових перспективних форм
управлінського і владного впливу, які забезпечили б максимально можливе досягнення
бажаних результатів діяльності організації. Це в свою чергу передбачає створення
системи управління, при якій працівнику об'єктивно була б невигідною пасивна
трудова участь. З огляду на це, розгляд такого феномена як корпоративна культура має
сенс, тому що вона охоплює більшу частину явищ духовного і матеріального життя
колективу: домінуючі в ньому матеріальні цінності та моральні норми, прийнятий
кодекс поведінки й укорінені ритуали, манера персоналу одягатися і встановлені
стандарти якості продукції, що випускається тощо.
Об'єкти та методи дослідження. Аналіз літературних джерел показує, що
соціальний простір як те, що є певною мірою полями, що його створюють, розглядало
багато вчених. Так, Гіршов А.В. пропонував структуру соціального простору у вигляді
взаємозв'язку інформації, політики, релігії, освіти, науки, права та економіки [1].
Докторович А.Б. виділяв поле економіки, науки, культури, інформаційних взаємодій та
інформатики [2]. Біяков О.А. запропонував в економічному просторі виділяти
підпростори: соціальний, інформаційний, технологічний, фінансовий [3]. Павлов К.В.
запропонував додати екологічне поле [4].
Проблему функціонування культурного поля в умовах соціокультурного
простору організації виділяло багато авторів. Д. С. Лихачов описує культурне поле, як
«простір середовища», в якому автор розумів «простір, що має не тільки протяжність,
але і глибину» [5]. Е. Шейн визначає культурне поле організації як «носій певних
захисних функцій, які дозволяють людині відчувати комфорт і стабільність поряд з
людьми, які поділяють його базові уявлення, в яких культура дозволяє створити умови,
що сприяють тому, що колективні уявлення підсилюють один одного» [6].
Постановка завдання. Метою даної статті є удосконалення теоретичних засад
обґрунтування польової природи корпоративної культури з точки зору взаємодії
культурних полей у соціально-культурному просторі підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. У даній роботі пропонується
представлення корпоративної культури, як деякої субстанції, яка створюється в
результаті ділової чи соціальної активності (пасивності) суб'єкта і впливає на інших
суб'єктів, що не вступають у безпосередній контакт з ним, тобто у вигляді певного
культурного поля, що сприймається оточуючими суб'єктами. Поле – це
багатовимірний, структурований підпростір з відносно стійкою системою позицій і
відносин між його суб'єктами. Поле розглядається як підпростір соціально-культурного
простору, яке визначається наявністю певних властивостей, що обумовлюють його
специфіку і відмінність від будь-якого іншого підпростору.
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Структура соціального простору формується в процесі розподілу взаємодіючих в
ньому полей, оскільки соціальний потенціал відтворюється в соціальному просторі. Під
ним розуміється абстрактний простір, що утворюється ансамблем підпросторів або
полей (економічне поле, інтелектуальне поле тощо). Тобто такий простір, який, будучи
фізичним, «прагне реалізуватися в ньому більш-менш повно і точно» [7, с. 163-164],
включаючи в себе всі поля соціальних взаємодій: економіки, культури, права, науки,
інформації, релігії тощо, подібно до того, як фізичні поля (гравітаційне, електричне,
електромагнетичне, теплове та інш.), формуються розташуванням відповідних
фізичних тіл в фізичному просторі. Таким чином, корпоративну культуру можна
розглядати в рамках деякої взаємодії різних полей всередині організації, які формують
її єдиний соціально-культурний простір. Схема взаємодії полей всередині організації
представлена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Взаємодія полей всередині організації [8]

Культурне поле припускає взаємодії суб'єктів, які поділяють певні цінності,
норми, переконання і правила. Воно формується всередині підприємства на основі
панівної на підприємстві організаційної культури, і виявляється ззовні при взаємодії
підприємства зі своїми партнерами, а в середині – при взаємодії з власним персоналом.
Виходячи з вищенаведеного, логічно припустити, що культурним полем володіє не
тільки організація в цілому, а й кожен окремий працівник. Тоді, враховуючи, що
працівники в процесі своєї трудової діяльності взаємодіють між собою, їхні культурні
поля також взаємодіють, створюючи культурне поле колективу. Тоді, культурні поля
колективів, взаємодіючи між собою, створюють культурне поле організації в цілому.
Більш детально це представлено на рис. 1.2.
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

КПК

КПП
КПО

– працівник

КПК – культурне поле колективу

КПП – культурне поле працівника

КПО – культурне поле організації

Рисунок 1.2 – Структура корпоративної культури з точки зору взаємодії культурних полей у
соціально-культурному просторі організації

Таким чином, можна виділити 3 рівня структури формування корпоративної
культури та фактори що їх відображують:
1. Рівень корпоративної культури «працівник»: 1) темперамент і поведінка – це
індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виявляються в
поведінці та вчинках; 2) особисті цінності – уявлення людини про найбільш значущі,
важливі цілі життя і діяльності, а також шляхи їх досягнення; 3) особисті інтереси і
потреби – це конкретна форма усвідомлених інтересів і потреб, реальна причина
діяльності особистості; 4) компетенція – вимоги до особистих, професійних та інших
якостей кандидата на посаду співробітника організації; 5) звички і схильності –
проявляється у схильності особистості до повторення однотипних дій у подібних
ситуаціях; 6) усвідомлення свого місця на підприємстві – представлення працівника
про конкретний вид діяльності, яким він займається на підприємстві.
2. Рівень корпоративної культури «колектив»: 1) усвідомлення свого місця в
колективі – усвідомлення мети своєї праці, можливостей і вимог, що пред'являються
керівництвом; 2) цінності і норми поведінки – відображаються у відповідних правилах
і цінностях; 3) комунікаційна система і культура спілкування – процес внутрішніх
комунікацій, у зв'язку з обміном різного роду інформації; 4) критерії та правила
розподілу повноважень і відповідальності – передача керівником повноважень і
відповідальності підлеглим; 5) питання статусу і влади – становище працівника в
системі міжособистісних відносин, що визначає його права, обов'язки і привілеї; 6)
Журнал наукових праць №20(15)’2016

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

79

рівень внутрішньої кооперації – ступінь взаємодопомоги в колективі в процесі трудової
діяльності.
3. Рівень корпоративної культури «організація»: 1) інтеграція та адаптація –
ознайомлення працівника з діяльністю підприємства, сутністю роботи, і процес
введення в посаду або професію; 2) соціально-психологічний клімат – емоційнопсихологічна атмосфера, яка створюється в процесі трудової діяльності; 3) система
мотивації – комплекс заходів щодо стимулювання працівників підприємства до
ефективної і довгостроковій роботі; 4) комунікаційна система – являє собою
взаємозалежність етапів роботи з використанням інформації в процесі трудової
діяльності; 5) фірмовий стиль і зовнішній вигляд приміщень – інтер'єр і обстановка в
приміщеннях, зовнішній вигляд уніформи, фірмовий стиль підприємства; 6)
нормативно-регулятивна та ціннісно-утворююча функції – джерело утворення норм і
цінностей, що визначають поведінку працівників.
Враховуючи ці фактори, можна запропонувати модель формування
корпоративної культури, що представлена на рис. 1.3.
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Рисунок 1.3 – Модель трьох рівнів функціонування корпоративної культури

Висновки. У результаті дослідження були удосконалені теоретичні засади
обґрунтування польової природи корпоративної культури з точки зору взаємодії
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культурних полей у соціально-культурному просторі підприємства, а також, на основі
даного дослідження, розроблено модель формування корпоративної культури.
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АННОТАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ПОЛЕЙ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье проводится рассмотрение корпоративной культуры с позиции её
представления в виде взаимодействия культурных полей в социально-культурном пространстве
организации. Недостаток внимания к корпоративной культуре украинских предприятий, слабая
изученность системности в существующих моделях зарубежных авторов обусловили отсутствие
моделей формирования и развития корпоративной культуры предприятий, основанных на системном
подходе. Используемые принципы и инструментарий менеджмента не позволяют комплексно изучить
природу и представить структуру корпоративной культуры, то есть возникает необходимость
совершенствования теоретических основ её формирования. Основной целью исследования является
совершенствование теоретических основ обоснования полевой природы корпоративной культуры с
точки зрения взаимодействия культурных полей в социально-культурном пространстве предприятия. В
данной работе предлагается представление корпоративной культуры, как некоторой субстанции,
которая создается в результате деловой или социальной активности (пассивности) субъекта и влияет
на других субъектов, которые не вступают в непосредственный контакт с ним, то есть в виде
определенного культурного поля, которое воспринимается окружающими субъектами. Поле
рассматривается как подпространство социально-культурного пространства, которое определяется
наличием определенных свойств, обусловливающих его специфику и отличие от любого другого
подпространства. В процессе исследования в статье были использованы такие общенаучные и
специальные методы: теоретического обобщения и абстрагирования, анализа и синтеза, системный
подход, теоретический подход, логический анализ. В результате проведенного исследования были
выделены три уровня структуры формирования корпоративной культуры: уровни работника,
коллектива и организации и определены факторы, которые характеризуют каждый отдельный
уровень, после чего, на основе выделенной структуры, была построена модель формирования
корпоративной культуры. Научная новизна данной работы заключается в дальнейшем развитии
теоретических основ обоснования полевой природы корпоративной культуры с точки зрения
взаимодействия культурных полей в социально-культурном пространстве предприятия. Практическая
значимость полученных результатов заключается в том, что их реализация позволит предприятиям
осуществить анализ существующей в организации корпоративной культуры и на этой основе
разработать меры по ее улучшению.
Ключевые слова: организация, культура, корпоративная культура, структура корпоративной
культуры, культурное поле, социально-культурное пространство организации.
SUMMARY
PRESENTATION OF CORPORATE CULTURE FROM VIEWPOINT OF THE INTERACTION OF
CULTURAL FIELDS IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF ORGANIZATION
The main subject of this article is the review of the corporate culture with its presentation as the
interaction of cultural fields in the socio-cultural space of organization. Lack of attention to the corporate

Журнал наукових праць №20(15)’2016

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

81

culture of the Ukrainian enterprises, poor knowledge of the systematic of existing models of foreign authors, led
to the lack of models of formation and development of corporate culture of companies, based on a systematic
approach. Using principles and management tools do not allow the comprehensively study of nature and
structure of the corporate culture, so it emerges a need of improving the theoretical foundations of its formation.
The goal of the study is to improve the theoretical foundations of the field nature of corporate culture with
considering of interaction of cultural fields in the socio-cultural space of the enterprise. It has been proposed an
idea of considering the corporate culture as a substance that is created as a result of a business or social
activity (inactivity) of the subject and affects the other subjects that do not come into direct contact with it, like
the form of a specific cultural field, which is perceived by others subjects. The field is considered as a subspace
of the socio-cultural space, which is defined by the presence of specific properties that determine its specificity
and difference from any other subspace. It has been used the general scientific and special methods in the
article: theoretical generalization and abstraction, analysis and synthesis, systematic approach, theoretical
approach, logical analysis. In the article it has been outlined the three-level structure of corporate culture:
employee, team and organization levels, and has been defined the factors that characterize each individual level,
and then, has been developed the model of corporate culture based on the considered structure. The scientific
novelty of this work is the further development of theoretical foundations of study of the field nature of corporate
culture considered as the interaction of cultural fields in the socio-cultural space of the enterprise. The practical
significance of the received results is that their implementation will allow enterprises to analyze existing
corporate culture of the organization, and on this basis develop arrangements to improve it.
Key words: organization, culture, corporate culture, structure of corporate culture, culture field, sociocultural space of organization.

УДК 372. 3.03.2:172.3
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
КАПІТАН Л.І., ДУМА В.
Мукачівський державний університет

В статті проаналізовані передумови та концептуальні засади формування толерантності як
особистісної якості в цілому та у дітей дошкільного віку, зокрема. Актуальність звернення до проблеми
толерантності зумовлена передусім реальністю існування полікультурного середовища України, в
умовах якого ця якість особистості поступово займає місце універсального принципу людської
життєдіяльності.
Сучасна світова психолого-педагогічна наука зараховує проблему формування толерантності до
одного з актуальних завдань морального виховання сучасної людини. У науковому доробку низки вчених
обґрунтовується необхідність якомога раніше знайомити дітей з моральними уявленнями. Найбільш
сенситивним періодом розвитку у цьому плані є дошкільний вік, в якому відбувається перехід від
егоцентризму до центрації як передумови знаходження свого місця в системі можливих точок зору,
встановлення між іншими людьми та власним „Я” системи спільних і взаємних стосунків.
Виховання толерантних взаємостосунків старших дошкільників – це процес формування під
впливом спеціально створених педагогічних умов особистості дошкільника, здатної до свідомих
характерних проявів (безкорисної турботи та чуйності; доброзичливих емоційних проявів та емпатії;
рівноправного та поступливого ставлення до оточуючих; позитивного прийняття себе та стриманого
відстоювання своїх позицій), які виявляються у спілкуванні, вчинках та спільній діяльності.
Усвідомлене володіння правилами толерантної взаємодії, емоційне та ціннісне ставлення до
власних і чужих почуттів, досвід терпимої і компромісної взаємодії в різних життєвих ситуаціях
дадуть можливість виховати толерантну особистість дошкільника у взаємодії з оточуючими.
Здобуваючи навички соціального спілкування, діти засвоюють і закріплюють ті норми та правила, які
спостерігають, тобто оволодівають основами культури толерантної поведінки.
Освіта, з одного боку, повинна розвивати людину як індивіда, а з іншого, формувати людину, яка
вміє і бажає співіснувати з іншими людьми, виховувати в ній гуманні цінності. Виховання
толерантності у майбутніх громадян, які хоч і в далекому майбутньому, але творитимуть долю не
лише нашої держави, але й всієї планети, є важливою запорукою майбутнього всього людства.
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Перспективи подальших розвідок з означеної проблеми ми вбачаємо у здійсненні ґрунтовного
аналізу філософської, соціологічної, психологічної і педагогічної літератури з метою визначення
ключових понять дослідження проблеми виховання толерантності у підростаючого покоління.
Ключові слова: гуманістичні цінності, толерантність, діти дошкільного віку, сучасна освітня
парадигма, полікультурне середовище, Україна.

Система освіти й виховання підростаючих поколінь у сучасній Україні стає
одним з найбільш важливих і динамічних елементів соціальної інфраструктури. Від
ефективності освітньо-виховної діяльності багато в чому залежить спроможність
українського суспільства переломити наростаючі негативні тенденції в розвитку
духовної культури, відродити й збагатити найвищі моральні ідеали й життєві
пріоритети людини. А зараз це як ніколи актуально, адже ми переживаємо складний
період, позначений труднощами, дефіцитом моралі, культури взаємостосунків між
людьми тощо. За таких обставин вкрай важливим стає виховання в молодого
покоління, зокрема вихованців дошкільних закладів, готовності сприйняття інших
такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на основі згоди, тобто толерантності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність сучасних освітніх реалій і
відтворення нового світоглядного освітньо-філософського контексту, який може бути
прийнятий у вигляді нової парадигми розвитку освіти, останніми роками розроблялася
такими видатними вченими і науковцями, як: В.Андрущенко, В.Бех, Л.Губерський,
С.Клепко, В.Лутай, М.Михальченко, І.Надольний, М.Култаєва, І.Предборська,
І.Радіонова, І.Степаненко та ін. Сутність та проблеми походження цінностей, їх
класифікацію та систематизацію досліджували С.Аваліані, В.Андрущенко, І.Бичко,
Н.Бондаренко, В.Блюмкін, В.Василенко, М.Каган, І.Надольний, О.Ручка, В.Тугаринов,
В.Шинкарук та ін. Проблемі систематизації українських національних духовних
цінностей присвячені наукові праці М.Боришевського, І.Ващенко, С.Возняка,
О.Вишневського, Л.Мисіва, Г.Ситника, П.Ситніка та ін. Проблема виховання
толерантності, зокрема, у сучасній педагогічній науці досліджується у різних аспектах:
загальні питання педагогіки толерантності (М. Рожков, А. Сиротенко, Г. Солдатова, Л.
Шайгерова та ін.); етнічна толерантність (О. Докукіна, З. Малькова, В. Подобєд, Ю.
Римаренко, В. Тишков та ін.); технологічні питання виховання толерантності (Т.
Білоус, О. Кащенко, Б. Рієрдон, В. Сітаров, І. Сковородкіна, О. Скрябіна, П. Степанов
та ін.).
Постановка завдання. Метою статті є аналіз концептуальних засад виховання
толерантної поведінки вихованців дошкільних закладів в контексті сучасної освітньої
парадигми та реалій полікультурного середовища України.
Результати та їх обговорення. У період глобалізації, в результаті взаємодії
культур та створення глобального простору, стикаються різні ціннісні системи та
утворюється їх суміш. Соціокультурні трансформації, які є результатом глобалізації,
постають як причина руйнування традиційної системи цінностей, яка завжди була і
залишається істотним чинником суспільної унікальності. Академік В.Андрущенко
виділяє три групи процесів світового рівня, найбільш актуальних для України, єдність
яких змінює світогляд, ціннісний контекст епохи та спонукає до корінних змін в освіті.
Перша група, пов’язана з глобалізацією світу й інформаційною революцією, а також
розпадом останніх імперій, що зумовило необхідність відмови людства від
тоталітаризму і авторитаризму, подолання зневаги особистості. Друга група охоплює
процес утвердження ринкових відносин, демократичних форм управління і влади, що
приводить до піднесення авторитету особистості та вимагає толерантної взаємодії
народів у міжнародному просторі. Третя група реалій, зумовлена тим, що Україна
утверджується в європейській і світовій цивілізації як така, що має власну ідентичність,
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національний характер і культуру, потребу у власних національних системах науки,
освіти і виховання підростаючого покоління 5.
Система цінностей визначає культурну неповторність та особливість. Кожна
культура вибудовує свою самобутню систему цінностей, властивістю якої є
трансформація.
Ідеологічна і соціальна нестабільність у країні, низький рівень моральних
цінностей, невлаштованість підростаючого покоління зумовили наростання в
суспільстві соціальної тривожності, невпевненості у майбутньому, агресивності й
жорстокості. Збільшилась кількість дітей з девіантною поведінкою, схильних до
суїциду, насильства, бродяжництва, вживання алкоголю і наркотиків тощо. Такі реалії
життя ускладнили процес виховання дітей та молоді, створили передумови для кризи
духовно-ціннісних орієнтацій суспільства.
Для вирішення перелічених (і не лише) проблем суспільству необхідно
створювати умови для гуманізації освітнього процесу та демократизації стосунків між
його учасниками, де в центрі уваги – людина як найвища соціальна цінність, якій буде
забезпечуватися повне розкриття її можливостей і здібностей, а пріоритетом стануть
загальнолюдські цінності та гармонічні стосунків з навколишнім світом.
Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури дає підстави
трактувати цінність як значущість (у позитивному чи негативному сенсі) об’єктів
навколишнього середовища для людини. Саме цінності та ціннісні орієнтації
особистості є змістовним ядром освітньої стратегії. Цінності особистості присутні у
всіх сучасних яскравих концепціях розвитку освіти (В.Андрущенка, В.Кременя,
В.Лутая та ін.)[1;2].
У контексті переосмислення цінностей сучасного етапу розвитку України
особливо важливою є проблема визначення змісту та характеру втілення цінностей у
навчально-виховному процесі. Освітні установи різного типу та рівня повинні
формувати цінності молоді цілеспрямовано. Зазвичай до ціннісних настанов, які
закладає система освіти, входять цінності гуманізму, творчості, співпраці і таке інше.
Консолідуючими у складі комплексу цінностей стають гуманістичні, що спрямовані на
свободу особистості, демократію, співтворчість і творчу взаємодію в суспільстві.
Втілення в життя гуманістичних ідей нерозривно пов’язана із розвитком та вихованням
толерантної особистості.
Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування, свобода
думки, совісті й переконань. Толерантність не притаманна людині від народження, і
може ніколи й не з’явитися, якщо не буде спеціально вихована, сформована. Шлях до
толерантності – це емоційна, інтелектуальна праця, оскільки її досягнення можливе
лише на основі зміни самого себе, власних стереотипів та свідомості.
Концептуально ми виходимо з того, що сутністю виховання є процес формування
цінностей особистості, які виконують роль регуляторів мотиваційно-потрібнісної
сфери. Соціальна поведінка: не тільки ставлення до інших людей, а й вчинки, дії –
діяльність взагалі, зумовлюються ціннісними орієнтаціями людини. Особистісні
цінності регулюють діяльність людини у всіх сферах – професійній, родинній тощо.
Особистісних сенсів, які в свою чергу відбиваються у свободі особистості: її оцінках,
виборі, симпатіях та прихильностях, молодь набуває саме у процесі формування
цінностей [1-5].
Регулюючі функції цінностей, у комплекс яких у полікультурному суспільстві
входить і толерантність, спрямовані не тільки на збереження миру та
взаємопорозуміння, а й на створення умов для самореалізації особистості. З погляду
філософії освіти – дійсна толерантність припускає взаємність і активну позицію всіх
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зацікавлених сторін, що створює можливості для взаємозбагачення суб’єктів
комунікацій. Толерантність як цінність людства пов’язана з суттєвими
характеристиками людського буття. Вона є запорукою того, що життя людства
продовжиться, а цілісність і розвиток особистості – можливі.
Толерантність у ціннісному контексті припускає готовність сприйняття інших
такими, якими вони є, і взаємодію з ними на основі згоди. «Толерантність, як ніколи
раніше, важлива в сучасному світі. Ми живемо у вік глобалізації економіки та все
більшої мобільності, швидкого розвитку комунікації, інтеграції та взаємозалежності, у
вік урбанізації і перетворення соціальних структур. Толерантність необхідна у
відносинах як між окремими людьми, так і на рівні сім’ї і суспільства. У школах і
університетах, у рамках неформальної освіти, дома і на роботі варто зміцнювати дух
толерантності і формувати відносини відкритості, уваги один до одного та
солідарності», – зазначено у Декларації принципів толерантності, яка була прийнята 16
листопада 1995 року на XXVIII сесії Генеральної конференції держав-членів ЮНЕСКО
[9, с.177].
Достатньо велика кількість програмних документів (Закон України “Про
дошкільну освіту”, Закон України “Про охорону дитинства”, “Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні”, програма розвитку дітей дошкільного віку „Я у світі” та
ін.) проголошують необхідність створення толерантного суспільства і в нашій країні,
адже визначають, що забезпечення виживання, розвитку та захисту прав кожної дитини
є обов’язком для держави та суспільства.
На підставі аналізу різних підходів до толерантності, формулювань значень цього
терміну ми дійшли висновку, що у науковій літературі толерантність розглядається
переважно як соціальна цінність, норма соціального життя, принцип людських
взаємовідносин, поведінки, особистісна якість і окреслена як повага і визнання
рівності, відмова від домінування і насильства, визнання багатовимірності і
різноманіття людської культури, норм, вірувань і відмова від зведення цього
різноманіття до якоїсь однієї точки зору 8.
Проблема формування толерантності у молоді як умова формування толерантних
стосунків у соціумі набуває особливого звучання на тлі полікультурності українського
суспільства. Реалії сучасної освіти та осмислення можливостей освіти майбутнього в
полікультурному середовищі також підштовхують до вивчення феномену
толерантності в процесі формування гуманістичних цінностей у молоді.
Сучасна світова психолого-педагогічна наука зараховує проблему формування
толерантності до одного з актуальних завдань морального виховання сучасної людини.
Саме духовно-моральне виховання дітей та молоді, їх підготовка до активної, творчої,
соціально значущої і міжкультурної життєдіяльності є найважливішою складовою
розвитку українського громадянського суспільства і держави в цілому.
Акцент на категорії молоді, що навчається, а саме дітей дошкільного віку,
обґрунтований, оскільки вважаємо за необхідне починати формування толерантності в
суспільстві з виховання підростаючого покоління, адже саме воно є запорукою
мирного існування нашого суспільства в найближчі десятиріччя. Молодь, яка
навчається, характеризується здібністю до активного і творчого сприйняття, процес
становлення особистості у цієї категорії ще активно триває, і це стосується як
психофізіологічних, так і соціальних показників.
У науковому доробку низки вчених (Ш. Амонашвілі, А. Асмолов, І. Бех,
А. Богуш, О. Коберник, Т. Кравченко, В. Кремень, В. Кузь, В. Маралов, А. Маслоу,
Н. Побірченко, О. Пометун, І. Рогальська, В. Сітаров, О. Сухомлинська та ін.) також
акцентується на необхідності якомога раніше знайомити дітей з гуманістичними
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поняттями, моральними уявленнями, навчати доброті, виховувати в них відповідні
особистісні властивості.
Найбільш сенситивним періодом розвитку у цьому плані є дошкільний вік. Саме в
цей період у дитини відбувається перехід від егоцентризму до центрації як передумови
знаходження свого місця в системі можливих точок зору, встановлення між іншими
людьми та власним „Я” системи спільних і взаємних стосунків. Необхідність
виховання толерантних взаємостосунків, як однієї із якостей гуманних
міжособистісних стосунків пов’язана з тим, що сьогодні насамперед актуальні цінності
і принципи, необхідні для загального виживання і вільного розвитку кожного члена
суспільства, тобто стратегії ненасильства, терпимості до чужої позиції, цінностей,
культури, ідеології; необхідності до взаємного порозуміння, пошуку компромісів у
вирішенні будь-яких питань. У загальноприйнятому контексті толерантність – це якість
особистості, яка базується на прагненні прийняти і зрозуміти точку зору іншого, ні в
якому разі не спростовуючи впевненість у власних позиціях; здібності до розумного
компромісу, що переслідує мету культурного з’ясування розбіжностей [13, с.35].
Толерантна особистість продовжує формуватися у школі та вищому навчальному
закладі. Всі ці соціальні інститути сприяють формуванню толерантності як внутрішньої
згоди суб’єкта із самим собою, як способу існування особистості, який веде до її
самоствердження. Вважаємо, що саме система освіти здатна налагодити зв’язок з усіма
іншими соціальними інститутами та стати сполучною ланкою між ними та людиною,
створюючи умови для успішного розвитку особистості. Творча взаємодія системи
освіти з іншими соціальними інститутами є запорукою розвитку сучасного суспільства.
Отже, вектор освіти потрібно спрямувати на формування толерантної свідомості та
поведінки.
Від народження у своєму характері, поведінці кожен індивід має добрі і погані
спадкові риси: альтруїзм та егоїзм, милосердя і жорстокість, схильність до агресії,
насильства чи здатність прощати, створювати дружню атмосферу. Жодну із цих
спадкових рис неможливо викорінити. Але кожну можна, більшою чи меншою мірою,
розвинути, сформувати чи, навпаки, призупинити її подальший розвиток. Однак, на
превеликий жаль, ні загальна, ні галузеві педагогіки, фактично не займаються
вихованням, розвитком, укоріненням у характері та поведінці толерантності. Зважаючи
на це, на допомогу приходить педагогіка толерантності, головним завданням якої є
розвиток здатності до терпіння, витримки, самоконтролю та вміння вирішувати
проблемні ситуації без агресії [6].
Педагогіка толерантності передбачає вирішення мирним шляхом суперечностей
та конфліктів в освіті, створення соціально-педагогічних умов толерантної взаємодії,
культури спілкування, оскільки толерантність є гарантією суспільної стабільності.
Вона покликана концептуально забезпечити процес трансформації толерантності як
універсальної загальнолюдської цінності в цілі, які реалізуються на практиці в галузі
освіти. Навчання толерантності поступово входить в освіту, воно повинно стати
абсолютним пріоритетом. Молодь повинна усвідомлювати, що всі люди рівні.
Відбувається це в загальному контексті формування толерантної свідомості.
Виховання толерантних взаємостосунків старших дошкільників – це процес
формування під впливом спеціально створених педагогічних умов особистості
дошкільника, здатної до свідомих характерних проявів (безкорисної турботи та
чуйності; доброзичливих емоційних проявів та емпатії; рівноправного та поступливого
ставлення до оточуючих; позитивного прийняття себе та стриманого відстоювання
своїх позицій), які виявляються у спілкуванні, вчинках та спільній діяльності.
Усвідомлене володіння правилами толерантної взаємодії, емоційне та ціннісне
ставлення до власних і чужих почуттів, досвід терпимої і компромісної взаємодії в
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різних життєвих ситуаціях дадуть можливість виховати толерантну особистість
дошкільника у взаємодії з оточуючими.
Головне завдання – сформувати ставлення до толерантності як до цінності.
Зважаючи на прояви нетерпимості, жорстокості, расизму, дискримінації, соціальної
ізоляції, які простежуються в сучасному світі, необхідно шукати шляхи мирного та
толерантного співіснування в умовах полікультурності, оскільки толерантні взаємини
дітей, які навчаються в одному середовищі, є однією із ланок формування майбутнього
незалежного громадянського суспільства. Здобуваючи навички соціального
спілкування, діти засвоюють і закріплюють ті норми та правила, які спостерігають,
тобто оволодівають основами культури толерантної поведінки.
Освіта, з одного боку, повинна розвивати людину як індивіда, а з іншого,
формувати людину, яка вміє і бажає співіснувати з іншими людьми, виховувати в ній
гуманні цінності. Адже виховання толерантності у майбутніх громадян, які хоч і в
далекому майбутньому, але творитимуть долю не лише нашої держави, але й всієї
планети, є важливою запорукою майбутнього всього людства.
Толерантність є дієвою тоді, коли пронизує всі сфери і види діяльності. Освіта в
цілому і дошкільні заклади, зокрема, є тим соціальним інститутом, в межах якого може
формуватися толерантна свідомість і поведінка як через систему виховної роботи, так і
через зміст освіти, за допомогою програм, підручників, різних форм організації
навчання, які б допомагали розвивати практичні навики толерантної взаємодії.
Толерантна освіта сприяє також об’єднанню педагогів, які не сприймають ніяких форм
агресії в освітніх закладах. Професіоналізм педагогічного спілкування виявляється в
готовності й умінні використовувати наявні знання на практиці, вирішувати безліч
педагогічних завдань; у виробленні норм поведінки; у готовності до співпраці з
вихованцями, батьками та колегами; в емоційній контактності, що виявляється в
чуйності, здатності до співпереживання; у високому рівні емоційної стабільності,
педагогічної толерантності в різних конфліктних ситуаціях [7, с.67; 10].
Толерантний вихователь/викладач – це педагог, на нашу думку, який ефективно
працює у напрямку розвитку толерантності. Він відіграє чи не найголовнішу роль у
формуванні дитячої толерантності в освітньому закладі, оскільки лише толерантна
особистість може виховувати, формувати та розвивати толерантні цінності в інших,
виховувати в дітей вміння позитивно взаємодіяти з іншими людьми. Свою діяльність
він повинен базувати на принципах толерантності, основні з яких такі:
цілеспрямованості, взяття до уваги індивідуальних особливостей кожного індивіда,
зв’язку толерантності з життям, ставлення до інших з повагою, опори на позитивне,
створення толерантного середовища у навчальному закладі, співпраці.
Педагог має володіти різними методами та прийомами, які б допомагали
розвивати толерантність у вихованців. Він повинен поважати почуття та позицію
кожного, формувати почуття справедливості, створювати вільну та демократичну
атмосферу на заняттях, бути готовим до діалогу, розуміння та солідарності,
спроможним розвивати почуття взаємної прихильності [6].
Аналіз педагогічної літератури з проблеми виховання толерантності дозволяє
стверджувати, що основними методологічними підходами до виховання толерантності
у майбутніх учителів є :
- особистісно орієнтований підхід (І. Бех, О. Бондаревська, О. Кононко,
І. Якіманська та ін.), який «виступає базою виховання цілісної особистості, що поважає
власну та чужу гідність, права інших людей»;
- культурологічний підхід (М. Бахтін, В. Бублер, М. Кабатченко, М. Каган та ін.),
що допомагає дітям оволодіти культурою свого народу, як умовою інтеграції в інші
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культури; формує уявлення про різноманітність культур світу; виховує позитивне
ставлення до культурних розбіжностей; виховує у дусі миру;
- діяльнісний підхід (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін.), який
стверджує, що толерантність як риса особистості формується тільки у процесі
діяльності та взаємодії з іншими людьми;
- гуманістичний підхід (В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі та ін.), що передбачає
гуманне ставлення до вихованців, їхніх потреб, інтересів; прийняття їх такими, якими
вони є; виховання миролюбства, поваги прав і гідності до інших людей, бережливого
ставлення до всього живого, вирішення конфліктів без використання відкритих і
прихованих форм примушування;
- системний підхід (В. Безпалько, В. Шадріков та ін.), що передбачає необхідність
цілісної системи розвитку толерантної поведінки підростаючого покоління;
- аксіологічний підхід (В. Прянікова), що передбачає орієнтацію на
загальнолюдські цінності;
- середовищний підхід (В. Караковський, Н. Селіванова, Ю. Мануйлов,
М. Рожков та ін.), що розглядає опосередковане управління «через середовище»
процесами розвитку та формування особистості, в тому числі виховання толерантності
дітей;
- комунікативно-діалогічний підхід (Т. Білоус, Г. Шеламова, Г. Безюльова,
О. Скрябіна та ін.), який стверджує, що джерелом формування толерантності є суб’єктсуб’єктна взаємодія обох сторін; розвиток комунікативних якостей вихованців [12].
Розвиток толерантності починається з дитинства, в оточенні сім’ї. Значну роль у
вихованні толерантності відіграють держава, релігія, культура, ЗМІ, а також заклади
освіти.
Перспективи подальших розвідок з означеної проблеми ми вбачаємо у здійсненні
ґрунтовного аналізу філософської, соціологічної, психологічної і педагогічної
літератури з метою визначення ключових понять дослідження проблеми виховання
толерантності у дітей дошкільного віку.
Висновки. У ХХІ столітті освіта постала перед рядом викликів, один з яких це
звести до мінімуму асиметрію між матеріальністю і духовністю, культивувати у кожної
особистості піднесеність думки та духу відповідно до національних традицій та
переконань, формувати конструктивізм як основу життєвої позиції, утверджувати
культуру толерантності. У сучасних умовах гуманізації українського суспільства
особливої актуальності набуває формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді.
Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних цінностей як
добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, творчої ініціативи
складно уявити сьогодні процес виховання особистості. Особливе місце в системі
таких ціннісних орієнтирів посідають національні цінності, що зумовлено необхідністю
прищеплення підростаючому поколінню розуміння своєї національної приналежності,
збереження та розвитку національної культури шляхом залучення дітей та молоді до її
джерел, формування в них патріотичного ставлення до Батьківщини, виховання
ціннісних орієнтацій, притаманних високорозвиненому суспільству.
Втілення в життя гуманістичних ідей нерозривно пов’язана із розвитком та
вихованням толерантної особистості, яке потрібно починати вже з наймолодшого
покоління. Виховання толерантності в дошкільників – це, з педагогічної точки зору,
цілеспрямоване створення соціально-педагогічних умов толерантної взаємодії,
культури спілкування. Виховання толерантності майбутніх громадян, які в недалекому
майбутньому будуть творити долю не лише нашої держави, але й усієї планети, є
гарантією суспільної стабільності, важливою запорукою благополучного майбутнього
всього людства.
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Формування толерантності у дітей дошкільного віку потребує подальшого
вивчення. Виникає необхідність визначення та ґрунтовного вивчення шляхів, методів
та прийомів для розвитку толерантності у молодшого покоління. І якщо вони в
подальшому розвиватимуть в собі вічні істини – любов, щиросердя, доброзичливість,
духовність – те, на чому тримається життя, неодмінно з’явиться більше шансів
побачити надійне майбутнє.
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АННОТАЦИЯ
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
В статье проанализированы предпосылки и концептуальные основы формирования
толерантности как личностного качества в целом и у детей дошкольного возраста, в частности.
Актуальность обращения к проблеме толерантности обусловлена прежде всего реальностью
существования поликультурной среды Украины, в условиях которой это качество личности постепенно
занимает место универсального принципа человеческой жизнедеятельности.
Современная мировая психолого-педагогическая наука относит проблему формирования
толерантности к одной из актуальных задач нравственного воспитания современного человека. В
научном наследии ряда ученых обосновывается необходимость как можно раньше знакомить детей с
нравственными представлениями. Наиболее сенситивным периодом развития в этом плане является
дошкольный возраст, в котором происходит переход от эгоцентризма к центрации как предпосылки
нахождения своего места в системе возможных точек зрения, установление между другими людьми и
собственным "Я" системы общих и взаимных отношений.
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Воспитание толерантных взаимоотношений старших дошкольников - это процесс
формирования под влиянием специально созданных педагогических условий личности дошкольника,
способной к сознательным характерным проявлениям (бескорыстной заботы и чуткости;
доброжелательных эмоциональных проявлений и эмпатии; равноправного и покладистого отношения к
окружающим; положительного принятия себя и сдержанного отстаивания своих позиций ), которые
проявляются в общении, поступках и совместной деятельности.
Осознанное владение правилами толерантного взаимодействия, эмоциональное и ценностное
отношение к собственным и чужим чувствам, опыт терпимого и компромиссного взаимодействия в
различных жизненных ситуациях позволят воспитать толерантную личность дошкольника во
взаимодействии с окружающими. Приобретая навыки социального общения, дети усваивают и
закрепляют те нормы и правила, которые наблюдают, то есть овладевают основами культуры
толерантного поведения.
Образование, с одной стороны, должно развивать человека как индивида, а с другой,
формировать человека, который умеет и желает сосуществовать с другими людьми, воспитывать в
нем гуманные ценности. Воспитание толерантности у будущих граждан, которые хотя и в далеком
будущем, но будут творить судьбу не только нашей страны, но и всей планеты, является важным
залогом будущего всего человечества
Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме мы видим в осуществлении
тщательного анализа философской, социологической, психологической и педагогической литературы с
целью определения ключевых понятий исследования проблемы воспитания толерантности у
подрастающего поколения.
Ключевые слова: гуманистические ценности, толерантность, дети дошкольного возраста,
современная образовательная парадигма, поликультурная среда, Украина.
SUMMARY
UPBRINGING OF TOLERANCE PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT OF
CONTEMPORARY EDUCATIONAL PARADIGM
The background and conceptual foundations of tolerance as personal characteristic as a whole and in
preschool children, in particular have been analyzed in the article. The urgency of the appeal to the problems is
caused by tolerance above the reality of multicultural environment in Ukraine, in terms of which this individual
quality gradually takes the place of the universal principle of human life.
The contemporary psychological-pedagogical science treat the tolerance problem as one of the urgent
tasks of moral education of nowaday’s man. In the scientific achievements of a number of scientists the
necessity to acquaint children with the moral concepts as early as possible has been substantuated. The most
sensitive period of development in this regard is the preschool age, in which the transition from selfcenteredness to centration as a precondition for finding the place in the possible points of view, establishing
between other people and own "I" of the system of joint and mutual relations.
Parenting tolerant relationship senior preschool children is the process of formation under the influence
of specially created pedagogical conditions of preschooler’s personality, capable to the conscious characteristic
manifestations (unselfish care and responsiveness, friendly emotional expressions and empathy, fair and
compliant attitude toward others, a positive self-acceptance and cautious defend their positions ) which are in
communication, actions and joint activities.
Conscious mastering the rules of tolerant interaction, emotional and value attitude to their own and
others' feelings and experience of tolerant compromise and cooperation in different situations will provide an
opportunity to educate tolerant person preschooler in interaction with others. Acquireing the skills of social
interaction, children learn and reinforce those rules and regulations which they observe or master the basics of
culture tolerant behavior.
Education, on the one hand, must develop a person as an individual, on the other, to form a man who is
able and is willing to coexist with others, bring it humane values. The upbringing the future citizens’ tolerance
even in the distant future, but will create the fate not only of our country but throughout the world, is essential to
the future of humanity.
Prospects for further research of the mentioned problems we see in the implementation of a thorough
analysis of the philosophical, sociological, psychological and educational LITERATURE: to identify key
concepts of tolerance study of the younger generation.
Keywords: humanistic values, tolerance, preschool children, the contemporary educational paradigm,
multicultural environment Ukraine.
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УДК 111.1
СТРУКТУРА НАЛИЧНОГО БЫТИЯ В ЛОГИКЕ ГЕГЕЛЯ
КАРАНДАШЕВ Ю.Н.
Университет Яна Кохановского в Кельцах
Государственная высшая профессиональная школа в Новом Сонче
(Польша)

Логика Гегеля, несмотря на предельную точность выражения его мысли, до сих пор остается
тайной за семью печатями. А суть ее проста, если, конечно, взять на вооружение известное в
математике понятие производного графа. Именно эта задача решается в данной статье
применительно к понятию наличного бытия.
Ключевые слова: Гегель, наука логики, наличное бытие, производный граф.

Постановка проблемы. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, ничуть не
подтверждая тезиса об относительности истины, провозглашенного его мнимыми
последователями, писал: «Я, разумеется, не могу полагать, что метод, которому я
следовал в этой системе логики или, вернее, которому следовала в самой себе эта
система, не допускает еще значительного усовершенствования, многочисленных
улучшений в частностях, но в то же время я знаю, что он единственно истинный» [1,
108].
Это заявление Гегеля выделено здесь специально, потому что он обращал его к
нам, своим потомкам, чтобы мы его не упускали из виду. А мы забыли... Мы были
обмануты марксистско-ленинской диалектикой, воспользовавшейся Гегелем для
решения своих непосредственный задач. Мы до сих пор считаем, что эта последняя
является, пусть в некотором приближении, но гегелевской диалектикой, а потому в
самом Гегеле нам искать нечего. О как мы глубоко заблуждались, да и заблуждаемся
до сих пор: ведь было же написано им – единственно истинный. Тогда почему бы нам
не вернуться к его текстам, чтобы понять, на чем все же основывалось это его
утверждение?!..
Результаты и их обсуждение
Структура гегелевской логики. В цитированном выше издании гегелевской
«Науки логики» представлены три тома: первый вышел в 1970 году [1] и был посвящен
учению о бытии, второй – в 1971 году [2] и посвящен учению о сущности, и третий – в
1972 году [3] и посвящен субъективной логике, или учению о понятии. Основным из
них является, конечно, первый том, посвященный учению о бытии. Однако
анализировать его мы будем не весь, а только в части первого раздела, где
рассматривается категория определенности, т.е. качества. Именно в ней, на мой взгляд,
кроется тайна гегелевского метода, дающая основания считать его единственно
истинным. Добавлю еще, что наиболее развернутой из моих публикаций на эту тему
была и пока остается книга «Общая теория система», изданная в 1997 году [4].
Определение чистого бытия. Гегель пишет: «Бытие есть неопределенное
непосредственное» [1, 139]. И более детально:
«Бытие, чистое бытие – без всякого дальнейшего определения. В своей
неопределенной непосредственности оно равно лишь самому себе, а также не неравно
в отношении иного, не имеет никакого различия ни внутри себя, ни по отношению к
внешнему. Если бы в бытии было какое-либо различимое определение или содержание
или же оно благодаря этому было бы положено как отличное от некоего иного, то оно
не сохранило бы свою чистоту. Бытие есть чистая неопределенность и пустота. – В нем
нечего созерцать, если здесь может идти речь о созерцании, иначе говоря, оно есть
только само это чистое, пустое созерцание. В нем также нет ничего такого, что можно
было бы мыслить, иначе говоря, оно равным образом лишь это пустое мышление.
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Бытие, неопределенное непосредственное, есть на деле ничто и не более и не менее,
как ничто» [1, 139-140].
Судя по приведенному описанию, о чистом бытии вообще нечего сказать, а
потому, казалось бы, тему можно закрыть, даже ее и не начиная. Однако мы говорим о
содержании образа, не выходя за его пределы. Сделав же объектом внимания не
содержание образа, а сам образ (как раму, в которой помещена картина), мы можем
сказать, что в раме этой что-то есть или в ней ничего нет. А это уже знание! Именно
это и утверждает Гегель: наше сознание, образ, рама – вводят содержание, никак его не
определяя. Но вводят! А это значит, что на холсте что-то нарисовано, в образе что-то
постулировано. Данный факт в силу его крайней бессодержательности мы можем
представить в виде точки, т.е. вершины графа, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Чистое бытие
Определение чистого ничто. Гегель пишет:
«Ничто, чистое ничто; оно простое равенство с самим собой, совершенная
пустота, отсутствие определений и содержания; неразличенность в самом себе. –
Насколько здесь можно говорить о созерцании или мышлении, следует сказать, что
считается небезразличным, созерцаем ли мы, или мыслим ли мы нечто или ничто.
Следовательно, выражение “созерцать или мыслить ничто” что-то означает. Мы
проводим различие между нечто и ничто; таким образом, ничто есть (существует) в
нашем созерцании или мышлении; или, вернее, оно само пустое созерцание или
мышление, что и чистое бытие. – Ничто есть, стало быть, то же определение или,
вернее, то же отсутствие определений и, значит, вообще то же, что и чистое бытие» [1,
140].
Судя по приведенному описанию, о чистом ничто можно сказать еще меньше,
чем о чистом бытии. Если чистое бытие представить бубликом, то чистое ничто будет
не чем иным, как дыркой от этого бублика. При этом сохраняется рама, сохраняется
холст и сохраняется изображение на нем. Однако достоверно известно, что
содержанием этого образа является пустота, т.е. ничто, которое принципиально
отличается от введенного ранее неопределенного чистого бытия. Следует только
добавить, что Гегель выступает здесь не в роли художника-натуралиста, а в роли
художника-конструктивиста, который не отображает уже существующий мир, а строит
его сам, ну как господь Бог... Учитывая, что чистое ничто производно от чистого бытия
и получается путем его отрицания, нам достаточно взять последнее в скобки и
представить на рис. 2 в виде еще одной точки, т.е. вершины.

Рис. 2. Чистое ничто
Определение становления. Гегель пишет:
«Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же. Истина –
это не бытие и не ничто, она состоит в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто,
и ничто не переходит, а перешло в бытие. Но точно так же истина не есть их
неразличенность, она состоит в том, что они не одно и то же, что они абсолютно
различны, но также нераздельны и неразделимы и что каждое из них непосредственно
исчезает в своей противоположности. Их истина есть, следовательно, это движение
непосредственного исчезновения одного в другом: становление; такое движение, в
котором они оба различны, но благодаря такому различию, которое столь же
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непосредственно растворилось» [1, 140-141] .
Читая данный отрывок (как, впрочем, и все тексты Гегеля), нельзя позволить себе
отдаваться произвольным ассоциациям, вызываемым используемыми словами и
стоящими за ними повседневными образами. Здесь нет просто слов и привычных
образов. Здесь заданы слова-термины, значение которых определяется через их
взаимные отношения. Понимая это, мы должны не погружаться в мистическую
глубину предполагаемых гегелевских образов и тонуть в них, а всего лишь
реконструировать взаимоотношение элементов описываемой структуры.
Исходя из данного замечания и руководствуясь текстом Гегеля, нам остается
объединить две вершины (чистое бытие и чистое ничто) двух разных графов в один
граф и на нем показать их взаимоотношения. Тот факт, что бытие и ничто суть не одно
и то же, не позволяет слить эти две вершины в одну. Отсюда вытекает, что
единственный способ определить их взаимоотношения состоит в проведении стрелок,
т.е. направленных ребер графа, от бытия к ничто (исчезновение) и от ничто к бытию
(возникновение). Только такая структура, представленная на рис. 3, удовлетворяет
описанию взаимоотношений между бытием и ничто в тексте Гегеля.

Рис. 3. Прехождение и возникновение
Глядя на представленный граф, не составляет труда определить прехождение
(термин «исчезновение» Гегель применяет как к бытию, так и к ничто, в отношении
бытия он часто заменяет его на «прехождение», а в отношении ничто – на
«возникновение») как переход Х в (Х), а возникновение – как обратный переход (Х)
в Х. Тогда становление выступает как единство этих двух процессов. И снова слово
Гегелю:
«Становление есть нераздельность бытия и ничто – не единство,
абстрагирующееся от бытия и ничто; как единство бытия и ничто оно есть это
определенное единство, или, иначе говоря, такое единство, в котором есть и бытие, и
ничто. Но так как каждое из них, и бытие, и ничто, нераздельно от своего иного, то их
нет. Они, следовательно, суть в этом единстве, но как исчезающие, лишь как снятые.
Теряя свою самостоятельность, которая, как первоначально представлялось, была им
присуща, они низводятся до моментов, еще различимых, но в то же время снятых.
Взятые со стороны этой своей различимости, каждый из них есть в этой
различимости единство с иным. Становление содержит, следовательно, бытие и ничто
как два таких единства, каждое из которых само есть единство бытия и ничто. Одно из
них есть бытие как непосредственное бытие и как соотношение с ничто; другое есть
ничто как непосредственное ничто и как соотношение с бытием. Определения
обладают в этих единствах неодинаковой ценностью.
Становление дано, таким образом, в двояком определении; в одном определении
ничто есть непосредственное, т.е. определение начинает с ничто, соотносящегося с
бытием, т.е. переходящего в него; в другом бытие дано как непосредственное, т.е.
определение начинает с бытия, переходящего в ничто, – возникновение и прехождение.
Оба суть одно и то же, становление, и даже как эти направления, различенные
таким образом, они друг друга проникают и парализуют. Одно есть прехождение;
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бытие переходит в ничто; но ничто есть точно так же и своя противоположность,
переход в бытие, возникновение. Это возникновение есть другое направление; ничто
переходит в бытие, но бытие точно так же и снимает само себя и есть скорее переход в
ничто, есть прехождение. – Они не снимают друг друга, одно внешне не снимает
другое, каждое из них снимает себя в себе самом и есть в самом себе своя
противоположность» [1, 166-167].
Можно обсуждать, насколько ясно Гегелю удалось описать в приведенном тексте
взаимоотношения, представленные на рис. 3, однако не возникает сомнения в том, что
именно эти отношения Гегель тут описывает. Текст Гегеля прямо указывает на
структуру приведенного графа, в котором бытие и ничто выступают всего лишь
динамические моменты цикла существования, в котором бытие одновременно и
становится, и умирает:
«Равновесие, в которое приводят себя возникновение и прехождение, – это
прежде всего само становление. Но становление точно так же сходится в спокойное
единство. Бытие и ничто находятся в становлении лишь как исчезающие; становление
же, как таковое, имеется лишь благодаря их разности. Их исчезание есть поэтому
исчезание становления, иначе говоря, исчезание самого исчезания. Становление есть
неустойчивое беспокойство, которое оседает, переходя в некоторый спокойный
результат.
Это можно было бы выразить и так: становление есть исчезание бытия в ничто и
ничто – в бытие, и исчезание бытия и ничто вообще; но в то же время оно
основывается на различии последних. Оно, следовательно, противоречит себе внутри
самого себя, так как соединяет в себе нечто противоположное себе; но такое
соединение разрушает себя.
Этот результат есть исчезновение, но не как ничто; в последнем случае он был
бы лишь возвратом к одному из уже снятых определений, а не результатом ничто и
бытия. Этот результат есть ставшее спокойной простотой единство бытия и ничто. Но
спокойная простота есть бытие, однако бытие уже более не для себя, а бытие как
определение целого» [1, 167].
Вот и замкнулся круг. Вот и определилось бытие... но уже не как произвольная
абстракция, а как реальный механизм, в котором бытие «то явится, то растворится» (В.
Высоцкий). А потому остается дать короткое, но емкое итоговое структурное описание
чистого бытия по Гегелю:
Контакт чистого бытия  с чистым ничто () приводит к становлению бытия
 такого, что  возникает из () и преходит в нем.
Определение наличного бытия как такового. Начиная рассматривать наличное
бытие, Гегель в первую очередь указывает на определенность, которой чистое бытие
достигает, превращаясь в наличное бытие:
«В наличном бытии
а) как таковом следует прежде всего различать его определенность
в) как качество. Качество же следует брать и в одном, и в другом определении
наличного бытия: как реальность, и как отрицание. Но в этих определенностях
наличное бытие также и рефлектировано в себя, и положенное как таковое оно есть
с) нечто, налично сущее» [1, 170].
Основываясь на графе рис. 3 в части чистого бытия (вершина Х), добавим к нему
превращение бытия Х в наличное бытие, представленное множеством нечто (вершины
Хi и {Хj}), из которых каждое выступает со своей стороны как реальность, а со стороны
иных нечто, соответственно, как отрицание. В результате получаем новый тотальный
граф, представленный на рис. 4 и соответствующий структуре наличного бытия у
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Гегеля.

Рис. 4. Наличное бытие как таковое
Связь наличного бытия {i} с предшествующими ему бытием , ничто () и
циклом становления представлена следующим текстом:
“Из становления возникает наличное бытие. Наличное бытие есть простое
единство бытия и ничто. Из-за этой простоты оно имеет форму чего-то
непосредственного. Его опосредствование, становление, находится позади него; это
опосредствование сняло себя, и наличное бытие предстает поэтому как некое первое,
из которого исходят. Оно прежде всего в одностороннем определении бытия; другое
содержащееся в нем определение, ничто, равным образом проявится в нем как
противостоящее первому.
Оно не просто бытие, а наличное бытие; взятое этимологически, Dasein означает
бытие в каком-то месте; но представление о пространстве здесь не приложимо.
Наличное бытие есть вообще по своему становлению бытие с некоторым небытием,
так что это небытие принято в простое единство с бытием. Небытие, принятое в бытие
таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия, непосредственности,
составляет определенность, как таковую” [1, 170].
В следующем отрывке Гегель рассматривает, с одной стороны, проблему целого,
образуемого бытием  и ничто (), и, с другой, проблему внутренней и внешней
определенности:
“Целое также имеет форму, т.е. определенность бытия, так как и бытие
обнаружило себя в становлении только как снятый, отрицательно определенный
момент; но таково оно для нас в нашей рефлексии; оно еще не положено в самом себе.
Определенность же наличного бытия, как таковая, есть положенная определенность, на
что указывает и термин “наличное бытие”. – Следует всегда строго различать между
тем, что есть для нас, и тем, что положено; лишь то, что положено в каком-то понятии,
входит в рассмотрение, развивающее это понятие, входит в его содержание.
Определенность же, еще не положенная в нем самом – все равно, касается ли она
природы самого понятия или она есть внешнее сравнение, – принадлежит нашей
рефлексии; обращая внимание на определенность этого рода, можно лишь уяснить или
предварительно наметить путь, который обнаруживается в самом развитии [понятия].
Что целое, единство бытия и ничто, имеет одностороннюю определенность бытия, –
это внешняя рефлексия. В отрицании же, в нечто и ином и т.д., это единство дойдет до
того, что окажется положенным...
Наличное бытие соответствует бытию предшествующей сферы; однако бытие
есть неопределенное, поэтому в нем не получается никаких определений. Наличное же
бытие есть определенное бытие, конкретное; поэтому в нем сразу же выявляется
несколько определений, различенные отношения его моментов” [1, 170-171].
Анализируя наличное бытие {i}, Гегель пишет о том, что каждое i отличается
от каждого j. Ни одно из них не является общим, ибо общим является бытие . Ни
одно из i не является определенным само по себе: определенность оно получает
Журнал наукових праць №20(15)’2016

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

95

только через отрицание, через свою противоположность j. Только таким образом
наличное бытие обретает качество. Итак, слово Гегелю:
“Ввиду непосредственности, в которой бытие и ничто едины в наличном бытии,
они не выходят за пределы друг друга; насколько наличное бытие есть сущее,
настолько же оно есть небытие, определено. Бытие не есть всеобщее, определенность
не есть особенное. Определенность еще не отделилась от бытия; правда, она уже не
будет отделяться от него, ибо лежащее отныне в основе истинное есть единство
небытия с бытием; на этом единстве как на основе зиждутся все дальнейшие
определения. Но соотношение здесь определенности с бытием есть непосредственное
единство обоих, так что еще не положено никакого различения их” [1, 171].
И далее:
“Определенность как изолированная сама по себе, как сущая определенность,
есть качество – нечто совершенно простое, непосредственное. Определенность
вообще есть более общее, которое точно так же может быть и количественным, и далее
определенным. Ввиду этой простоты нечего более сказать о качестве как таковом.
Но наличное бытие, в котором содержится и ничто, и бытие, само служит
масштабом для односторонности качества как лишь непосредственной или сущей
определенности. Качество должно быть положено и в определении ничто, благодаря
чему непосредственная или сущая определенность полагается как некая различенная,
рефлектированная определенность и, таким образом, ничто как то, что определенно в
некоторой определенности, есть также нечто рефлектированное, некое отрицание.
Качество, взятое таким образом, чтобы оно, будучи различенным, считалось сущим,
есть реальность; оно же, обремененное некоторым отрицанием, есть отрицание
вообще, а также некоторое качество, считающееся, однако, недостатком и
определяющееся в дальнейшем как граница, предел.
Оба суть наличное бытие; но в реальности как качестве, в котором акцентируется
то, что оно сущее, скрыто то обстоятельство, что оно содержит определенность,
следовательно, и отрицание; реальность считается поэтому лишь чем-то
положительным, из которого исключены отрицание, ограниченность, недостаток.
Отрицание только как недостаток было бы тоже, что и ничто; но оно наличное бытие,
качество, только определяемое посредством небытия” [1, 172].
Элементом наличного бытия {i} является, по Гегелю, нечто i, определяющее
себя в соотношении с иным i. Но первой формой его определенности является само
i, которое испускается  и поглощается им. Иными словами, нечто i определяет
себя сначала как внутри-себя-бытие, получающее определенность через самое себя.
Итак, слово Гегелю:
“В наличном бытии мы различили его определенность как качество; в качестве
как налично сущем есть различие – различие реальности и отрицания. Насколько эти
различия имеются в наличном бытии, настолько же они ничтожны и сняты. Сама
реальность содержит отрицание, есть наличное, а не неопределенное, абстрактное
бытие. И точно так же отрицание есть наличное бытие; оно не абстрактное, как
считают, ничто, оно здесь положено так, как оно есть в себе, как сущее,
принадлежащее к наличному бытию. Таким образом, качество вообще не отделено от
наличного бытия, которое есть лишь определенное, качественное бытие.
Это снятие различения есть больше, чем только отказ от него и еще одно внешнее
отбрасывание его или простой возврат к простому началу, к наличному бытию как
таковому. Различие не может быть отброшено, ибо оно есть. Фактически, стало быть,
то, что имеется, есть наличное бытие вообще, различие в нем и снятие этого различия;
не наличное бытие, лишенное различий, как вначале, а наличное бытие как снова
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равное самому себе благодаря снятию различия, как простота наличного бытия,
опосредствованная этим снятием. Эта снятость различия есть отличительная
определенность наличного бытия. Таким образом, оно есть внутри-себя-бытие;
наличное бытие есть налично сущее, нечто” [1, 176].
Соответственно, на основе текста “Науки логики” мы приходим к следующему
короткому, но емкому структурному описанию наличного бытия по Гегелю:
Контакт чистого бытия  с чистым ничто ()
приводит к становлению бытия  такого, что  возникает
из () и преходит в нем:
бытие  определяет себя как наличное бытие
{i}, каждое i которого, возникая из  и преходя в
нем, выступает как нечто по отношению к другим
j, являющимися такими же нечто, но иными.
Определение наличного бытия как конечности. Переходя от от предыдущего
раздела к настоящему, Гегель пишет:
«В начале главы, где мы рассматривали наличное бытие вообще, последнее как
взятое первоначально имело определение сущего. Моменты его развития, качество и
нечто, имеют также утвердительную определенность. Напротив, в начале этого раздела
развивается заключающееся в наличном бытии отрицательное, которое там было еще
отрицанием вообще, первым отрицанием, а теперь определено как внутри-себя-бытие
[всякого] нечто, как отрицание отрицания» [1, 178].
Итак, свое дальнейшее развитие наличное бытие как таковое получает в виде
наличного бытия как конечности, заданное в отношениях нечто и иного. На рис. 5
показано следующее расширение графа рис. 4, выводящее их отношения на новый
уровень. Это, во-первых, () – как необходимо существующий элемент, т.е. ничто; вовторых,  – как реально существующий элемент, т.е. бытие; в-третьих, нечто i и j –
как элементы, испускаемые и поглощаемые бытием ; и, в-четвертых, ij, ji, ii и jj –
как элементы, в разных сочетаниях испускаемые и поглощаемые i и j.

Рис. 5. Наличное бытие как конечность
Для описания этой структуры снова предоставим слово Гегелю:
“Нечто есть первое отрицание отрицания как простое сущее соотношение с
собой. Наличное бытие, жизнь, мышление и т.д. в своей сущности определяют себя как
налично сущее, живое, мыслящее (“Я”) и т.д. Это определение в высшей степени
важно, если хотят идти дальше наличного бытия, жизни, мышления и т.д., а также
божественности (вместо бога) как всеобщностей. Представление справедливо считает
нечто реальным. Однако нечто есть еще очень поверхностное определение, подобно
тому как реальность и отрицание, наличное бытие и его определенность, хотя они уже
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не пустые бытие и ничто, однако суть совершенно абстрактные определения. Поэтому
они и самые ходячие выражения, и философски необразованная рефлексия чаще всего
пользуется ими, втискивает в них свои различения и мнит, будто имеет в них что-то
вполне добротное и строго определенное. – Отрицание отрицания как нечто есть лишь
начало субъекта, – внутри-себя-бытие, еще совершенно неопределенное. В дальнейшем
оно определяет себя прежде всего как сущее для себя, продолжая определять себя до
тех пор, пока оно не получит лишь в понятии конкретную напряженность субъекта. В
основе всех этих определений лежит отрицательное единство с собой. Но при этом
следует различать между отрицанием как первым, как отрицанием вообще, и вторым,
отрицанием отрицания, которое есть конкретная, абсолютная отрицательность, так же
как первое отрицание есть, напротив, лишь абстрактная отрицательность” [4, 176177].
“Нечто есть сущее как отрицание отрицания; ибо последнее – это восстановление
простого соотношения с собой; но тем самым нечто есть также и опосредствование
себя с самим собой. Уже в простоте [всякого] нечто, а затем еще определеннее в длясебя-бытии, субъекте и т.д. имеется опосредствование себя с самим собой; оно имеется
уже и в становлении, но в нем оно лишь совершенно абстрактное опосредствование. В
нечто опосредствование с собой положено, поскольку нечто определено как простое
тождественное” [1, 177].
И далее:
“Это посредствование с собой, которое нечто есть в себе, взятое лишь как
отрицание отрицания, своими сторонами не имеет каких-либо конкретных
определений; так оно сводится в простое единство, которое есть бытие. Нечто есть, и
оно ведь есть также наличное сущее; далее, оно есть в себе также и становление,
которое, однако, уже не имеет своими моментами только бытие и ничто. Один из них –
бытие – есть теперь наличное бытие, и, далее, налично сущее; второй есть также нечто
налично сущее, но определенное как отрицательность, присущая нечто, – иное. Нечто
как становление есть переход, моменты которого сами суть нечто и который поэтому
есть изменение, – становление, ставшее уже конкретным. – Но нечто изменяется
сначала лишь в своем понятии; оно, таким образом, еще не положено как
опосредствующее и опосредствованное; вначале оно положено как просто
сохраняющее себя в своем соотношении с собой, а его отрицательность – как
некоторое такое же качественное, как только иное вообще” [1, 177-178].
Взаимоотношения между нечто i и иным j , переходящие для i в в-себебытие ii и бытие-для-иного ij , представлены Гегелем следующим образом:
“а) Нечто и иное; они ближайшим образом безразличны друг к другу; иное также
есть непосредственно наличное сущее, нечто; отрицание, таким образом, имеет место
вне их обоих. Нечто есть в себе, противостоящее своему бытию-для-иного. Но
определенность принадлежит также к его ”в-себе” и есть
в) его определение, переходящее также в свойство, которое, будучи
тождественным с первым, составляет имманентное и в то же время подвергшееся
отрицанию бытие-для-иного, границу [всякого] нечто, которая
с) есть имманентное определение самого нечто, а нечто, следовательно, есть
конечное” [4, 178].
И далее Гегель переходит уже от абстрактного описания графа к его конкретному
описанию:
“1. Во-первых, нечто и иное суть налично сущие, или нечто.
Во-вторых, каждое из них есть также иное. Безразлично, которое из них мы
называем сначала и лишь потому именуем нечто . . . Если мы одно наличное бытие
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называем А, а другое В, то В определено ближайшим образом как иное. Но точно так
же А есть иное этого В. Оба одинаково суть иные. Для фиксирования различия и того
нечто, которое следует брать как утвердительное, служит [слово] “это”. Но “это” как
раз и выражает, что такое различение и выделение одного нечто есть субъективное
обозначение, имеющее место вне самого нечто. В этом внешнем показывании и
заключается вся определенность; даже выражение “это” не содержит никакого
различия; всякое и каждое нечто есть столь же “это”, сколь и иное” [1, 178-179].
“В-третьих, следует поэтому брать иное как изолированное, в соотношении с
самим собой, брать абстрактно как иное . . . Таким образом, иное, понимаемое лишь
как таковое, есть не иное некоторого нечто, а иное в самом себе, т.е. иное самого
себя” [1, 180].
“Иное само по себе есть иное по отношению к самому себе и, следовательно, иное
самого себя, таким образом, иное иного, – следовательно, всецело неравное внутри
себя, отрицающее себя, изменяющееся. Но точно так же оно остается тождественным с
собой, ибо то, во что оно изменилось, есть иное, которое помимо этого не имеет
никаких других определений. А то, что изменяется, определено быть иным не какимнибудь другим образом, а тем же самым; оно поэтому соединяется в том ином лишь с
самим собой. Таким образом, оно положено как рефлектированное в себя со снятием
инобытия; оно есть тождественное с собой нечто, по отношению к которому,
следовательно, инобытие, составляющее в то же время его момент, есть нечто отличное
от него, не принадлежащее ему самому как такому нечто” [1, 180]
“Нечто сохраняется в отсутствии своего наличного бытия (Nichtdasein), оно по
своему существу едино с ним и по своему существу не едино с ним. Оно,
следовательно, соотносится со своим инобытием; оно не есть только свое инобытие.
Инобытие в одно и то же время и содержится в нем, и еще отделено от него. Оно
бытие-для-иного” [1, 180-181].
“Наличное бытие, как таковое, есть непосредственное, безотносительное; иначе
говоря, оно имеется в определении бытия. Но наличное бытие как включающее в себя
небытие есть определенное бытие, подвергшееся внутри себя отрицанию, а затем
ближайшим образом – иное; но так как оно в то же время и сохраняется, подвергнув
себя отрицанию, то оно есть лишь бытие-для-иного.
Оно сохраняется в отсутствии своего наличного бытия и есть бытие; но не бытие
вообще, а как соотношение с собой в противоположность своему соотношению с
иным, как равенство с собой в противоположность своему неравенству. Такое бытие
есть в-себе-бытие.
Бытие-для-иного и в-себе-бытие составляют оба момента [всякого] нечто. Здесь
имеется две пары определений: 1) нечто и иное; 2) бытие-для-иного и в-себе-бытие. В
первых имеется безотносительность их определенности: нечто и иное расходятся. Но
их истина – это соотношение между ними; бытие-для-иного и в-себе-бытие суть
поэтому указанные определения, положенные как моменты одного и того же, как
определения, которые суть соотношения и остаются в своем единстве, в единстве
наличного бытия. Каждое из них, следовательно, в то же время содержит в себе и свой
отличный от себя момент” [1, 181].
“Тем самым в-себе-бытие есть, во-первых, отрицательное соотношение с
отсутствием наличного бытия, оно имеет инобытие вовне себя и противоположно ему;
поскольку нечто есть в себе, оно лишено инобытия и бытия для иного. Но, во-вторых, оно
имеет небытие и в самом себе, ибо оно само есть не-бытие бытия-для-иного.
Но бытие-для-иного есть, во-первых, отрицание простого соотношения бытия с
собой, соотношения, которым ближайшим образом должно быть наличное бытие и
нечто; поскольку нечто есть в ином и для иного, оно лишено собственного бытия. Но,
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во-вторых, оно не отсутствие наличного бытия как чистое ничто. Оно отсутствие
наличного бытия, указывающее на в-себе-бытие как на свое рефлектированное в себя
бытие, как и наоборот, в-себе-бытие указывает на бытие-для-иного” [1, 181-182].
“3. Оба момента суть определения одного и того же, а именно определения
[всякого] нечто. Нечто есть в себе, поскольку оно ушло из бытия-для-иного,
возвратилось в себя. Но нечто имеет также определение или обстоятельство в себе
(здесь ударение падает на “в”) или в самом себе, поскольку это обстоятельство есть в
нем внешним образом, есть бытие-для-иного.
Это ведет к некоторому дальнейшему определению. В-себе-бытие и бытие-дляиного прежде всего различны, но то, что нечто имеет то же самое, что оно есть в себе,
также и в самом себе, и, наоборот, то, что оно есть как бытие-для-иного, оно есть и в
себе – в этом состоит тождество в-себе-бытия и бытия-для-иного, согласно
определению, что само нечто есть тождество обоих моментов и что они,
следовательно, в нем нераздельны” [1, 182].
Выводы
Таким образом, на основании сказанного здесь и ранее можно заключить
следующее:
Контакт чистого бытия  с чистым ничто () приводит к становлению бытия
 такого, что  возникает из () и преходит в нем:
бытие  определяет себя как наличное бытие {i}, каждое i
которого, возникая из  и преходя в нем, выступает как нечто по отношению
к другим j, являющимся такими же нечто, но иными:
внутри-себя-бытие i порождает в-себе-бытие ii, им назад
принимаемое, и бытие-для-иного ij , возвращающееся в i в виде
ji.
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АНОТАЦІЯ
СТРУКТУРА НАЯВНОГО БУТТЯ У ЛОГІЦІ ГЕГЕЛЯ
Логіка Гегеля, незважаючи на граничну точність вираження його думки, до сих пір залишається
таємницею за сімома печатками. А суть її проста, якщо, звичайно, взяти на озброєння відоме в
математиці поняття похідного графа, який також називають ребровим або лінійним, а у версії
тотального Д-графа, що розгортає рівні диференціації вихідного графа. Саме це завдання вирішується
в даній статті стосовно поняття наявного буття за Гегелем.
За визначенням похідного графа стоїть добре відома в марксистсько-ленінської філософії
«діалектика взаємопереходів», яка, власне, і була ключем до розуміння гегелівські текстів. Просто досі
на неї мало хто звертав увагу, використовуючи як повсякденний штамп, хоча таким вона і не була.
Інтерес автора до таємного змісту гегелівської «Науки логіки» виник в 1972 році, а в 1997 році
остаточно кристалізувався у книгу «Загальна теорія», видану в рамках авторської серії «Психологія
розвитку».
Суть ідеї виражається через похідні графи досить просто. Нехай дано вершини А, В і С.
Вершина А з'єднана з вершиною В орієнтованим ребром ab, а вершина В з вершиною С - орієнтованим
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ребром bc. Оскільки в вершині B ребро ab закінчується, а ребро bc починається, остільки говоримо, що
ребро ab переходить в ребро bc, тобто вони транзитивні. Далі залишилося перетворити ребра ab і bc у
вершини нового, похідного графа і з'єднати їх між собою новим орієнтованим ребром, яке називається
похідним. Ось ця конструкція, розширена автором за рахунок ідеї множинності похідного ребра і
лежала в основі гегелівської «Науки логіки». А посилена переходом до тотального Д-графу, абсолютно
точно збіглася з гегелівським текстом вчення про наявне буття. Очевидно, що за даною ідеєю дуже
велике майбутнє, про що, власне, попереджав своїх читачів Гегель.
Ключові слова: Гегель, наука логіки, наявне буття, похідний граф.
SUMMARY
THE STRUCTURE OF DETERMINATE BEING IN HEGEL’S LOGIC
Hegel’s logic, despite the extreme precision of expression of his thought, still remains a mystery.
However its answer is rather simple, unless, of course, apply the concept known in mathematics as a derived
graph. Namely this problem has been solved in the article concerning a concept of determinate being.
Key words: Hegel, science of logic, determinate being, derived graph.

УДК 159. 923.32
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЇ В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ
МАРЦЕНЮК М.О., СЕВЕРИН Р.В.
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються та аналізуються психологічні аспекти релігії в системі духовних
цінностей особистості. Релігія та релігійні уявлення виступають одним із вирішальних засобів
виховання духовності людини та важливим елементом культури людства. У даній статті
представляються основні функції релігії та здійснюється їх аналіз. До основних функцій релігії
належать: світоглядна, функція створення системи цінностей, регулятивна, інтегративна,
комунікативна, ілюзорно-компенсаторна тощо.
Висвітлюється значення та роль релігії в нашому житті, оскільки в межах релігійних віровчень
формувались єдині зразки почуттів, думок, поведінки людей, завдяки чому релігія виступала як могутній
засіб упорядкування і збереження традицій та звичаїв. Зазначається історична місія релігії, що набуває
в сучасному світі все більшої актуальності, через формування відчуття єдності людського роду,
значущості неперехідних загальнолюдських моральних норм і цінностей.
Було наголошено на значенні релігії та особливостей формування духовних засад особистості
саме в юнацькому віці. Підкреслено, що юність є фактично найвищою точкою розвитку релігійності і
обумовлена психологічними особливостями цього періоду, оскільки юнацький вік є сенситивним періодом
засвоєння духовних цінностей. У цей віковий період молода людина стає суб’єктом свого життя,
свідомо підходить до розуміння себе, своїх можливостей, в юності проходить сходження людини до
найвищого потенціалу людяності і духовності
Ключові слова: релігія, функції релігії, духовний розвиток, духовні цінності, формування
особистості, джерела духовності.

Найважливішим елементом культури людства є релігійні уявлення і духовне
життя.
Релігія — це передусім система духовної діяльності людей, її специфіка
визначається спрямованістю цієї діяльності на ілюзорний об'єкт поклоніння, на
надприродні сили. Саме фантастичні сили й істоти стають у віруючої людини
предметом її мислення, почуттів і вольових процесів. При цьому релігійні вірування
впливають на поведінку людей, реалізуються практично в їхніх культових діях.
За К. Марксом, релігія є загальною теорією цього світу, його енциклопедичним
компендіумом, логікою в популярній формі, спіритуалістичним питанням його честі,
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ентузіазмом, моральною санкцією, його теоретичною компенсацією, всезагальною
підставою для втіхи й виправдання. Як свідчать сучасні релігієзнавці, релігійний
комплекс містить 60—65 відсотків світських питань. Проблеми науки, філософії,
моралі, права, мистецтва розглядаються крізь призму релігії, що й робить релігію
досить стійким елементом духовної культури [1].
Об’єкти та методи дослідження. Зростання пізнавальних сил, розвиток
світогляду, самосвідомості, ціннісних орієнтацій, емоційного сприйняття у людини
створюють передумови для формування основ їх духовності.
Починаючи з видатних мислителів Стародавньої Греції Платона і Арістотеля,
проблема духовності не виключається з актуальних питань наукових дискусій
філософів.
Духовність
людини
стає
предметом
досліджень
видатних
західноєвропейських філософів ідеалістичного напрямку (Г. Гегеля,
І. Фіхте,
Ф. Шеллінга), філософів-екзистенціалістів (В. Камю, К. Ясперса, М. Хайдегера,
Г. Марселя, Ж. Сартра), матеріалістів (Л. Бюхнера, Ж. Ламетрі), віталістів (Х. Дріша),
феноменалістів (І. Шеллера) та ін.
З кінця ХІХ ст. проблема духовності широко розглядається і в російській
релігійній філософії, зокрема в працях І. Ільїна, М. Лосського, В. Соловйова,
П. Флоренського, Л. Шестова.
У культурологічному плані проблема виховання духовності особистості
ставилася філософами М. Бердяєвим, В. Вернадським, М. Каганом, М. Маркузе,
Г. Ортегі-і-Гассетом, В. Франклом та ін.
Сучасні вітчизняні філософи Т. Біленко, М. Попович, В. Скотний, К. Шудря у
своїх поглядах стосовно природи духовності схильні спиратися на національнокультурні джерела духовності українського народу.
Психологічні механізми виховання духовності особистості обґрунтовані в
дослідженнях Б. Братуся, О. Зеліченка, І. Калінаускаса, Г. Балла, М. Боришевського,
В. Москальця, А. Мудрика, Е. Помиткіна та ін.
Педагогічні проблеми виховання духовності особистості розглядаються в роботах
вітчизняних педагогів та діячів культури минулого І. Огієнка, Г. Сковороди,
В. Сухомлинського, К.Ушинського, П. Юркевича, І. Беха, В. Бондаровської,
М. Савчина. Окремі аспекти цієї проблеми подаються в сучасних педагогічних
дослідженнях Л. Буєвої, Т. Власової, К. Журби,
І. Зязюна, Б. Неменського,
Г. Шевченко та ін.
Духовний розвиток особистості відображений у працях А. Адлера, В.Франкла,
Р. Алперта, В. Артюнова, С. Грофа, О. Климишина, О. Олексюка, Т. Пашукової,
Г. Райха, К. Роджерса, О. Семашко, В. Сивікова, Н. Хомутинникової та багатьох
інших, що свідчить про надзвичайний інтерес, неоднозначність бачення та подальшу
роботу в даному напрямку.
Постановка задачі. Одним із вирішальних засобів виховання духовності людини
є релігія. Окрім релігійних уявлень в житті людини є культура, мистецтво, і звичайно
ж сім’я, за допомогою яких відтворюється новий рівень дійсності і, які виступають
універсальним шляхом до перетворення зовнішніх культурних цінностей у духовний
світ особистості. Діючи на глибинні психологічні механізми людської психіки, всі ці
засоби виховання активно впливають на молодь, і збагачують її духовний та моральний
потенціал.
Зважаючи на неоднозначність ролі і місця релігії в сучасному суспільстві, метою
даної роботи є аналіз сутності, ролі та функцій релігії як невід’ємної частини нашої
духовності; висвітлення бачень та концепцій різних науковців щодо етапності
релігійного розвитку особистості; підкреслення унікальності юнацького віку стосовно
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можливості розвитку духовного потенціалу особистості в юнацькому віці, що
обумовлена психологічними особливостями цього періоду.
Результати та їх обговорення. Слово “релігія” походить від латинського
"religio" і означає "зв'язок". У тлумаченні богословів релігія — це все те, що зв'язує,
з'єднує людину з божественністю ("Святе Письмо", культ тощо). Отже, богословське
визначення релігії виходить з віри в існування Бога.
В сучасному суспільстві існує потреба втіхи, зняття психологічної напруги,
викликаної умовами повсякденного буття. Знищення цієї — хай ілюзорної —
компенсації було б актом жорстокості. І можна погодитися з тим, що мова може йти не
про знищення релігії, а про заміщення її іншими компенсаторами, які мають
гуманістичний зміст. Однак необхідно враховувати й інше.
По-перше, головна ідея кожної релігії — ідея Бога як відображення абстрактної
людини — не позбавлена гуманізму.
По-друге, глобальний гуманізм не заперечує всіх існуючих вірувань,
національних традицій, звичаїв, світорозумінь, що склалися, та ін., більше того, він їх
передбачає і на них грунтується.
Тому, говорячи про перспективи релігії, мова може йти лише про її еволюцію.
Релігія в житті людини виконує ряд функцій, задовольняючі ті чи інші потреби
людини. Однією з важливих функцій релігії є функція світоглядна. Вона полягає в
тому, що релігія намагається створити власну картину світу, більш того, — власні
соціально-гносеологічні схеми вдосконалення суспільного життя, визначити місце і
роль людини в системі природи та суспільства.
Зміст релігійного світогляду — не божественний, а людський, або, краще сказати
— суспільний, незважаючи на його фантастичність.
Релігія пропонує певний образ світу, відповідає на основні екзистенційні питання,
а також задовольняє одну з найістотніших психічних потреб людини – потребу
трансцендентного, пробуджує почуття сенсу світу і людського життя. Релігія пояснює
сенс світу і життя через певну систему. В рамках якої життя, страждання, смерть та
інші екзистенційні події інтерпретуються як цінності. Релігійний погляд на світ
допомагає прийняти сенс подій, труднощів, негараздів, горя, незважаючи на
неспроможність людини зрозуміти їх у конкретній ситуації. Релігія в особливий спосіб
«впорядковує» ставлення до світу, речей, людей і до себе самої [1].
З іншого боку, релігія виконує функцію утвердження системи цінностей
особистості в процесі її формування: забезпечує не релятивні підстави для цінностей.
Особливо для моральних, і впорядковує їх, формуючи своєрідну їх єрархію. Зазвичай,
цінності, сповідувані людьми, є різними і часто суперечливими. Надаючи перевагу
(частково або повністю) одній цінності, інші – як критерії вибору альтернативних
способів поведінки – тим самим виключаються. Особистість погано функціонує, якщо
її ставлення до світу, а особливо до інших людей, не базується на стійких моральних
основах. Релігія, впорядковуючи та єрархізуючи сповідувані людиною цінності
інтегрує особистість [7].
Отже, щодо цінностей релігія у розвитку особистості виконує, як мінімум, дві
функції:
1) забезпечує критерії вибору одного з альтернативних способів поведінки. Це
має практичні наслідки – досліджуючи сповідувані особою цінності, мив певному сенсі
пізнаємо її бачення світу, її шкалу цінностей;
2) визначає напрям прагнень згідно з прийнятими людиною цінностями. Релігія
може спрямовувати дії людини. Під її впливом вони набирають конкретного характеру.
Особистість здатна елімінувати певний тип потреб і засобів їх задоволення,
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врегулювати черговість їх задоволення, побачити нові потреби і засоби їх
задоволення. Цінності, сповідувані особою, серед них і релігійні, певною мірою
модифікують систему її потреб [2].
Релігія виконує функцію «сакралізації» цінності, зміцнює вищість групових цілей
над індивідуальними і утверджує самодисципліну щодо егоцентричних тенденцій
одиниці. Водночас релігія забезпечує високі взірці цінностей, порівняно з якими
фактична реалізація цінностей у суспільній групі є дуже мізерною. Часто традиційні
моделі поведінки (суспільні норми) повинні бути змінені, щоб узгоджуватися із
взірцем,поданим релігією. Ця функція релігії полягає у тому, щоб піддавати сумніву
міцність існуючого і зазвичай, усталеного суспільного порядку. Отже, ще однією з
функцій релігії у формуванні особистості є протест проти усталених і утверджених
суспільних структур, які є неморальними, наприклад порушення прав людини,
соціальна несправедливість, маніпуляція людьми. Умовою виконання такої функціїї
релігією є інтерналізація релігійно-моральних цінностей [8].
Релігія виконує регулятивну функцію. Як будь-яка інша сфера духовної культури,
вона створює певну систему норм і цінностей, але специфіка яких полягає насамперед
у збереженні й закріпленні віри у надприродне. Цьому завданню підпорядковані не
тільки культові дії, а й сімейно-побутові стосунки, система традицій і звичок.
Підкреслимо, що релігія асимілювала багато елементів загальнолюдської моралі. А
оскільки Бог, за висловом Ф. Енгельса, є відображенням абстрактної людини, то і
релігійна мораль багато в чому має не якийсь надприродний, а людський, суспільний
характер.
За певних історичних умов релігія виконує функцію інтегрування, тобто функцію
збереження і зміцнення існуючої соціальної системи. Такою, наприклад, була роль
католицизму в феодальному суспільстві, православ'я у дореволюційній Росії. Однак у
ряді випадків релігія може стати і прапором соціального протесту, як це було,
наприклад, із середньовічними єресями та сектами, з протестантизмом, прихильники
якого в епоху його зародження боролись проти феодальних порядків.
На рівні окремої релігійної організації релігія виконує інтеграційну функцію,
згуртовуючи одновірців. Однак одночасно релігія розділяє і протиставляє один одному
послідовників різних релігій, що простежується і в сучасному релігійному житті
України.
Релігії притаманна також комунікативна функція, яка полягає в підтримуванні
зв'язків між віруючими шляхом створення почуття віросповідної єдності під час
релігійних дій, в особистому житті, сімейно-побутових відносинах, а також стосунках у
межах різноманітних клерикальних організацій і навіть клерикальних політичних
партій.
В умовах сучасного суспільства релігія виконує, головним чином, ілюзорнокомпенсаторну функцію. Зазначимо, що, не будучи панівною формою масової
свідомості, вона задовольняє тільки особисті почуття віруючих.
Щодо світоглядної, регуляторної та комунікативної функції релігії, то в силу
збереження релігійних організацій їхні масштаби визначаються особливостями
конфесійних течій і категоріями віруючих, на яких, в свою чергу, впливає реальна
дійсність.На рівні суспільства зникає інтеграційна функція релігії: вона об'єднує лише
віруючих певної конфесії, громади і втрачає роль провідного ідейного фактора, що
покликаний зміцнювати суспільну систему.
Взагалі, роль релігії в суспільстві не можна оцінювати однозначно. Так, релігія
відігравала важливу культурно-історичну роль. В межах релігійних віровчень формувались єдині зразки почуттів, думок, поведінки людей, завдяки чому релігія виступала
як могутній засіб упорядкування і збереження традицій та звичаїв. У той же час,
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наприклад, у царській Росії синодальне православ'я використовувалось як засіб
пригноблення трудящих мас.
Однією з історичних місій релігії, що набуває в сучасному світі все більшої
актуальності, є формування відчуття єдності людського роду, значущості неперехідних
загальнолюдських моральних норм і цінностей. Однак релігія може бути виразником
зовсім інших настроїв, зокрема фанатизму, непримиренності до людей іншої віри тощо.
Отже, вплив релігії на суспільне життя не завжди був однозначним. Характер
цього впливу може суттєво змінюватися, набувати специфічних особливостей.
Соціальні функції релігійних організацій не тотожні функціям релігії, тому що
релігійні організації включаються до загальної системи економічних, політичних та
інших суспільних відносин і виконують безліч нерелігійиих функцій [7].
До питання формування духовності та релігійності в процесі становлення
особистості, особливе значення має підхід Е. Еріксона, в рамках якого релігійність
розглядається як динамічна характеристика особистості, яка здатна до постійного
розвитку впродовж життя. Релігійність людини змінюється залежно від віку. В своїй
праці «Дитинство й суспільство» (1963) Е. Еріксон припустив, що поруч із
фрейдівськими фазами психосексуального розвитку (оральною, анальною, фалічною,
латентною та генітальною), існують аналогічні стадії розвитку «Я», в ході яких
встановлюються основні орієнтири щодо себе та свого соціального середовища. За
теорією Е. Еріксона, становлення особистості не закінчується в підлітковому віці, а
триває впродовж усього життя, і кожній стадії розвитку притаманні власні параметри,
що є позитивними чи негативними. Таких стадій Еріксон виокремлює вісім.
Ідеї Еріксона виявились настільки продуктивними, що їх почали використовувати
інші дослідники. На основі його концепції психолог Джеймс Фаулер виділив сім стадій
розвитку віри. Зокрема, п’ята стадія – індивідуально-рефлективна віра, коли молодь,
яка вийшла з підліткового віку, піддає сумніву, запереченню традиційні переконання,
намагаючись повністю виробити власні [3].
Ю. Макселон виокремлює такі етапи релігійного розвитку особистості: немовлята
(0-1 рік життя поза материнським лоном); період раннього дитинства (1–3 років);
дошкільний період (3-7 років); молодший шкільний вік (7–11/12 років); середній
шкільний вік, підлітковий (11/12 – 14/15 років); старший шкільний вік (рання молодість
– 14/15-18/19 років); молодість (до 23/25 року життя); рання дорослість (зріла
молодість – до 40 років); середній вік (середня зрілість – 40 – 60/65 років); старість
(пізня зрілість – після 65 років). В старшому шкільному віці (рання молодість – 14/1518/19 років) у дітей починає формуватися ставлення до релігії: для юнаків Бог є БогомТворцем, а для дівчат – Любов’ю; може виникати бунт проти Бога через
несформованість власної ідентичності, а також – релігійних переконань. Для періоду
молодості (до 23 – 25 року життя), на думку Ю. Макселона, характерною є складність
психічних та релігійних почуттів, а через зміну соціальної ситуації з’являється
прагнення до релігії, яка відкривала б сенс життя. Для періоду ранньої дорослості
(зріла молодість – до 40 років) характерна найменша релігійна активність переважно
через відсутність часу на релігійне життя; відродження релігійності у частини молоді
через кризу середнього віку, пов’язану з усвідомленням власної обмеженості [4; 5].
Американський психолог Г. Стенлі Холл вважає, що релігійний розвиток індивіда
повторює релігійний розвиток його біологічного виду. Він уявляє релігійний розвиток
за принципом ембріонального: онтогенез як короткий повтор філогенезу. На його
думку, перед’юнацький вік – це вік екстраверсії та поклоніння кумирам, домінування
емоцій – страху, гніву, ревнощів, ненависті, заздрості та мстивості. Звідси широкий
вибір героїчних персонажів і драматичних подій Старого Завіту, переконаність у
особливому значенні закону та правосуддя, що стимулює переживання благоговійного
Журнал наукових праць №20(15)’2016

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

105

страху та поваги й найбільш відповідає віку. Однак справжній, глибокий релігійний
досвід можливий тільки з настанням юнацького віку. Юність є фактично найвищою
точкою розвитку релігійності. Попередні роки є підготовчими, наступні – більш
сконцентровані на доктрині як на деякому заміннику віри, та на історичній спадщині.
Статистичні дані та факти Г. Холла з юнацької віри демонструють, що бурхливі роки
сексуального дозрівання є й роками духовного росту.
Г. Холл зауважив, що більшість випадків релігійного навернення має місце в
період сексуального дозрівання. Існує зв’язок за принципом «подібності та
відмінності» між релігійністю та сексуальною любов’ю. Це проявляється в схожій
тенденції коливання між самоствердженням і самозапереченням, фанатичною
зосередженістю на предметі свого поклоніння. У період юності відбувається поворот –
від егоцентризму до альтруїзму. Завдання релігії (частково – і християнської
психології) – підняти на якомога вищий рівень природні пориви юності, й допомогти
дорослішати й безпечно розвиватися особистості серед оточуючих небезпек. Тільки
релігія (частково – християнська психологія) має можливість максимально розвинути
та піднести почуття любові. Тому юність, за Г.С. Холлом, є вирішальним віком, коли
даний текст має особливе значення і повинен бути вивчений. Для дослідника
внутрішнє життя завжди залишалося основною реальністю, а релігійність – її
природною складовою, і релігія були засобом найбільш повного розвитку
внутрішнього життя людини [4].
Надзвичайно важливим і відповідальним періодом в розвитку особистості
виступає юнацький вік. Важливо зазначити, що можливість розвитку духовного
потенціалу особистості в юнацькому віці обумовлена психологічними особливостями
цього періоду. Як свідчать дослідження Б. Ананьєва, юнацький вік є сенситивним
періодом засвоєння духовних цінностей. Одним із головних новоутворень юнацького
віку є відкриття особистістю свого внутрішнього світу і зростання потреб в досягненні
духовної близькості з другою людиною. У цей віковий період молода людина стає
суб’єктом свого життя, свідомо підходить до розуміння себе, своїх можливостей.
Пізнання життя і свого місця в ньому зумовлює глибоке розуміння молодою людиною
власних стосунків з іншими людьми, правил, моральних основ цих взаємин,
усвідомлення потреб в духовному. Саме в юності проходить сходження людини до
найвищого потенціалу людяності і духовності [3].
Потреба в знаннях і розумінні світу, пов’язана з певними досягненнями в цій
сфері, іноді приводить до сприйняття релігійних стверджень як таких, що суперечать
розуму. В ранній молодості Бога сприймають як когось таємничого й одночасно
близького. Для юнаків Бог постає як Бог-Творець, Перша особа, а для дівчат – як БогЛюбов. Психологи звертають увагу, що цей період характеризується певним бунтом
проти Бога, коли молоді доводиться переживати невдачі, гіркоту розчарувань, сумніви
в участі Бога в житті людини. Переважають молитви з проханнями, в них порівняно
мало спонтанності та довіри Богу. Хоча в цей період трапляється більше навернень,
одночасно виникають сумніви в релігійних обов’язках і навіть зневага до них. Це
пояснюється тим, що в цей період людина приймає рішення щодо життєвих цінностей,
власної ідентичності, а також – релігійних переконань [6].
Характеризуючи період молодості, Ю. Макселон відзначає, що складність
психічних та релігійних почуттів у цей період виникає з цілого ряду причин, і перш за
все – з нової соціальної ролі, яка настає після закінчення школи. Одні юнаки йдуть
працювати, інші продовжують навчання. Такий поділ соціальних ролей позначається й
на характері релігійних стосунків людини. Наприклад, у студентів технічних та
природничонаукових вузів концепція Бога достатньо ортодоксальна, а в гуманітаріїв
вона більш натуралістична, завдяки чому вони порушують більше проблем.
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Незважаючи на ці відмінності, можна стверджувати, що період університетської освіти
або професійної діяльності, пов’язаний із деякою стабільністю, спробою інтегрувати
різний досвід та знання про людину і світ, щоб сформувати свій особистий світогляд.
Цей період характеризується меншою емоційною поспішністю та нестійкістю, ніж у
школярів, інтенсивнішими роздумами та повагою щодо духовної дійсності. Але це не
пов’язано з пасивністю, а навпаки – штовхає до динамічності та ідеалізму. Про цей
етап релігійного розвитку можна говорити як про період релігійної автентичності. Тут
у молоді з’являється прагнення до чистої релігії, яка відкривала б сенс життя. Виникає
бажання самовдосконалення через повну довіру Ісусу Христу як фундаменту життя.
Релігія стає джерелом сили, безкомпромісності, надихає на соціальні та патріотичні
ідеї. Час молодості є часом, що визначає долю людини, тому дехто може відходити від
віри внаслідок примітивних релігійних поглядів і спрацювання захисних механізмів у
відповідь на надсильні подразники для даної особистості [5].
Отже, для досягнення гармонійного розвитку особистості в юнацькому віці
важливим є духовне формування. Це допоможе молодій людині стати зрілою
особистістю й не підпасти під вплив оточуючого світу, що могло б призвести до
трагічних наслідків. Тому, вважаємо за потрібне розглянути
форми прояву
духовності.
Насамперед «духовність» виявляється у спрямуванні інтересів, нахилів людини
на пізнання, засвоєння та створення духовних цінностей.
Духовні ціннісні орієнтації розглядають як складну систему психічних утворень,
які спрямовані на процес засвоєння (сприймання, інтеріоризацію, створення) духовних
цінностей. Водночас це є позитивна установка особистості на духовні вчинки. За умов
цілеспрямованого формування духовні ціннісні орієнтації можуть набути вищої
форми — трансформуватися на духовні потреби, тобто систему мотивів активності
людини, яка спонукає людину до різних видів духовної діяльності (пізнавальної,
естетичної, комунікативної). На відміну від інших видів діяльності, духовна
визначається не прагматичними цілями, а спрямована на задоволення безкорисливих
духовних потреб (у знаннях, спілкуванні, естетичному задоволенні).
Найспецифічнішими формами прояву духовності є духовні стани та почуття —
недостатньо досліджені традиційною психологією явища. Вражаючим фактом у
людському чуттєво-інтелектуальному досвіді завжди були ті дивні моменти
внутрішнього «інсайту», які у деяких філософських колах дістали назву «космічна» або
«розширена» свідомість. Найчастіше вони виникають в процесі спілкування людини з
особою яку палко кохає або ж в процесі споглядання краєвидів природи,
творів мистецтва. Цієї миті людина переживає бурхливе емоційне піднесення, почуття
полегшення, свободи, всеохоплюючої любові до усього світу (див. «Аґапе»). У декого
виникають відчуття, що його власне «Я» розширилося до меж Всесвіту, дехто
усвідомлює себе маленькою часткою цього нескінченного світу. Тоді зникає межа між
живим та неживим у природі, людиною й тваринами, близькими й незнайомими — усе
сприймається як єдине ціле, невід'ємною частиною якого є той, хто переживає
духовний стан [9].
Люди, які мають досвід переживання духовних станів, стверджують, що після
пережитого їх охоплювали почуття любові до всього живого, бажання творити добро.
Отже,
духовні
стани
стимулюють
виникнення
духовних
почуттів
(совість, провина, каяття, любов, віра, надія). Специфічною формою почуттєвого
прояву духовності, на нашу багатьох авторів, є емпатія, тобто здатність людини до
співчуття іншій особі (істоті), бажання та вміння зрозуміти й відчути її внутрішній світ,
збагнути її цінність та неповторність, прагнення до безкорисливого задоволення її
потреб та інтересів [11].
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Висновок. Релігія виступає одним із вирішальних засобів виховання духовності
людини.
Духовне розуміється як така діяльність свідомості, яка спрямована на визначення
особистістю критеріїв добра і зла, формування мотивів поведінки у згоді (чи в
протиріччі) із совістю (сумління), на пошук сенсу життя й свого місця в ньому.
Сумління – духовна інстанція, вираження моральної самосвідомості особистості, що
дозволяє здійснювати контроль та оцінку власних вчинків.
Відповідальним і надзвичайно важливим періодом в розвитку особистості
виступає юнацький вік. Розвиток духовного потенціалу особистості в юнацькому віці
обумовлена психологічними особливостями цього періоду. Як свідчать дослідження
ряду науковців юнацький вік є сенситивним періодом засвоєння духовних цінностей.
Одним із головних новоутворень юнацького віку є відкриття особистістю свого
внутрішнього світу і зростання потреб в досягненні духовної близькості з другою
людиною. У цей віковий період молода людина стає суб’єктом свого життя, свідомо
підходить до розуміння себе, своїх можливостей. Пізнання життя і свого місця в ньому
зумовлює глибоке розуміння молодою людиною власних стосунків з іншими людьми,
правил, моральних основ цих взаємин, усвідомлення потреб в духовному. Саме в
юності проходить сходження людини до найвищого потенціалу людяності і духовності
Найбільше уваги в процесі розвитку, навчання та виховання дітей варто
приділяти формуванню моральної потреби, оскільки саме моральність є серцевиною,
стрижнем духовності особистості. Адже справді духовна особистість — це передусім
морально суверенна особистість, чиї ціннісні орієнтації спираються на шкалу
моральних цінностей, що мають загальнолюдську, гуманістичну перспективу [10].
Однак моральну потребу не можна чітко відмежувати від інших духовних потреб.
Загалом духовні потреби формуються внаслідок комплексу взаємодій у певних умовах.
У процесі навчально-виховної діяльності виховується потреба в праці. Любов до
Батьківщини неможлива без розуміння і відчуття її краси. Немає прагнення до
самовдосконалення, до боротьби з недоліками в собі без переживання почуття відрази
по відношенню до вчинків, які протилежні моральним принципам [8].
Становлення духовних потреб у віковому аспекті відбувається нерівномірно;
кожна з сфер життєдіяльності має природні закономірності свого розвитку.
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АННОТАЦИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются и анализируются психологические аспекты религии в системе
духовных ценностей личности. Религия и религиозные представления выступают одним из решающих
средств воспитания духовности человека и важным элементом культуры человечества. В данной
статье представляются основные функции религии и осуществляется их анализ. К основным функциям
религии принадлежат: мировоззренческая, функция создания системы ценностей, регулятивная,
интегративная, коммуникативная, иллюзорно-компенсаторная и др.
Освещается значение и роль религии в нашей жизни, поскольку в пределах религиозных
вероучений формировались единственные образцы чувств, мыслей, поведения людей, благодаря чему
религия выступала как могучее средство упорядочения и сохранение традиций и обычаев. Отмечается
историческая миссия религии, которая приобретает в современном мире все большую актуальность,
через формирование ощущения единства человеческого рода, значимости непереходящих
общечеловеческих моральных норм и ценностей.
Было отмечено назначение религии и особенностей формирования духовных принципов личности
именно в юношеском возрасте. Подчеркнуто, что юность является фактически наивысшей точкой
развития религиозности и, обусловлена психологическими особенностями этого периода, поскольку
юношеский возраст является сенситивным периодом усвоения духовных ценностей. В этот возрастной
период молодые люди становится субъектом своей жизни, сознательно подходит к пониманию себя,
своих возможностей, в юности проходят восхождение человека к наивысшему потенциалу
человечности и духовности.
Ключевые слова: религия, функции религии, духовное развитие, духовные ценности,
формирования личности, источники духовности.
SUMMARY
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF RELIGION
IN THE SPIRITUAL VALUE SYSTEM OF PERSONALITY
The article deals with examines and analyzes psychological aspects of religion in the spiritual value
system of personality. Religion and religious ideas are one of the critical facilities for education of human
spirituality and important element of human culture. It has been presented the main functions of religion and
analyzes them in the article. The main functions of religion are: ideological, function of creation a value system,
regulatory, integrative, communicative, illusory-compensatory, etc.
It has been showed the value and role of religion in our lives, because within the confines of religious
doctrines were form a single sample of feelings, thoughts, behavior of people, so that religion acted as a
powerful tool for organizing and preserving traditions and customs. It has been marked historic mission of the
religion, that is becoming increasingly important in the modern world, through the formation of a sense of the
mankind’s unity, significance of intransitive, common human moral norms and values in the article.
It has been emphasized the importance of religion features in formation of the spiritual foundations of
personality especially in the adolescence. It has been underlined that the adolescence is actually the highest point
of develop religiosity and caused by psychological characteristics of this period, because adolescence is a
sensitive period of an assimilation of spiritual values. In this age the young person becomes the subject of its
life, consciously coming to understand itself, its opportunities. Adolescence is the ascent of person to the highest
potential of humanity and spirituality
Keywords: religion, religious functions, spiritual development, spiritual values, formation of personality,
the sources of spirituality.
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УДК 811.161.2'373.2
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ
НА ОНІМНУ ЛЕКСИКУ
ТУРЯНИЦЯ О. І.
Ужгородський національний університет

У статті досліджується проблема вивчення впливу соціальних чинників на онімну лексику.
Значний їх вплив на власні назви, а також недослідженість цього соціолінгвістичного явища, засвідчує
актуальність дослідження. Основне завдання: дослідити питання вивчення впливу соціальних чинників
на онімну лексику. У роботі опрацьована значна кількість літератури, в якій простежується питання
специфіки впливу соціальних факторів на окремі сектори українського ономастикону. Практично в усіх
працях соціолінгвістична проблематика розглядається побіжно, у загальному контексті. Об'єктом
нашого дослідження є вплив соціальних чинників на онімну лексику. При написанні статті
використовувались такі методи: описовий та прийоми культурно-історичної інтерпретації. На лексику
сучасної української мови, зокрема й на склад новітнього українського ономастикону, помітний вплив
справили здобуття незалежності, суспільно-політична демократизація, економічна лібералізація
життя в Україні кінця ХХ ― початку ХХІ ст.
Роль суспільства у найменуванні й перейменуванні різних розрядів онімної лексики все більше
зростає. Це стосується всіх класів пропріальних назв, кожен з яких, крім загальних, має і власні
особливості суспільного функціонування. Його вплив позначається на утворенні, становленні та
функціонуванні власних назв населених пунктів та їхніх внутрішніх об'єктів – вулиць, площ, підприємств
і т. ін. У різні періоди історії української антропонімії, по-різному віддзеркалювалася в ній суспільна
свідомість людей, зміни в соціальній структурі суспільства. Поява власної назви, як і її зміна ― завжди
мотивовані. Онімна лексика реагує на всі фактори природного та людського середовища, внаслідок чого
в ній відображаються зміни в суспільному житті. Будь-яке створення назви передбачає причину і
мотив номінації, часто вони мають суспільний характер. Різні сектори онімного простору часто
зазнають впливу церкви, моди, традицій та законодавства.
Ключові слова: онім, власна назва, пропріальна лексика, соціальні чинники, номінація,
ономастикон.

Онімна лексика реагує на всі фактори природного та людського середовища,
внаслідок чого власні назви стають особливими реєстраторами явищ природи і подій,
що відбуваються в суспільному житті. За минулі кілька десятиріч мовознавці
відзначають значний вплив різних соціальних чинників на становлення та розвиток
власних назв.
Об'єкти та методи дослідження. Об'єктом нашого дослідження є вплив
соціальних чинників на онімну лексику. При написанні статті використовувалися такі
методи: описовий та прийоми культурно-історичної інтерпретації.
Постановка завдання. Основне завдання статті: дослідити питання вивчення
впливу соціальних чинників на онімну лексику.
Результати та їх обговорення. У сучасному мовознавстві прийнято розрізняти
два рівні номінації: апелятивний (творення загальних назв) і пропріальний (творення
власних назв). Назви апелятивного рівня номінації здатні виражати лексичне значення,
вони безперервно стикаються з реальною об’єктивною дійсністю і не можуть бути
замінені іншими назвами за чиєюсь волею чи бажанням. При пропріальній номінації
утворюються оніми, що не володіють лексичним значенням, і тому можуть бути
замінені іншими назвами на основі рішення групи людей або окремої особи.
Про важливість впливу соціальних чинників на склад, структуру та особливості
функціонування національного ономастикону завжди говорили українські ономасти.
На антропонімійному матеріалі ці проблеми порушують такі вчені: М. Л. Худаш,
П.П. Чучка, Л. О. Белей, Р. Й. Керста, на топонімному ― Ю. О. Карпенко, В. В Лобода,
Д.Г.Бучко, К. Й. Галас, О. В. Горпинич, В. П. Шульгач, І. М. Желєзняк, О. П. Карпенко,
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В. В. Лучик, на зоонімному ― М. І. Сюсько, на ергонімному ― О. О. Белей,
Н. В. Кутуза, С.О. Шестакова та ін.
Принципи номінації у сфері загальних назв не можуть бути повністю перенесені
на власні назви, оскільки між загальними і власними назвами існують суттєві
відмінності. Це зумовлено передусім самою природою онімів як назв вторинних по
відношенню до апелятивів.
Якщо загальні назви здатні виражати як номінативну, так і семасіологічну
функції, то оніми ― майже виключно номінативну. При номінації апелятивній
здійснюється класифікація реалій, тобто іменовані об’єкти сприймаються як типові,
що повторюються і мають певні характеристики, які виділяють їх зі сфери інших речей
і об’єднують у відповідний клас. У номінації ж пропріальній іменований об’єкт
мислиться як єдиний у своєму роді (хоча він теж входить у певний клас реалій) [4, 14].
Що і як саме повинно бути названо, диктує передусім соціальний досвід людей у
широкому розумінні цього слова. За твердженням В. Гака, «найменування є в мініатюрі
суб’єктивним образом об’єктивного світу» [6, 15].
Розвиток цивілізації постійно ставить перед її носіями завдання іменувати
об’єкти, явища, реалії, процеси, дії, з якими їм доводиться мати справу,
використовуючи для цього засоби, що ними володіє їх мова [4, 15].
Кожна власна назва народжується в певний час. У процесі тривалого
використання назви часто змінюється форма вимови, і внаслідок цього назва набуває
нового вигляду. Тривалість життя власних імен дуже різна. В одних випадках вона
налічує роки або десятиліття, в інших ― тисячоліття. Всім добре відомі “вічні”, як їх
звуть, міста ― Афіни, Рим, Александрія, Самарканд, Бухара, Київ та ін. Їх назви живуть
і в наш час, хоч їх вік нараховує тисячоліття. В свою чергу назви таких країн, як
Вавілонія, Ассірія, Урарту, Фінікія, Бактрія, Галлія, Іберія, Іллірія, Дакія тощо, відомі в
наш час лише за історичними джерелами.
Мови, на яких говорить людство, народжуються, розвиваються і часом зникають.
Із зникненням мови із вжитку зникає багато назв, котрі створені на цій мові. Цей
процес посилюється ще й виникненням великої кількості нових імен на карті світу. Він
триває і сьогодні. Не тільки нові, але й давні міста і поселення отримують нові назви.
Достатньо згадати зміну назви міста Луганськ ― Ворошиловград ― Луганськ; Кодак ―
Катеринослав ― Дніпропетровськ; Юзівка ― Сталіно ― Донецьк; Маріуполь ―
Жданов ― Маріуполь і т. ін. Всі власні імена, якими користується конкретний народ,
створюють його ономастичний простір» [26, 272-273].
Здобуття незалежності, суспільно-політична демократизація, економічна
лібералізація життя в Україні кінця ХХ ― початку ХХІ ст. справили помітний вплив і
на лексику сучасної української мови, зокрема на склад новітнього українського
ономастикону.
Окремі принагідні зауваження щодо впливу соціальних чинників на онімну
лексику містяться у дослідженням провідних українських ономастів. Так, наприклад,
М. Л. Худаш високо оцінює статтю І. Я. Франка «Причинки до наукової ономастики»,
в якій простежується чітке прагнення дослідника аналізувати явища української
історичної ономастики в тісному зв’язку із суспільно-історичними та економічними
чинниками, які відчутно впливали на процес творення та функціонування українських
прізвищевих назв [27].
Дослідник В. В. Лучик у працях «Автохтонні гідроніми Середнього ДніпроБузького межиріччя» [15] та «Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького
межиріччя» [17] висвітлює роль соціальних чинників та чужомовні впливи на
центральноукраїнський гідронімікон. У тісному суспільно-політичному та культурноісторичному контексті тлумачить топоніми ономаст Є. С. Отін — «Топонимия
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Приазовских греков: Историко-этимологический словарь географических названий»
[20].
Цікавим є дослідження В. А. Ніконова «Имя и общество», в якому автор детально
розглядає численні факти впливу суспільства на різні розряди онімної лексики [19]. Ця
праця й досі не втратила свого наукового значення.
П. П. Чучка у монографії «Антропонімія Закарпаття: Вступ та імена» на
історичному матеріалі досліджує широту впливу суспільних інституцій на український
іменник Закарпаття [28].
Важливим у вивченні топонімікону Закарпаття є доробок К. Й. Галаса. Ряд
наукових праць мовознавця присвячено дослідженню факторів, що позначилися на
утворенні, становленні та функціонуванні власних географічних назв, зокрема: «З
топоніміки Закарпаття» [7], «Із спостережень над топонімікою Закарпаття» [8], «До
питання про зміни назв географічних об'єктів на Закарпатті після возз'єднання» [9], «З
актуальних питань вивчення топонімії Карпат» [10].
Ю.О. Карпенко в монографії «Топонімія Буковини» детально розглядає вплив
різних соціальних чинників на становлення та розвиток власних географічних назв
Чернівецької області [13].
У соціальному контексті вивчає власні географічні назви півдня України
В. В. Лобода в монографії «Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя» [14].
О. О. Белей у монографії «Сучасна українська ергонімія: власні назви й
підприємства Закарпаття» вивчає соціальні фактори, що впливають на кількісний та
якісний склад новітнього фірмонікону Закарпаття. Автор робить висновок про
домінування індивідуальних уподобань мовця над соціальними факторами (мова,
традиція) при творенні новітніх закарпатоукраїнських фірмонімів [3].
У монографії М. І. Романюк «Соціально зумовлені інновації в ономастиконі
Закарпаття кінця ХХ — початку ХХІ ст.» досліджено суспільно вмотивовані зміни у
закарпатоукраїнському ономастиконі цього періоду, розглянуто характер впливу
церкви, моди, традицій та законодавства на зміни у сфері закарпатоукраїнської онімії,
проаналізовано основні принципи номінації у сфері сучасного українського
ономастикону Закарпаття [22].
Зміна власної назви, як, зрештою, і її поява ― завжди мотивовані. Власні назви
реагують на всі події, що відбуваються в суспільному житті. Як зазначає
А. Суперанська, «можуть бути виділені і онімні основи, типові для окремого часу,
оскільки слова, що позначають актуальне явище, легко робляться основами власних
імен» [24]. Дослідниця передбачає взаємодію власної назви на таких рівнях: 1) ім’я та
природа; 2) ім’я та культура (матеріальна й духовна); 3) ім’я й суспільне життя; 4) ім’я
та мода. Будь-яке створення назви передбачає причину і мотив номінації.
А.Суперанська наголошує, що в кожному топонімі об’єктивно присутній додатковий
момент ― реєстрація історичних фактів та соціальних явищ [24]. Тому серед аспектів
мотивації є цікавим не тільки історичний, а й соціальний аспекти.
Значна кількість публікацій, присвячених вивченню специфіки впливу соціальних
факторів на окремі сектори українського ономастикону, належать вченому Л. О. Белею.
У статті «Офіційні і розмовні варіанти», а також у словнику-довіднику «Ім'я дитини в
українській родині» мовознавець аналізує соціальні чинники, які покликані
забезпечити збагачення українського офіційного іменника [1; 3]. У праці «Про
соціальне в українській антропонімії» мовознавець на значному фактичному матеріалі
розглядає специфіку впливу суспільства на український національний антропонімікон:
«антропоніми існують у суспільстві і для суспільства. Суспільство невмолимо диктує
їх вибір. В українській антропонімії, у різні періоди її історії, по-різному
віддзеркалювалася суспільна свідомість людей, зміни в соціальній структурі
Журнал наукових праць №20(15)’2016

112

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

суспільства. …залежність антропонімії від життя суспільства складна і
багатоступенева. Одні антропоніми виникають як реакція на різні зміни, інші ж
відбивають суспільні зміни не відразу і не безпосередньо» [2, 49-51].
На думку В. Лучика, «власні назви в лексичній системі будь-якої мови, й
української зокрема, виявляють значну залежність від позамовних чинників, особливо
від розвитку суспільства, в якому вони функціонують. Це стосується всіх класів
пропріальної лексики, кожен з яких, крім загальних, має і власні особливості
суспільного функціонування. Так, у системі топонімів української мови протягом її
історичного розвитку найпомітнішу залежність від позамовних (переважно суспільних
чинників) виявляють власні назви населених пунктів та їхніх внутрішніх об'єктів —
вулиць, площ, підприємств і т. ін. [16, 131].
Російський ономаст В. А. Ніконов стверджував: «власні імена існують лише у
суспільстві і для суспільства. Воно невблаганно диктує їх вибір, яким індивідуальним
він би не видавався. Власні імена соціальні всі і завжди» [19, 8].
Соціальний аспект дослідження помітний в монографії Д. Г. Бучка «Походження
назв населених пунктів Покуття» [5]. Своєю монографією та дисертацією Д.Г. Бучко
зробив гідний внесок у пізнання топонімії України й усієї Славії.
У багатьох працях періодичного одеського видання «Записки з ономастики»
значна увага приділена найрізноманітнішим аспектам проблеми впливу суспільства на
різні сектори онімного простору. Зокрема, важливими у цьому плані є статті
Ю.О. Карпенка «Ономастичні міркування» [12, 11-17], С. П. Павелко «Традиція і
релігія як мотиви вибору імені у гуцулів» [21, 22-28], С. М. Медвідь-Пахомової «Про
антропонімічну моду [18, 3-8], О.А. Семенюк «Процесс перейменований 90-х годов и
его отражение в сатиричесском тексте [23, 69-74], О. В. Заінчковської «Мікротопоніми
Південно-Східного Поділля, похідні від апелятивів» [11, 60-71] та ін.
Закарпатоукраїнська антропонімія на тлі інших онімійних класів найдетальніше
досліджена на предмет специфіки та глибини впливу на неї соціальних чинників.
Дослідниця А. Суперанська виділяє такі фактори, що впливають на ономастикон:
- географічне середовище;
- біологічні фактори (антропоніми);
- культура;
- суспільне життя;
- мода [25, 38-44].
В. А. Ніконов у статті «Русская адаптация иноязычных имен», окрім суто мовних
проблем фономорфемної адаптації чужомовних власних назв, детально аналізує
релігійно-церковні та культурно-історичні чинники, що суттєво позначилися на
процесі засвоєння християнських імен російським іменником [19, 109].
Висновки. Питання вивчення впливу соціальних чинників на онімну лексику
цікавило багатьох дослідників. Важко назвати ономастичне дослідження, в якому б не
розглядалось питання впливу суспільства на досліджуваний напрям ономастичного
простору. Проте відсутні соціолінгвістичні праці, в яких вплив соціальних чинників на
онімні підсистеми вивчався б комплексно.
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АННОТАЦИЯ
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОНИМНУЮ ЛЕКСИКУ
В статье исследуется проблема изучения влияния социальных факторов на онимную лексику.
Значительное их влияние на имена, а также неисследованность этого социолингвистического явления,
говорит об актуальности исследования. Основная задача статьи: исследовать вопрос изучения влияния
социальных факторов на онимную лексику. В работе проработано значительное количество
литературы, в которой прослеживаются вопросы специфики влияния социальных факторов на
отдельные сектора украинского ономастикона. Практически во всех работах социолингвистическая
проблематика рассматривается в общем контексте.
Объектом нашего исследования является влияние социальных факторов на онимную лексику. При
написании статьи использовались следующие методы: описательный и приемы культурноисторической интерпретации. На лексику современного украинского языка, в том числе и на состав
нового украинского ономастикона, значительное влияние оказали обретения независимости,
общественно-политическая демократизация, экономическая либерализация жизни в Украине конца ХХ
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— начала XXI века. Роль общества в наименовании и переименовании различных разрядов онимной
лексики растёт. Это касается всех классов проприальных названий, каждый из которых, кроме общих,
имеет и свои особенности общественного функционирования. Его влияние сказывается на образовании,
становлении и функционировании имён населённых пунктов и их внутренних объектов — улиц,
площадей, предприятий и др. В разные периоды истории украинской антропонимии, по-разному
отражалось в ней общественное сознание людей, изменения в социальной структуре общества.
Появление имени собственного, как и его изменение — всегда мотивированы. Онимная лексика
реагирует на все факторы природной и человеческой среды, в результате чего в ней отражаются
изменения в общественной жизни. Любое создание названия предполагает причину и мотив номинации,
часто они имеют общественный характер. Различные сектора онимов часто подвергаются
воздействию церкви, моды, традиций и законодательства.
Ключевые слова: оним, имя собственное, проприальная лексика, социальные факторы,
номинация, ономастикон.
SUMMARY
THE PROBLEM OF STUDYING THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE
VOCABULARY OF ONIM
The article deals with the problem of studying of social factors influence on the onim vocabulary. The
relevance of the study is proved by the significant influence of social factors on proper name. The main objective
of the article is to investigate the study of social factors influence on the onim vocabulary. In this paper the
considerable amount of LITERATURE: has been processed in which the specific issues traced the influence of
social factors on individual sectors of Ukrainian Onomasticon. Almost all the works consider the sociolinguistic
issues in a general context.
The object of our study is the problem of the study of social factors influence on the onim vocabulary. In
the work the following methods have been used: descriptive analysis and techniques of cultural and historical
interpretation. The vocabulary of modern Ukrainian language and as well as the modern Ukrainian
Onomasticon are significantly impacted by the independence acquisition, social and political democratization,
economic liberalization of the life in Ukraine in late XX — early XXI century. The role of society in the naming
and renaming of various categories of proper names is growing. It is related to all classes of proper names,
each of which, in addition to general, has its own peculiarities of social functioning. Its influence is reflected in
the creation, establishment and operation of proper names of settlements and their internal facilities — streets,
squares, businesses etc. In different periods of the history of Ukrainian anthroponymy, people’s social
consciousness and changes in the social structure of society are reflected in a different manner. The emergence
of a proper name as well as its change is always motivated. Onim vocabulary reacts to all factors of the natural
and human environment, that’s why society’s changes are reflected in it. Any creation of the proper name
implies cause and motive of nomination, they often have a social character. Various sectors of proper names are
often affected by churches, fashion, traditions and laws.
Keywords: onym, proper name, social factors, nomination, оnomasticon.

УДК 811.111'373.7(045)=111
PROPER NAMES IN ENGLISH PHRASEOLOGY
HERTSOVSKA N., BESAHA I.
The article deals with the variety of English phraseological units containing proper names; it touches
the question of the usage of proper names in English idioms. It has been noted that there are different set –
phrases in English language from various spheres of everyday life. The aim of the article is to analyze the usage
of the phraseological units.
The linguistic – cultural aspects and usage of phraseological units containing personal and place
names has been investigated in the article. Previous studies have indicated that there are a lot of English
phraseologisms containing proper names. The information on the variety of the English idioms containing
proper names has been represented. Phraseological expressions came from people's everyday life, folklore,
prose and poetry, myths, fairy tales, fables, songs, slang, novels and other sources. The great deal of different
phraseological units from the linguistic and cultural aspects has been studied in this research. Numerous set –
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expressions with proper names have been considered in this article. Their analysis has offered an insight into
the interplay between language and culture in phraseology. As a result, research has suggested a detailed
analysis of English phraseological units containing proper names.
Keywords:
proper
names,
phraseology,
phraseological
unit,
idiom,
vocabulary

In order to understand English clearly one should know not only its standard vocabulary
but also its different styles, dialects, proverbs, sayings, phrasal verbs and idioms, as they are
used in any sphere; books, films, newspapers, formal speeches. Looking through some
papers, magazines and journals, one will discover the same language to sound quite different,
because he will find familiar words with unfamiliar meanings.
Different lexicologists deal with phraseology itself, and a lot of them develop theories
which deal with proper names in phraseological units, they are – prof. A. Smirnitsky, who
worked out structural classification of phraseological units, comparing them with words.
Phraseological units can also be classified according to the degree of motivation of their
meaning, this classification have been suggested by academician V. Vinogradov. Famous
linguist A. Koonin classified phraseological units according to the way they are formed;
phraseological units can be classified as parts of speech, this classification was suggested by
I. Arnold.
The article aims at study of usage phraseological units containing proper names. The
topicality of this article lies in define the sphere of the usage of phraseological units
containing proper names. In order to reach the aim of the article the following tasks were
formulated:
1) to examine English phraseological units and their classification;
2) to study English phraseological units containing of proper names;
3) to define the sphere of their usage.
The most important thing about a proper name is that when a writer or speaker uses it,
he or she picks out a single entity and only one meaning, but doing this, he or she does not
make direct use of the sense of the any words which appear to make it up. Many names are
obscure in any case – they do not consist of words that we can interpret as they stand. So, as a
result, proper names may become meaningless or, at least, they do not have particular
meaning.
The vocabulary of a language is enriched not only by words but also by phraseological
units. Phraseological units are word-groups that cannot be made in the process of speech.
They are compiled in special dictionaries. The same as words phraseological units express a
single notion and are used in a sentence as one part of it. American and British lexicographers
call such units «idioms».
The stable expression or the idiom is a group of words which meaning as a group is
different from the meaning of its parts. Idiomatic units are word-groups that cannot be made
in the process of speech – they exist in the language as ready-made units. Professor N.
Rayevska defines an idiom (idiomatic phrase) as "a phrase, developing a meaning which
cannot be readily analyzed into the several semantic elements which would ordinarily be
expressed by the words making up the phrase. It transcends the ordinary syntactic patterns
and must be studied as an indivisible entity, in itself”.
Idioms make everyone`s language more individual, colorful and rich. They reflect the
past history of the nation, its traditions and customs, folk-songs and fairy-tales, as well as its
culture.
Phraseology as a complex area of the linguistic system is a developing field of the
research and has interest from many sides. The linguistic attention has been paid to the
semantic and syntactic properties of phraseological units. Interest in proper names in English
phraseological units and idioms was inspired by some idiom compilations, most notably the
three – volume Book oh English idioms by V. H. Collins. The Russian philosopher, S.
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Bulgakov stated that senseless and meaningless names in their genesis do not exist. For
further reasoning, several examples will be illustrated.
It is generally agreed among linguists (Hockett) that proper names are a universal
linguistic category. Their status and function is a theoretical issue debated by many scholars,
whose views are discussed in Carroll, Coates and Van Langendonck.
In linguistics there is the classification of phraseological units suggested by O. Koonin.
According to this classification there are such phraseological units:
1) nominative: substantive, adjective, adverbial, verbal;
2) nominative – communicative;
3) phraseological units of neither nominative nor communicative origin;
4) communicative phraseological units.
Some proper names can be endowed with figurative meaning and possess the necessary
expressiveness which are the distinguishing features of idioms: Croesus, Tommy (Tommy
Atkins), Yankee, Mrs. Grundy, Jack Ketch. These proper names have acquired their constant
meaning and cannot be confused with common proper names used by people. As a result their
transferred meaning is conveyed in a descriptive way. Thus, Mrs. Grundy means світ, люди,
існуюча мораль, Jack Ketch – кат; Croesus – Крез, надзвичайно багата людина, Tommy
Atkins - англійський солдат, Yankee – in Europe янкі/американець.
The main linguistic features of proper names in English are:
1) the initial capitalization in writing – in order to distinguish a proper name from a
common noun, e.g. Rosemary vs. rosemary)
2) they are subject to some word formation processes – for example, hypocorisms can
be formed from full first names – full form: John, Joseph, Richard and hypocorisms: Johnny,
Joe, Dick.
3) proper names can be mono- or polylexemic, sometimes incorporating the article –
London, John Smith, The Dead Sea.
4) They can be modified by adjectives or restrictive relative clauses:
a) He's the famous George.
b) This is the Paris I prefer to forget.
c) The London of my childhood was different.
English proper nouns include people's names and surnames (John Smith, Mary Brown),
geographical names (Africa, the Alps, the United Kingdom, and the Thames), names of
institutions (the United Nations, the British Museum), names of historical and other events
(the French Revolution, the Jazz Festival). English proper nouns also include nationalities
(Ukrainian, Irishman), weekdays (Sunday, Wednesday), months (December, March), and
other notions, objects, places, etc., that are capitalized and used as names.
Idioms with proper names are usually informal in character. Some of them belong to
slang, which makes them unacceptable in formal speech and writing; besides, slang idioms
often have undesirable additional meanings. It is important to stress that some of the idioms
containing people's names, names of nationalities, cities or countries may be perceived as
offensive stereotypes and clichés, such idioms should be avoided. For example, there can be
idioms with people`s names: Barbie Doll – an attractive but silly person (usually about a
woman, but may refer to a man), every Tom, Dick and Harry – any / every ordinary man,
Jack of all trades – a person who is able to do many manual jobs, John Bull – a typical
Englishman; the English people, the Jolly Roger – a pirate flag, Tommy Atkins – a British
soldier. Also there are idioms with the names of countries, cities, streets and nationalities – as
American as apple pie – truly American, typically American, the Big Apple – the nickname of
New York City, Indian summer – a period of warm weather in autumn, in plain English – in
simple, understandable language.
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Phraseological units reflect the nature of the human conception of the world, work and
human relationships, thus they always proceed from the subjective human experience.
Phraseological units containing proper names can be of such types:
1) proper names from the Bible;
2) proper names which are connected with myths and legends;
3) proper names connected with the names of days and months.
There are such phraseological units taken from the Bible – a doubting Thomas, the
apple of Sodom, a Jude’s kiss. Idioms from mythology and ancient history: Achilles' heel –
the most vulnerable spot, as wise as Solomon – a very wise person, cut the Gordian knot – to
solve a difficult problem quickly and boldly, Pandora's box – a source of various unforeseen
troubles and evils. There are such idioms containing days of the week and months – May
queen – a girl who is chosen for her beauty, crowned with flowers, and honored as queen on
May Day; girl Friday – a secretary or assistant with various duties.
Another use of names is central to understand the phenomenon under discussion. Proper
names, in particular personal names, more rarely place names, are used figuratively as
metaphors, similes, hyperboles, either as in creative way.
However, due to variety of culturological factors, ethnic peculiarities, different
linguistic worldviews and numerous LITERATURE: sources, in English phraseology prevail
zoomorphisms which contain the meaningful elements typical only to British culture. Here
we can point out two major factors of national specifity of phraseological units: objective and
subjective. Among them we can distinguish such groups as: phraseological units with
zoomorphisms that reflect historical facts and events of the country - there are many ways of
dressing a calf’s head – the allusion is to the great Calves’ Head Club (the club, created in
honour of Charles I of England in 1650); phraseologisms related to religion and church, taken
from the Bible that was extremely popular in Britain over the centuries – a leopard cannot
change his spots (горбатого могила виправить) – taken from King James Version of the
Bible; phraseological units with zoomorphic components taken from fables, myths, fairy-tales
and LITERATURE: – a Cheshire cat / to grin like a Cheshire cat – taken from Alice in
Wonderland by Lewis Carroll; they can be explained as follows – cheese was formerly sold in
Cheshire molded like a cat.
Proper names constitute a class of linguistic item sharing features with both nouns and
deictics. As a rule, proper names share some grammatical features with common nouns, but
differ from them in various respects. Both proper names and deictics lack lexical meaning and
have a referential meaning.
Having analyzed a great deal of material we came to the following conclusion. The
world we are living in is mythic and unnatural and it is itself the world of myths. Any idiom
and any proper name can be treated in different ways, but they will certainly be understood by
communicants. Phraseological units with proper names are unique so – called stable phrases
which help to make our speech stylistically more expressive and emotionally colored. These
set expressions help us to diversify our speech and to enrich our vocabulary. It will help us to
make new foreign friends and to improve our language skills. So, if one wants to learn
foreign language he should learn not only grammar and vocabulary, but also idioms and
proverbs that will help him or her to understand the deepest meaning of the language and
nation.
Therefore, further perspective of the research is in studying phraseological units
containing proper names and comparison between English and Ukrainian set – phrases.
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АНОТАЦІЯ
Cтаття описує різні англійські фразеологічні одиниці, що містять власні назви. У статті
розглядається використання власних назв в англійських ідіомах. Було відзначено, що існують різні сталі
вирази з різних сфер повсякденного життя. Метою статті є проаналізувати використання
фразеологічних одиниць. Завдання дослідження полягає у вивченні лінгво – культурних аспектів у
використанні фразеологічних одиниць, що містять власні та географічні назви. Попередні дослідження
показали, що є багато англійських фразеологізмів, які містять власні назви. Дана стаття також
представляє деяку інформацію про різні ідіоми в англійській мові, які містять власні імена.
Фразеологічні вирази прийшли з повсякденного життя людей, фольклору, прози та поезії, міфів, казок,
байок, пісень, сленгу, романів та інших джерел. Значна кількість різних фразеологічних одиниць була
вивчена у мовно – країнознавчому аспекті.
Їх аналіз запропонував розуміння взаємозв'язку між мовою та культурою в фразеології. В
результаті дослідження подано докладний аналіз англійських фразеологічних одиниць, що містять
власні імена.
Ключові слова : власні імена, фразеологія, фразеологізм, ідіома, словниковий склад.
АННОТАЦИЯ
Статья описывает различные английские фразеологические единицы, содержащие собственные
имена. В статье рассматриваются фразеологизмы с использованием собственных имен в английских
идиомах. Было отмечено, что существуют различные фразы в английском языке из разных сфер
повседневной жизни. Задача исследования заключается в изучении лингвистически – культурных
аспектов в использовании фразеологических единиц, содержащих персональные и географические
названия. Предыдущие исследования показали, что есть много английских фразеологизмов, содержащих
собственные имена. Данная статья также представляет некоторую информацию о различных
идиомах английского языка, содержащих собственные имена. Фразеологические выражения пришли из
повседневной жизни людей, фольклора, прозы и поэзии, мифов, сказок, басен, песен, сленга, романов и
других источников. Большое количество различных фразеологических единиц было изучено в этом
исследовании с лингвистически – культурных аспектов. Их анализ предположил понимание взаимосвязи
между языком и культурой в фразеологии. В результате исследование дает подробный анализ
английских фразеологических единиц, содержащих собственные имена.
Ключевые слова: собственные имена, фразеология, фразеологизм, идиома, слова, словарный
запас.
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УДК 811.111'373.45:811.14
CLASSIFICATION OF GREEK BORROWINGS ACCORDING TO THE SPHERE
OF USAGE IN THE VOCABULARY OF THE ENGLISH LANGUAGE
HERTSOVSKA N., BIHAR K.
The principle points of determination and classification of Greek borrowings have been regarded and
analyzed in this article. The main attention has been drawn to the role of Greek borrowings in the vocabulary
of the English language. The works or Iryna Arnold and D. Lotte have been reviewed The classification
according to the to the sources and epochs of borrowins has been presented. The examples of Greek borrowings
according to the degree of assimilation in the vocabulary of English language have been listed in the form of a
table.
The causes of appearing of loan words and the impact of one language on another have been explained.
The classification of Greek borrowings according to the sphere of usage has been presented.
Keywords: borrowing, borrowed words, loan words, native element ,borrowed element, etymology, word
origin.

One of the reasons of the appearance of borrowings, as a social phenomenon is the
impact of one language on another. Borrowings are one of the elements of vocabulary
enrichment. No culture in the world does not develop in isolation, detached from other
cultures. Contacts between people lead to cultural exchange, including the exchange of
words. Therefore, in every language except "our" is a "foreign" (borrowed) word. Borrowing
is an element of a foreign language (word, morpheme, syntactic structure etc.), which was
transferred from one language to another as a result of language contacts, and the process of
transition of elements from one language to another.
Language borrowing has been an interest to various fields of linguistics for some time.
Some scientists (such as Meillet) even believed that vocabulary is so easily borrowed by
developed languages and is noncharacteristic feature for the specific language. [1, p. 308].
Iryna Arnold presents the following classification of borrowings of Greek origin according to
the sources and epochs of borrowing:
1) 1. Celtic element (V-VI century A. D.)
2) Latin borrowings ( Group I - I century B.C. Group II - VII century B. C. Group III –
Renaissance)
3) Scandinavian (VIII-XI c. A.D.)
4) French (Norman borrowings (XI-XIII c. AD.), Paris borrowings (Renaissance))
5) Greek (Renaissance)
6) Italian (Renaissance and late Renaissance)
7) Spanish (Renaissance and late Renaissance)
8) German
9) Indian
10) Russian [1, p. 305].
D. Lotte classified borrowings according to the degree of assimilation:
- completely assimilated;
- partly assimilated;
- non-assimilated (barbarisms) [3, p. 112]
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According to this classification we present the examples of Greek borrowings in
the vocabulary of English language:
Gr.Ereíkē – Engl. Erica ;
Gr. Astronomia –Engl. Astronomy;
Gr.Geōmetría
–
Engl.
Geometry;
Gr. Phoînix – Engl. Phenix
Gr. Hermēneutikos – Engl. Hermeneutics;
Gr.Ágnōst (os) – Engl. Agnosticism

Сompletely assimilated

Gr. Phainomen(on) + -o- + -logy –
Engl. Phenomenology
Gr – Aortae - Engl. Aorta, pl.
Aortas – Aortae ;
Gr.Anámnēsis – Engl. Anamnese(i)s

Partly assimilated

Gr. Artēria – Engl. Artery, pl. Arteria
Non-assimilated (barbarisms)

Atlantis (name of mythical island)
Artemis,
Zeus
(name
of
Gods)
Lyra(e)
(musical
instrument)
Hasapiko and Sirtaki (name of dances)

Modern English vocabulary has been changed over the centuries, was enlarged and
now has a stock set of words that helped in influence and formation of the «new»
dictionary.
The main objectives of the study is to analyze the definitions of borrowings and
classifications of Greek borrowings according to the sphere of using and their functioning in
the vocabulary of the English language.
One or another influence of one language to another is always explained by historical
reasons: war, conquest, travel, trade lead to the close connection between different languages.
The intensity of borrowed words is different in different periods. Depending on the specific
historical conditions, it sometimes increases and sometimes decreases. The degree of
influence of one language to another is largely dependent on linguistic factors such as the
degree of proximity interacting languages, and their relationship to each other.
Most of the Greek words, used in modern English, came from Latin. Traditionally,
almost all science used Greek lexical elements. Thus, we present the following classification
of borrowings of Greek origin on the sphere of using:
1. Names of disciplines
Astronomy (noun) [uh-stron-uh-mee] - the science that deals with the material universe
beyond the earth's atmosphere [4, p. 75].
Word Origin Greek astronomia. See astro-, -nomy [5].
Biology( noun ) [bahy-ol-uh-jee] - the science of life or living matter in all its forms
and phenomena, especially with reference to origin, growth, reproduction, structure, and
behavior. [4, p. 98]
Word Origin combining form of Greek bíos life and - logos knowledge [5].
Botanica (noun) [buh-tan-i-kuh] - a shop specializing in herbs, spiritual items, etc [4,
p. 107].
Word Origin Greek botanikós of plants, equivalent to botán(ē) herb + -ikos -ic) + -al
[5].
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Geography ( noun) [jee-og-ruh-fee] - the science dealing with the areal differentiation
of the earth's surface, as shown in the character, arrangement, and interrelations over the
world of such elements as climate, elevation, soil, vegetation, population, land use, industries,
or states, and of the unit areas formed by the complex of these individual elements [4, p.
152].
Word Origin Greek geōgraphía earth description [5].
Geometry (noun) [jee-om-i-tree] - the branch of mathematics that deals with the
deduction of the properties, measurement, and relationships of points, lines, angles, and
figures in space from their defining conditions by means of certain assumed properties of
space [4, p. 153].
Word Origin - Greek geōmetría. [5]
Geology (noun) [jee-ol-uh-jee] - the science that deals with the dynamics and physical
history of the earth, the rocks of which it is composed, and the physical, chemical, and
biological changes that the earth has undergone or is undergoing [4, p. 153].
Word Origin - Greek geō-, combining form of gê the earth and logos knowledge [5].
Philosophy ( noun )[fi-los-uh-fee] - the rational investigation of the truths and
principles of being, knowledge, or behaviour [4, p. 708].
Word Origin Greek philosophía. See philo-, -sophy [5].
Lexicology (noun) [lek-si-kol-uh-jee] - the study of the formation, meaning, and use of
words and of idiomatic combinations of words [4, p. 389].
Word Origin - Greek léxis speech, diction, word, text, equivalent to lég (ein)to speak,
recount (akin to lógos account, word, Latin legere to read; seelogos, lection ) + -sis –sis [5].
2.Terms that describe chemical elements and materials
The development of handicraft engineering in the Ancient World and some practical
information related about substances and their transformation gave birth to the initial idea of
the nature of the various substances and their components.
The most complete and vivid expression of the doctrine of material and components
were philosophers in ancient Greece. These teachings were the result of observation, or
rather, the contemplation of nature and the desire to give the general explanation of the whole
variety of things. We submit the following names of chemical elements and timing of Greek
origin:
Cadmium (noun) [kad-mee-uh m] a white, ductile divalent metallic element resembling
tin, used inplating and in making certain alloys. Symbol: Cd; atomic weight:112.41; atomic
number: 48; specific gravity: 8.6 at 20°C [5, p. 290].
Word Origin - Cadmēa terra Greek Kadmeía gê Cadmean earth) + -ium -ium [5].
Lanthanum (noun) [lan-thuh-nuh m] a rare-earth, trivalent, metallic element, allied to
aluminum, found in certain minerals, as monazite. Symbol: La; atomic weight: 138.91;
atomic number: 57; specific gravity: 6.15 at 20°C [4, c. 384].
Word Origin - Greek lanthánein to escapenotice; referring to its position on the
periodic table) + -um, variant of -ium-ium [5].
Argon (noun) [ahr-gon] - olorless, odorless, chemically inactive, monatomic, gaseous
element that, because of its inertness, is used for filling fluorescent and incandescent lamps
and vacuum tubes. Symbol: Ar; atomic number: 18; atomic weight: 39.948 [4, c. 65].
Word Origin Greek, neuter of argós inactive, not working, idle, contraction of aergós
equivalent to a- a-6+ érg (on) work + -os adj. Suffix [5].
3. Geological terms and concepts
Anatexis (noun, plural anatexes) [an-uh-tek-sis] - the process by which igneous rock
remelts into magma [4, p. 49].
Word Origin - Greek anátēxis a melting, equivalent to anatḗk (ein) to melt down ( anaana- + tḗkein to thaw) + -sis –sis [5].
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Hydro- (noun) - a combining form meaning “water,” used in the formation of
compound words: hydroplane; hydrogen [3, p. 160-161].
Word Origin - Greek, combining form of hýdōr - water [5].
Geodesy [jee-od-uh-see] - the branch of applied mathematics that deals with the
measurement of the shape and area of large tracts of country, the exact position of
geographical points, and the curvature, shape, and dimensions of the earth [4, p. 152].
Word Origin - Greek geōdaisía, equivalent to geō- geo- + daí (ein) to divide + -sia,
variant of -ia -ia (generalized from stems ending in t) [5].
4. Medical terms and concepts
Оphthalmo - a combining form meaning “eye,” used in the formation of compound
words: ophthalmology [4, p. 491].
Word Origin - ophthalmo- Greek, combining form of ophthalmós [5].
Agony (noun) [ag-uh-nee] plural agonies - Еxtreme and generally prolonged pain;
intense physical or mental suffering [4, c. 19].
Word Origin - Greek, equivalent to agṓn, agon + -ia -y [5].
Artery (noun) [ahr-tuh-ree] - Anatomy. a blood vessel that conveys blood from the heart
to any part of the body [4, p. 68].
Word Origin - Greek artēria, windpipe, artery. [5]
4) Gangrene ( noun) [gang-green, gang-green] - Pathology, necrosis or death of soft
tissue due to obstructed circulation, usually followed by decomposition and putrefaction. [3,
p. 138]
Word Origin - Greek gángraina ‘an eating sore’ [5].
Also: Gene, Genetics, Zygote, Lymphocytes, Eczema, Pharmacy, Anastomosis, Aorta –
are also words of Greek origin.
5. Philosophical terms and concepts
Anamneses ( noun) [an-am-nee-sis] - Platonism. recollection of the Ideas, which the
soul had known in a previous existence, especially by means of reasoning [4, p. 48].
Word Origin - Greek anámnēsis remembrance, equivalent to ana(mi) mnḗ (skein) to
remember ( ana ana- + mimnḗskein to call to mind) +-sis -sis [5].
Phenomenology (noun) [fi-nom-uh-nol-uh-jee] - 1. the study of phenomena. 2. the
system of Husserl and his followers stressing the description of phenomena [4, p. 701].
Word Origin - Greek phainomen(on) + -o- + -logy. [5]
Agnosticism (noun)[ag-nos-tuh-siz-uh m] – 1. the doctrine or belief of an agnostic.2. an
intellectual doctrine or attitude affirming the uncertainty of all [4, p. 19].
Word Origin - Greek ágnōst (os), variant of ágnōtos not known, incapable of being
known ( a- a-6+ gnōtós known, adj. derivative from base of gignṓskein to know) + -ic, after
gnostic [5].
Logos (noun) [loh-gos, -gohs, log-os] - (often initial capital letter) Philosophy. the
rational principle that governs and develops the universe [4, p. 409].
Word Origin - Greek lógos a word, saying, speech, discourse, thought, proportion, ratio,
reckoning, akin to légein to choose, gather, recount, tell over, speak [5].
6. Names taken from Greek mythology.
Artemis (noun) [ahr-tuh-mis] - аlso called Cynthia. an ancient Greek goddess, the
daughter of Leto and the sister of Apollo, characterized as a virgin huntress and associated
with the moon [4, c. 68].
Word Origin - Greek Artemis (Artemidos) [5].
Zeus (noun) [zoos] - the supreme deity of the ancient Greeks, a son of Cronus and
Rhea, brother of Demeter, Hades, Hera, Hestia, and Poseidon, and father of a number of gods,
demigods, and mortals; the god of the heavens, identified by the Romans with Jupiter. [2, p.
252]
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Word Origin - Greek Zeus [5].
Phoenix or Phenix (noun) [fee-niks] - (sometimes initial capital letter) a mythical bird
of great beauty fabled to live 500 or 600 years in the Arabian wilderness, to burn itself on a
funeral pyre, and to rise from its ashes in the freshness of youth and live through another
cycle of years: often an emblem of immortality or of reborn idealism or hope [4, p. 701].
Word Origin - Greek phoînix a mythical bird, purple-red color, Phoenician, date palm
[5].
Atlantis (noun) [at-lan-tis] - a legendary island, first mentioned by Plato, said to have
existed in the Atlantic Ocean west of Gibraltar and to have sunk beneath the sea [4, p. 76-77].
Word Origin - Greek Atlantis, literally "daughter of Atlas." [5].
7. Terms and concepts in LITERATURE:
Hermeneutics (noun) [hur-muh-noo-tiks, -nyoo-] - the science of interpretation,
especially of the Scriptures. [4, p. 155]
Word Origin - from Greek hermēneutikos expert in interpretation, from hermēneuein to
interpret, from hermēneus interpreter, of uncertain origin. [5]
Hexameter (noun) [hek-sam-i-ter] - 1. a dactylic line of six feet, as in Greek and Latin
epic poetry; 2. any line of verse in six feet, as in English poetry [4, p. 158].
Word Origin - Greek hexámetros of six measures, equivalent to hexa- hexa- + métr
(on) measure + -os adj. Suffix [5].
Euphemism (noun) [yoo-fuh-miz-uh m] - the substitution of a mild, indirect, or vague
expression for one thought to be offensive, harsh, or blunt [4, p. 231].
Word Origin - Greek euphēmismós the use of words of good omen, equivalent to eueu- + phḗm (ē) speaking, fame + -ismos –ism [5].
As a result of a long process of borrowing the Greek elements, in English language
appeared words that did not exist in the Greek language, for example: geochemistry,
geochronology, geodesy, geography, geology, geometry, geomorphology, geophysics.
Elements of this type are usually connected with morphemes, borrowed from the other
languages. These morphemes such as auto, grapho, logos, photota others.
From the Greek came European proper names of men - Alexander, Andrew, Basil,
Cyrill and others.
Greek origin have the main terms of linguistics and LITERATURE:, for example:
diphthong, grammar, metaphore, monophthong, seme.
Greek borrowings constitute a significant percentage of the vocabulary of the English
language. Greece was one of the leading countries, culture, LITERATURE: and science
which were at their peak, because of this, many terms are of Greek origin.
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У статті розглянуто та проаналізовано основні положення визначення та класифікації грецьких
запозичень. Основна увага була звернена на роль грецьких запозичень в словнику англійської мови.
Роботи Ірини Арнольд і Д. Лотте були розглянуті, була представлена класифікація відповідно до
джерел і епох запозичень. Приклади грецьких запозичень за ступенем асиміляції в словнику англійської
мови були перераховані у вигляді таблиці. Причини виникнення запозичених слів і впливу однієї мови на
іншу були пояснені. Класифікація грецьких запозичень відповідно до сфери застосування була
представлена.
Ключові слова: запозичення, запозичені слова, запозичений елемент, етимології, походження
слова.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы основные положения определения и классификации
греческих заимствований. Основное внимание было обращено на роль греческих заимствований в
словаре английского языка. Работы Ирины Арнольд и Д. Лотте были рассмотрены, была представлена
классификация согласно источникам и эпох заимствований. Примеры греческих заимствований по
степени ассимиляции в словаре английского языка были представлены в виде таблицы. Причины
возникновения заимствованных слов и влияния одного языка на другой были объяснены. Классификация
греческих заимствований в соответствии со сферой применения была представлена.
Ключевые слова: заимствования, заимствованные слова, заимствованный элемент, этимология,
происхождение слова.

УДК
АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЮ СЕГМЕНТАЦІЄЮ
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
БІГАР К. І.
Мукачівський державний університет
У статті розкрито поняття «художній переклад», «перекладацька сегментація» тексту,
«одиниці перекладу». Проаналізовано підходи до перекладу художнього твору з використанням
перекладацької сегментації. Були розглянуті роботи В. В. Коптілова, В. С. Виноградова, Жана – Поля
Віне і Жана Дарбельне. Наведено приклади перекладу з використанням перекладацької сегментації
тексту. Звернено увагу на недостатнє дослідження одного з різновидів перекладу – типу
перекладацької сегментації тексту. Проаналізовано вимоги і алгоритм роботи над перекладацькою
сегментацією тексту та шляхи її реалізації. Аналіз підходу автора до перекладу тексту.
Ключові слова: художній переклад, перекладацька сегментація тексту, одиниці перекладу,
алгоритм, схема, етапність.

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасного
літературознавства є прекладацька сегментація тексту, що передбачає не тільки
поетапне членування сегменту тексту, але і розуміння ідеї і мети автора, котра
закладена в ньому, не беручи до уваги цілого художнього твору.
Актуальність теми аргументується використанням перекладацької сегментації
тексту як реалізації одного з типів перекладу та розуміння його специфіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, котрі займалися
проблемами перекладознавства художнього твору - Россельс Володимир Михайлович,
Коптілов Віктор Вікторович, Дюришин Діоніз, Попович Антон, всі вони звертали
особливу увагу на форму викладу тексту, тобто форма і зміст твору залежать один від
одного і перебувають в нерозривній єдності. Як наголошує В. С. Виноградов: «Від
того, як і в якій формі матеріалізується зміст, залежить естетична цінність твору та
рівень емоційно-експресивного впливу на читача» [1, с. 16].
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Перекладацьку сегментацію з точки зору подання тексту у вигляді послідовності
одиниць розглядали Жан - Поль Віне і Жан Дарбельне. Вони визначили одиницю
перекладу як «найменший сегмент повідомлення, у якому зчеплення знаків таке, що їх
можна переводити роздільно». Проте з цього визначення не зрозумілі принципи, за
якими перекладач встановлює перекладацькі відповідності між вихідним текстом і
мовою перекладу [2, 416 с.]. Базуючись на даних працях, у даній статті розкривається
поняття перекладацької сегментації тексту та основні підходи і вимоги до її реалізації.
Мета дослідження – розробка і аналіз алгоритму роботи над перекладацькою
сегментацією тексту, для подання якісного перекладу та збереження змісту і ідеї
автора. Відповідно до мети в процесі роботи поставлено такі завдання: розкрити
поняття «перекладацька сегментація тексту», проаналізувати основні вимоги під час
такого типу перекладу, сформувати алгоритм роботи над прекладацькою сегментацією
художнього твору.
Сегментація тексту – це подання тексту в вигляді послідовності одиниць.
Одиниця перекладу - така одиниця у вихідному тексті, яка може бути знайдена у
відповідному тексті перекладу, але складові частини якої окремо одна від одної не
мають відповідників в тексті перекладу. Уперше термін «одиниця перекладу» (unitedet
raduction) запровадили науковий обіг лінгвісти Жан - Поль Віне і Жан Дарбельне у
книзі «Зіставна стилістика французької англійської» [5, с. 87]. Основною одиницею
перекладу може служити не тільки слово, але і будь-яка мовна одиниця: від фонеми до
надфразової єдності. Саме поняття «одиниці перекладу» певною мірою
умовне. Головна умова правильності визначення вихідної одиниці перекладу виявлення текстової функції тієї чи іншої текстової одиниці. Неадекватність дослівного
перекладу обумовлена саме неправильною оцінкою текстових функцій мовних
одиниць: потрапляючи в ту чи іншу ситуацію, слово як одиниця мови потрапляє у
ситуативну залежність або ряд залежностей від умов тексту. Наприклад: Речення
«Man is the only creature that consumes without producing.»[6], практично збігається з
лексико-граматичним складом української фрази «Людина є єдиним створінням, що
споживає, не виробляючи.», в той час як інше речення: «Mr. Jones, of the Manor Farm,
had locked the hen-houses for the night, but was too drunk to remember to shut the
popholes.»[7], відповідає абсолютно іншому лексико – граматичному комплексу «Пан
Джонс, власник хутора, позачиняв на ніч курники, та був занадто на підпитку, щоб
забути також закрити і дірки, кудою вилазили кури.». Спроба слідувати послівного
перекладу з української мови на англійську у другому прикладі призводить до
спотворення повідомлення, так як в даному випадку необхідно встановлювати
одиницю перекладу не на рівні окремих слів, а на рівні словосполучень та їх
пофразового членування. Встановлюючи статус і одиниць перекладу, необхідно
членувати текст на більш великі компоненти - від окремого слова до цілого епізоду.
За словами В. С. Виноградова: «У художніх текстах використовуються одиниці та
засоби всіх стилів, але всі ці стильові елементи є включеними до особливої
літературної системи та набувають естетичної функції» [1, с. 16].
При перекладі
художнього тексту прекладач не відразу, а поетапно перекладає весь твір, членуючи
його на сегменти. Встановлюючи статус і параметри одиниць (перекладу, необхідно
членувати текст на більш великі компоненти - від окремого слова до цілого епізоду.
Чим більше слово зберігає контекстуальну залежність, тим вірогідніше воно є
мінімальним сегментом, призначеним для перекладу.
Перекладаючи фрагмент тексту, перекладач, використовуючи перекладацьку
сегментацію тексту повинен дотримуватись мети і змісту авторської думки. Зазвичай,
автор сам ділить свій твір на розділи, що є так званою смисловою сегментацією тексту,
тобто логічне завершення одного розділу і початок іншого. При перекладацькій
Журнал наукових праць №20(15)’2016

126

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

сегментації уривків, перекладач повинен ураховувати мету даного твору і його
смислову думку та сюжетні лінії. Процес перекладу О. О. Селіванова кваліфікує як
подвійний інтерпретаційно-породжувальний дискурс [2, с. 672], адже процес перекладу
має дві фази:
1.Сприйняття й інтерпретація оригінального тексту перекладачем.
2. Породження тексту перекладу [1, с. 31-34].
Згідно аналізованих науково – методичних матеріалів можна дійти висновку, що
перекладацька сегментація – це не тільки подання тексту у вигляді послідовності
одиниць, але і виділення ланцюжків слововживань різної довжини, які представляють
собою словосполучення, оформлені певним семантико-синтаксичним зв'язком, в якості
роздільників (формальних визначників) при сегментації виступають, як правило,
службові слова; розподіл тексту на мовні сегменти, що грунтується на принципі
збереження безперервності мовного ланцюжка при проходженні керованого
компонента за керуючим словом і враховує деякі винятки; дозволяє визначити
інформативність тексту, вона ж складає основу одного з методів письмового
перекладу[6].
При перекладі художнього твору перекладач ставить перед собою мету – донести
ідею до читача, передати весь зміст і жанрову специфіку твору. Кожен такий процес
має певну «схему» і шляхи її проходження.
Отже, алгоритм роботи над перекладацькою сегментацією художнього твору
розробляємо згідно такої етапності:
1. Здійснюємо порівняльний аналіз перекладу оригіналу з урахуванням всіх вимог
до якості перекладу художнього тексту.
2. Оцінюємо еквівалентність художнього перекладу.
3.Виділяємо сюжетні лінії, абзаци або розділи, в котрих більшою мірою
висвітлена ідея і зміст твору.
4. Вибираємо основні сюжетні лінії для перекладу оригіналу, для того, щоб
змалювати цілісну картину, зміст і ідею твору, з урахуванням окремих частин – логічне
почленування тексту.
5. Визначаємо стилістичні засоби уривків, проводимо аналіз поданої термінології
або власних назв, які присутні у сегментах.
6. Застосувуємо доречні семантичні, лексичні, граматичні
трансформації,
використовуючи тип перекладацької сегментації тексту при перекладі обраних нами
частин для збереження образності тексту оригіналу.
7. Перекладаємо фрагменти, абзаци або розділи з урахуванням жанрових та
стилістичних специфік твору;
8. Проводимо аналіз перекладеного сегменту з оригіналом.
На основі розробленого алгоритму проводимо реалізацію перекладацької
сегментації тексту на основі твору Дж. Орвелла «Колгосп тварин»:
До прикладу візьмем уривок з художнього втору Дж. Орвелла «Колгосп тварин»:
«Comrades,' said Snowball, `it is half-past six and we have a long day before us. Today we
begin the hay harvest. But there is another matter that must be attended to first.»
The pigs now revealed that during the past three months they had taught themselves to
read and write from an old spelling book which had belonged to Mr. Jones's children and
which had been thrown on the rubbish heap. Napoleon sent for pots of black and white paint
and led the way down to the five-barred gate that gave on to the main road. Then Snowball
(for it was Snowball who was best at writing) took a brush between the two knuckles of his
trotter, painted out MANOR FARM from the top bar of the gate and in its place painted
ANIMAL FARM. This was to be the name of the farm from now onwards. After this they
went back to the farm buildings, where Snowball and Napoleon sent for a ladder which they
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caused to be set against the end wall of the big barn. They explained that by their studies of
the past three months the pigs had succeeded in reducing the principles of Animalism to
Seven Commandments. These Seven Commandments would now be inscribed on the wall;
they would form an unalterable law by which all the animals on Animal Farm must live for
ever after. With some di_culty (for it is not easy for a pig to balance himself on a ladder)
Snowball climbed up and set to work, with Squealer a few rungs below him holding the paintpot. The Commandments were written on the tarred wall in great white letters that could be
read thirty yards away. They ran thus:
The sevens commandments: 1. Whatever goes upon two legs is an enemy. 2. Whatever
goes upon four legs, or has wings, is a friend. 3. No animal shall wear clothes. 4. No animal
shall sleep in a bed. 5. No animal shall drink alcohol. 6. No animal shall kill any other animal.
7. All animals are equal.
It was very neatly written, and except that «friend» was written «friend» and one of the
`S's' was the wrong way round, the spelling was correct all the way through. Snowball read it
aloud for the bene_t of the others. All the animals nodded in complete agreement, and the
cleverer ones at once began to learn the Commandments by heart [7, с. 33].
Даємо авторський переклад обраного сегменту: «Товариші, — сказав Сніжко, —
зараз пів на сьому; і у нас ще довгий день попереду. Сьогодні починаємо збирати
урожай. Але є ще інша справа, котру ми маємо вирішити». Тут свині показали, що
протягом останніх трьох місяців вони навчились читати й писати з старенького
букваря, котрий належав дітям Містера Джонса і якого було викинуто на смітник.
Наполеон послав за горщиками з чорною і білою фарбою і повів вниз по дорозі до
огорожі, що виходила на головну дорогу. Потім Сніжко (за його майстерність у письмі)
узяв пензлик і замалював, слова «Менор Фарм», що висіли зверху на огорожі і на їхнє
місце написав «Ферма для тварин»: така мала бути назва ферми відтепер. Після цього
вони повернулись назад; Сніжок з Наполеоном послали по драбину і наказали
приставити її до задньої стіни великої комори. Вони пояснили, що завдяки їхнім
дослідженням за останні три місяці, свиням пощастило скоротити основи анімалізму до
Семи Заповідей. Оцих Сім Заповідей якраз тепер мали записати на стіні; вони
становитимуть непорушний закон, за яким усі тварини в Фермі для тварин житимуть
назавжди. З деякими труднощами Сніжок виліз наверх та взявся до роботи з
Співуном, котрийна два щаблі нижче стояв і держав горщик з фарбою. Заповіді були
написані на вимащеній дьогтем стіні великими білими літерами, що їх можна було
прочитати на відстані тридцяти ярдів. Ось як вони звучали: Сім заповідей: 1. Усе, що
ходить на двох ногах — ворог. 2. Усе, що ходить на чотирьох ногах, або крилате - друг.
3. Жодна з тварин не повинна носити одежі. 4. Жодна тварина не повинна спати у
ліжку. 5. Жодна тварина не повинна пити алкоголю. 6. Жодна тварина не повинна
вбивати іншої тварини. 7. Усі тварини є рівними.
Заповіді написані були дуже чітко; та все ж була допущена помилка в слові
«друг», а животик одного з «с» випнувся у неправильний бік. Сніжок прочитав усе
вголос, щоб інші краще зрозуміли. Усі тварини кивали головами на знак повної згоди,
а найрозумніші з поміж них зразу ж почали вивчати заповіді напам'ять.
В обраному сегменті вжито дослівний, адекватний переклад, котрий збігається з
лексико-граматичним складом мови оригіналу, наприклад: «Усі тварини є рівними» «All animals are equal», були змінені граматичні конструкції, до прикладу: «Animal
Farm» переклалось як «Ферма для тварин», хоча іменник «animal» виступає в ролі
прикметника в даному словосполученні, котре б мало звучати як «Твариняча ферма»
інакше, а не дане сполучення слів було використано для того, щоб не спотворювати
речення і надати уривку більш чіткого пояснення, тобто конкретні зміни, що відбулись
на фермі, а точніше те, що власниками її стали тварини, а не люди. Для того, щоб
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уникнути непорозуміння у правописі слів та враховуючи невідповідність «друг» і
«friend» в українській і англійській мовах відповідно, було опущено пояснення де
саме була допущена помилка, тим самим змінивши структуру речення: «Заповіді
написані були дуже чітко; та все ж була допущена помилка в слові «друг», а животик
одного з «с» випнувся у неправильний бік.» - «It was very neatly written, and except that
«friend» was written «friend» and one of the `S's' was the wrong way round, the spelling was
correct all the way through.»
Слід зазначити, що слова «Manor Farm» та «Animalism» були транслітеровані,
так як перше являється власною назвою, а наступне - літературознавчим терміном.
Ідейна думка автора збігається з перекладом уривку, чіткість, ясність послідовність і
логічність речень дотримана.
При перекладі художнього твору, навіть однієї з його частин перекладач
стикається з певними труднощами. Дослідник повинен володіти засобами оформлення
художніх творів, які пов'язані з типом перекладацької сегментації тексту, для того, щоб
не ввести перекладача в оману і дотриматись чіткості, правильності, змістовності, ідеї
та мети твору:
- епітети;
- метафора;
- авторські неологізми;
- діалектизми;
- іронія;
- сатира;
- гра слів, котру автор використовує для пожвавлення внутрішньої форми тексту;
- імена на позначення істоти чи не істоти;
- терміни та їхня дешифрація в творі.
Звичайно слід ураховувати слова, котрі є так званими «несправжніми друзями»
перекладача, тому, що часто гра слів автора може викликати неабиякі перепони при
розумінні та перекладі сегменту. Наприклад при перекладі уривку «It was very neatly
written, and except that “friend” was written “freind” and one of the “S’s” was the wrong way
round, the spelling was correct all the way through» [7, с. 33], О. Дроздовський дає дещо
інший переклад: «Написано це було надзвичайно охайно, і, за винятком незначних
описок у словах «друг» та «одяг», жодних інших помилок не було» [3, с. 208].
Виникає питання, звідки при перекладі взялось слово «одяг». Можливо це був
сегментний переклад тексту і, тому, коли перекладач вибрав певну частину тексту:
«one of the “S’s” was the wrong way round», він зробив припущення, що помилка була
зроблена у слові (одяг) «clothes», і таким чином акцентував увагу на двох помилках,
згаданих у сімох заповідях, написаних тваринами.
Сегментація вихідного тексту на одиниці під час перекладу залежить від:
- загальної мети перекладача;
- типологічних відмінностей у способі висловлювання знакових відносин у
вихідній і перекладеній мовах.
Використовуючи алгоритм роботи над прекладацькою сегментацією тексту,
перекладач слідує певним правилам дій, послідовності проведення перекладу та дій,
для досягнення успішного результату.
Тому при використанні перекладацької сегментації тексту, перекладач повинен
дотримуватись таких основних вимог:
1) Точність. Перекладач зобов'язаний донести до читача повністю думки,
висловлені автором. Дотримуватись всіх вимог перекладу та разом з тим не повинен
додавати свого, пояснювати автора, або давати своє бачення ідеї твору.
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2) Адекватність. Переклад повинен бути адекватним, зрозумілим для всіх, думки
повинні бути викладені послідовно, лаконічно, вміло призвести всі перекладацькі
трансформації та засоби оформлення художнього твору;
3) Ясність. Думка повинна бути викладена точно, прозоро і зрозуміло, слід
уникати «гри слів» та двозначних оборотів, які ускладнюють сприйняття.
Висновки. Важливим актом міжкультурної комунікації є переклад, оскільки він
долає дистанцію між мовцями і спрямований на забезпечення їх порозуміння. Він
руйнує міжмовний та міжкультурний бар’єр. Перекладачі є тими представниками,
котрі долають ці перепони, володіють національно-культурною базою і знаннями
необхідними для спілкування і формування необхідної атмосфери та менталітету
взаємопорозуміння між індивідуумами різних соціальних і міжнаціональних
прошарків. Перекладацька сегментація – є одним із видів перекладу, членуючи текст на
сегменти перекладач повинен ураховувати мету даного твору і його смислову думку та
сюжетні лінії.
Аналіз науково – методичних джерел, дає остаточне пояснення того, що
перекладацька сегментація – це одне з основних вмінь перекладача вільно володіти
різними способами членування вихідного тексту.
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АНОТАЦИЯ
АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИЕЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье раскрыто понятие «художественный перевод» и «переводческая сегментация» текста,
«единицы перевода». Проанализированы подходы к переводу художественного произведения. Работы В.
В. Коптилов, В. С. Виноградова, Жана - Поль Вине и Жана Дарбельне были рассмотрены. Приведены
примеры перевода с использованием переводческой сегментации текста. Обращено внимание на
недостаточное исследование одной из разновидностей перевода - типа переводческой сегментации
текста. Проанализированы требования к переводу художественного текста. Представлен алгоритм
работы над переводческой сегментацией художественного произведения, анализ подхода автора к
переводу текста.
Ключевые слова: художественный перевод, переводческая сегментация текста, единицы
перевода, алгоритм, схема, этапность.
SUMMARY
HOW IT WORKS ON TRANSLATION SEGMENTATION ARTWORK
The article deals with the concept of «literary translation» and «translation segmentation» of the text,
«translation units». The approaches to the translation of a work of art have been presented. Works V.
Koptilova, V. Vinogradova, Jean - Paul Vinay and Jean Darbelne have been reviewed. The examples of the
translation segmentation of the text have been presented. The attention has been drawn to the study of one of the
varieties of translation - segmentation of the text. The requirements for the translation of the text have been
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analyzed. The algorithm of the translation segmentation of the text has been presented. The author's translation
approaches of the text has been analyzed.
Tags: translation, translation text segmentation algorithm, translation units, scheme, phasing.

УДК 378:784
ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
БОДНАР О. М.
Мукачівський державний університет

У науковій статті проаналізовано та визначено поняття «компетентність».
Розглянуто різні погляди науковців на категорії «професійна компетентність» та «педагогічна
компетентність» вчителя.
Доведено, що вокально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва
є складовою професійної компетентності.
Представлено авторське визначення вокально-педагогічної компетентності майбутнього
фахівця, як рівневу складову професіоналізму, яка охоплює особистісні характеристики, теоретичні
знання та практичні здатності педагога.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, педагогічна компетентність,
вокально-педагогічна компетентність.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни, що відбуваються сьогодні
практично в усіх сферах суспільного життя, істотно підвищують роль системи освіти та
її відповідальність за забезпечення належної підготовки молоді до успішного життя й
діяльності в складних умовах динамічно змінюваного суспільства. Це в першу чергу
стосується вищої школи. Зокрема, перед новітньою мистецькою педагогікою виникла
наукова проблема: розуміння сутності компетентності фахівців, як її формувати та
розвивати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення
даної проблеми переконливо свідчить про її актуальність, важливу теоретичну і
практичну значущість. Окремі аспекти даної проблеми розглядалися вченими в рамках:
теорії та методики професійної освіти (В.Андрущенко, В. Бондарь, Н. Гузій,
О. Дубасенюк, І. Зязюн, А.Сергєєв, Н.Нікандров, Є. Романов, А. Найн, Т. Климова та
ін.); досліджень по формуванню окремих видів компетентностей (А. Бєлкін,
Г.Коджаспирова, А.Маркова, І. Зимова, А. Хуторський, Дж. Равен, Е. Зеер і ін.),
окремих компетентностей майбутнього вчителя музики (М. Михаськова, Н. Мурована,
Є.Цюлюпа та ін.); формування вокальних компетентностей (А. Дмитрієв, В.Ємельянов,
М. Микиша, В. Морозов, Р. Юссон, Ю. Юцевич). Результати зазначених досліджень
сприяють узагальненню накопичених знань і досвіду з досліджуваної проблеми.
Мета статті – провести аналіз сутності та змісту поняття «вокально-педагогічна
компетентність».
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки філософія відображає крізь
призму укладених світоглядних концепцій досягнення різних галузей знань, а
педагогіка залучає передові методи навчання та виховання – розглянемо сутність
ключових понять даного дослідження – «компетентність» і «вокально-педагогічна
компетентність», у філософському й педагогічному розрізі їх осмислення і
трактування.
Аналіз довідникових-енциклопедичних джерел свідчить про те, що зміст поняття
«компетентний» трактується у таких аспектах:
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- той, що має достатні знання в якій-небудь галузі; з чимось добре обізнаний,
який грунтується на знанні, кваліфікований;
- той, що має певні повноваження, повноправний, повновладний [1];
- той, що володіє компетенцією;
- обізнаний, авторитетний у певній галузі [10].
Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як загальні,
або ключові, уміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові
уявлення, опори, або опорні знання. Компетентності, на думку експертів представників
Ради Європи, передбачають: спроможність особистості сприймати й відповідати на
індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок.
Таке визначення поняття компетентностей певним чином збігається з
положеннями що висловлюють українські педагоги, однак представники європейської
педагогіки насамперед виходять з особистісних і соціальних потреб, задоволенню яких
мають сприяти компетентності.
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання,
досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and
Instruction (IBSTPI) поняття компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому
поняття компетентності містить набір знань, навичок і відношень, що дають змогу
особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати функції, що підлягають
досягненню певних стандартів у галузі професії або виду діяльності. Для того щоб
полегшити процес оцінювання компетентностей, Департамент пропонував виділити з
цього поняття такі індикатори, як набуті знання, уміння, навички та навчальні
досягнення.
Починаючи з 80-х років, організація економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) розпочала використовувати зібрані дані про освіту в різних країнах з
позицій їх результативності та ефективності, що дало можливість визначити систему
освітніх індикаторів. На думку експертів ОЕСР, створення умов для набуття
необхідних компетентностей протягом усього життя сприятиме: продуктивності та
конкурентоздатності на ринку праці; скороченню безробіття завдяки розвитку
адаптивної та кваліфікованої робочої сили; розвиткові середовища для інноваційних
перетворень в умовах глобальної конкуренції.
З метою певного поступу у визначенні вищезазначених понять у рамках
Федерального статистичного департаменту Швейцарії та Національного центру
освітньої статистики США й Канади у 1997 році було започатковано програму
«Визначення та відбір компетентностей: теоретичні та концептуальні засади» зі
скороченою назвою «DeSeCo» («Definition and Selection of Competencies»), яку
започаткувала група експертів з різних галузей – освіти, праці, представників
міжнародних, національних освітніх інституцій тощо. Експерти програми «DeSeCo»
визначають поняття компетентності як здатність успішно задовольняти індивідуальні
та соціальні потреби, виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність
побудована на комбінації взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних
навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що
можна мобілізувати для активної дії [11].
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання,
досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and
Instruction (IBSPI)), поняття «компетентність» визначається як спроможність
кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу [11 , с.20].
Обмірковуючи філософський аспект трактування поняття «компетентність»,
Д.Єрмаков [3, с. 9-15] зауважував, що традиційна гносеологічна парадигма розділяє
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людину та світ як суб’єкта та об’єкт. Відповідно до метафори Е. Фрома, «бути» –
проживання взаємодії зі світом, коли людина зосереджується на змісті життя. Пошук
нових рішень, отримання інноваційних освітніх результатів можливе у тому випадку,
коли людина володіє (за власною сутністю, тобто онтологічно) здатністю до самозмін,
якщо вона є таким же носієм закономірностей саморозвитку та самоздійснення, як і
оточуючий світ. У цьому випадку людина і світ вже не протиставляються як розділені
сутності (суб’єкт і об’єкт). Онтологічна сутність компетентності обумовлює таку
взаємодію, при якій світ переживається як такий, що здатний задовольнити широкий
спектр потреб і є значущим для людини, а людина відчуває, що володіє можливостями
для освоювання та перетворення значущого для себе світу, що є метою та засобом
розвитку. Тобто, компетентність виступає як змістова домінанта світу особистості.
Отже, компетентність є продуктом діяльності, але не прямо випливає з неї, а є
наслідком самоорганізації та саморозвитку індивіда, синтезу когнітивного –
предметно-практичного – особистісного досвіду. Це така форма існування знань, умінь,
освіченості, яка зумовлює особистісну самореалізацію. Внаслідок цього, освіта, що
приводить до формування компетентності, має забезпечувати максимальну
затребуваність особистісного потенціалу [2, с. 140-146].
Серед багатьох трактувань компетентності, які різнобічно розкривають її
сутність, заслуговує на увагу визначення Я. Сікори. На її думку, компетентність – це
«не тільки професійні знання, навички і досвід у даній спеціальності, але й відношення
до справи, визначені (позитивні) схильності, інтереси й прагнення, а також здатність
ефективно використовувати знання й уміння, особистісні якості для забезпечення
необхідного результату на конкретному робочому місці в даній обстановці» [9, с. 49].
Узагальнюючи трактування поняття «компетентність», зазначимо, що вона має
складний, багатовимірний, характер, який характеризується наявністю різних рівнів
узагальнення при її тлумаченні:
- компетентність – продукт діяльності, який не прямо випливає з нього, а є
наслідком саморозвитку особистості, синтезу когнітивного, предметно-практичного та
особистісного досвіду;
- компетентність – це форма існування знань, умінь, освіченості в цілому, яка
зумовлює особистісну самореалізацію, знаходження свого місця у світі. Внаслідок
цього, освіта, що приводить до формування компетентності, має забезпечувати
максимальну затребуваність особистісного потенціалу;
- компетентність – цілісне особистісне утворення дозволяє людині встановлювати
зв'язок між знаннями та конкретною ситуацією, визначати алгоритм дій для успішного
вирішення проблеми.
Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності спеціаліста;
вона включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти і має
головні суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість методів професійної
діяльності і критичність мислення.
А. Маркова [5, с. 34], розглядаючи професійну компетентність вирізняє такі її
види: спеціальна (володіння власне професійною діяльністю на достатньо високому
рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток); соціальна
(володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною діяльністю, співпрацею,
а також прийнятими в певній професії прийомами професійного спілкування; соціальна
відповідальність за результати своєї професійної праці); особистісна (володіння
прийомами особистісного самовираження й саморозвитку, засобами протистояння
професійним деформаціям особистості); індивідуальна (володіння прийомами
саморегуляції і розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до
професійного зростання, уміння організувати раціонально свою працю). Узагальнюючи
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точку зору науковця можна констатувати, що сформованість зазначених нею видів
компетентності, в першу чергу, означає зрілість людини в професійній діяльності, в
професійному спілкуванні, в становленні особистості професіонала, його
індивідуальності.
Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною багаторівневою
стійкою структурою його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції досвіду,
теоретичних знань, практичних умінь, значущих для вчителя особистісних якостей і
має окреслені суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і критичність мислення).
Педагогічна компетентність – сукупність теоретичних знань, практичних умінь,
навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що дають змогу здійснювати
пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати
діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення» [4].
«Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної
діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя,
зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості» [8].
Як зазначено у Концепції педагогічної компетентності [4], метою формування
педагогічної компетентності є забезпечення належної професійної підготовки
випускника в умовах ступеневої освіти та його конкурентноздатності на ринку освітніх
послуг, а основними структурними елементами педагогічної компетентності є:
теоретичні педагогічні знання, практичні вміння, особистісні якості педагога.
Різні аспекти професійної компетентності вчителя музики у сфері мистецької
освіти висвітлюються в наукових дослідженнях Л. Арчажнікової, А.Болгарського,
О.Дем’янчука, B. Дряпіки, А. Душного, Л. Коваль, А. Козир, Л.Масол, О. Олексюк,
Г. Падалки, А. Растригіної, О. Ростовського, Г. Ципіна, В.Черкасова, О. Щолокової та
ін. Компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва науковці визначають
як системну, інтегровану якість, що передбачає здатність особистості до усвідомлення
музики як явища суспільного життя, засвоєння основних її закономірностей, стилів і
жанрів до оволодіння засобами втілення художніх образів у виконавстві, до
застосування музики в художньо-виховній роботі зі школярами [7].
З огляду на зазначені вище визначення зрозуміло, що вокально-педагогічна
компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва не може ґрунтуватися на
одному з видів діяльності (вокальної чи педагогічної), а характеризується
інтегрованістю й передбачає володіння інтерпретаційною творчістю (художньопедагогічною в їх тісному взаємозв’язку), та уміннями створити атмосферу справжньої
емпатійно-діалогової комунікації, залучаючи своїх вихованців до процесу взаємотворчості.
Вокально-педагогічна компетентність належить до спеціально-предметної
компетентності професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Вона потребує : формування вокально-технічної основи звукоутворення; формування
художньо-виконавських навичок на вмінь; вміння інтерпретувати вокальний твір;
уміння підбирати та працювати з художнім репертуаром; здійснювати естетичне
виховання школярів засобами вокального мистецтва. Як зазначає Н. Науменко : «суть
вокальної підготовки полягає не тільки в тому, щоб навчити майбутніх вчителів музики
правильного співу, озброїти практичними вміннями і навичками, теоретичними
знаннями, а й сформувати систему цінностей особистості, яка б сприймала і розуміла
навколишній світ, творила прекрасне й реалізовувала себе у цьому світі, була зразком
фахової компетентності в мистецьких і загальнокультурних питаннях» [6].
Отже, вокально-педагогічна компетентність майбутнього фахівця – рівнева
складова професіоналізму, яка охоплює особистісні характеристики, теоретичні знання
та практичні здатності педагога. У її структурі органічно взаємодіють: особистісний
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розвиток, професійна підготовка, сформованість загальної, вокальної та педагогічної
культури. Специфіка її зумовлюється метою і змістом музично-педагогічної діяльності
навчальних закладів (загальноосвітня школа, школа мистецтв, музична школа тощо).
Вона охоплює вокально-виконавські та методичні компоненти, які в комплексі
забезпечують успіх музично-особистісного розвитку.
Висновки. Для розкриття сутності вокально-педагогічної компетентності
майбутнього вчителя музичного мистецтва ми звернулися до аналізу праць у галузі
філософії, педагогіки, музикознавства, які розкривають семантику понять
«компетентність», «педагогічна компетентність», «професійна компетентність».
Будучи продуктом життєтворчої активності людини, вокально-педагогічна
компетентність є не лише певним обсягом засвоєних вокально-теоретичних та
методичних знань, вокально-виконавського та педагогічного досвіду, а й умінням
актуалізувати їх у потрібний час і використати в процесі професійної діяльності.
Обраний нами напрям дослідження буде мати своє продовження, що полягатиме
у розробленні та обґрунтуванні педагогічних умов формування вокально-педагогічної
компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва.
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АННОТАЦИЯ
ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:
ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В научной статье проанализировано и определено понятие «компетентность». Рассмотрены
различные взгляды ученых на категории «профессиональная компетентность» и «педагогическая
компетентность» учителя. Доказано, что вокально-педагогическая компетентность будущего учителя
музыкального искусства является неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности.
Представлено авторское определение вокально-педагогической компетентности будущего специалиста
как уровневую составляющую профессионализма, которая охватывает личностные характеристики,
теоретические знания и практические способности педагога.
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SUMMARY
VOCAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER: THE
PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT
It has been analyzed and defined the concept of "competence" in the scientific article. The different views
of scientists on the categories "professional competence" and "pedagogical competence" of teachers have been
considered. It has been proved that a vocal-pedagogical competence of the future teacher of music art is an
integral part of professional competence. The author's definition of vocal-pedagogical competence of the future
expert as tier component of professionalism, which encompasses personal characteristics, theoretical knowledge
and practical ability of the teacher has been presented.
Key words: competence, professional competence, pedagogical competence, vocal and pedagogical
competence.

УДК 802.0:37-5
COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN TEACHING GRAMMAR
NATALIA TELYCHKO, ZHUZHANNA BOLOTAIEVA
The present paper focuses upon the importance of effective teaching grammar with developing
conversational skills in a variety of communicative activities.
Key words: activities, communication, grammar, skills, effective techniques.

Urgency of the problem
The expectations of today's youth require original and challenging methods of teaching
foreign languages. A major objective of current methodology is teaching conversational skills.
Students' communicative competence depends on how efficiently ail the language skills are
developed. No speaking is possible without the knowledge of grammar, without the formation
of the grammar mechanism. If a student has acquired such a mechanism, he can produce
correct sentences in a foreign language.
By grammar one can mean adequate comprehension and correct usage of words in the
act of communication, that is, the intuitive knowledge of the grammar of the language. Such
grammar must be simple enough to be grasped and held by any learner.
Goal setting
One cannot say that this problem has been solved completely. Grammar is considered by
many learners hard and boring but it shouldn't really be like that. Teachers can turn the
grammar lessons into an enjoyable experience, being inventive and using their imagination.
There may be a lot of activities which could introduce some liveliness in the grammar lessons.
Some of them are of great interest and may be borrowed from Karin's ESL Party Land [6].
Some are taken also from our own practice of teaching English.
One of the most effective techniques of providing motivation in teaching grammar is the
use of view materials as a way of influencing the quality of classroom interaction and language
use. Visual materials thus have the primary role of promoting and using communicative
language. They may be:
- text-based materials designed for training and practicing any grammar item;
- task-based materials with a great variety of games, role plays and other task-based
communicative activities in interactional formats;
- realia or «from-life» materials used at the lesson [5]. These might include
Журнал наукових праць №20(15)’2016

136

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

advertisements, newspapers, magazines or graphic and visual sources around which
communicative activities can be built, such as maps, pictures, etc.
Various pictures not only bring the outside world into the classroom, but they also
stimulate students' imaginations and creative thinking as they practice the language.
The only problem for a teacher is a lack of didactic materials. But pictures can be
acquired from many sources. The internet is a great up-to-date source.
There are many communicative activities with pictures that can be done to enhance
language learning. Following are several such activities for all ages and levels of knowledge
of the English language:
1. Showing an interesting picture a teacher tells a story about the picture. While retelling
it the students may сhange the pronouns, the gender, the verb tense, the nouns and other points
for practicing. In addition students can retell the story in a variety of ways. One student may
begin the story and each person takes a turn telling a part of it [3].
The story can be rendered in their own words or telling just a summary.
2. Several kinds of communicative activities can be done if there are pictures similar in
theme. For example, students can talk about the pictures and by asking questions find out the
difference between them. Students can practice comparative and descriptive adjectives as well
as prepositions of place with this activity [4].
3. Pictures of people are good for developing skills in communicative activities when
talking about emotions and moods as well as character types and motivation. In addition
students can acquire conversational skills by creating dialogue for people in "a picture. Such
activity will focus on the formation of interrogative sentences in dialogues.
4. For making review of tense usage with the objective of recognizing verb
tenses/aspects the preparation of cards with halves of the sentences are needed. One part of a
card for every student is given. Students should walk around the room and find the missing
half of their sentence. Combinations must be logical and grammatically correct. When the
students find their match each pair is asked to read their sentence and identify the tense used.
5. Completion of sentences which are pronounced by the teacher according to the picture
that he shows is one of the effective activities in teaching grammar. For example: While
resting at the sea-resort I …………; The set of things for a picnic is ………..; My ideal
holiday is ……….; When people are at their leisure ………, The worst kind of housing
is…………. .
Creative exercises may be used too. Students say or write three or five statements using
the necessary tense forms. Speaking about the situation offered by the teacher students may
give their own commentaries. All the exercises of the creative type are designed for
consolidating grammar material studied.
6. «Scrambled» sentences are an excellent way to train grammar recognition and
syntax. All the words are given (they may be written on board) in mixed-up order to form one
sentence. Students must re-arrange the words to have a grammatically correct sentence. They
work individually. When the sentence is formed a few minutes later, it is read, translated and
analyzed if anyone has questions. Another great version of this activity requires preparing
sentences in advance on cards. For such activities sentences from an actual newspaper article
or advertisement may be used. Such «source» for reading is good for discussing when the
activity is over.
For example: Unscramble the sentences
1.his /will /Jim /problems /listen /to /tells /who /anybody /about|.
2.you /can /on /pronunciation /advice /English /give /who ?
3.is /I /to /place /nobody /can /this /there /in /talk).
4. patience /got /I /people /her /with /like /no /have).
5.any /do /ideas /better /have /you ?
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6. my /were /all /not /wedding /the /at /cousins.
7. When working at sentence patterns one may take any simple sentence pattern based
on a grammatical structure which was learnt. The students substitute the words or phrases and
invent variations either by changing one element at a time or by changing as much as they like
on condition they maintain the original pattern. For a quick, entertaining variation one may
tell the students to make ridiculous combinations. There is an advantage in performing this
type of activity - students consolidate the grammar item without thinking about it. Thus,
involuntary memory is at work [6].
8. Short speeches (2-3 minutes per student) can be prepared for homework and presented
at the practical lesson. For example: Make a list of five advantages and disadvantages of cars;
Which food is healthier ?, The house you’d most like to live in etc. It's probably better not to
interrupt the student at all during his/her speech. Cards may be used (one per student) for
providing individual feedback or taking notes and review the definite grammar problems after
all the students have presented their speeches. They may talk about a friend or relative who
annoys or amazes adding what he/she is always doing that may annoy or amaze somebody.
This topic may be suggested for training the Present Continuous Tense.
9. Unprepared speeches can be performed and presented by the students at the practical
lesson immediately after choosing a topic from a paper bag or a hat. Some minutes may be
given for getting the students' thoughts together. Many broad topics (such as Entertainment,
Marriage, Hobbies, Sports, Leisure time, etc.) work well for training the Present Indefinite
Tense and the Past Indefinite Tense. For example, Minitalks: There is no place like home,
East or West, home is best, As snug as a bug in a rug etc.
10. Guessing games [1] are a fun way for training in forming grammar structures,
reviewing vocabulary words, listen and understand their meanings. For example, when
studying the Present Indefinite Tense which is used to describe habitual action, students
prepare a description of a person or an animal working in pairs or small groups. Once students
have prepared their descriptions, each group takes turns telling a description to the rest of the
group who then guess the name or character features of a person or an animal described.
Conclusion
The communicative activities mentioned above are designed for developing students'
skills in recognizing and training grammar forms. They are outlined also for helping students
produce sentences of their own using different grammar items in a proper way because the
main goal of learning foreign languages is real communication.
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У статті розглядаються комунікативні практичні види діяльності, які ефективно допомагають
у навчанні та формуванні граматичних навичок, провокують розмовну комунікацію.
Ключові слова: види діяльності, комунікація, граматичні навички, ефективні технології.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются коммуникативные виды деятельности, которые помогают в
изучении и формировании грамматических навыков и провоцируют разговорную коммуникацию.
Ключевые слова: виды деятельности, коммуникация, грамматические навыки, эффективные
технологии.
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SLANG OF TEENAGERS IN SOCIAL NETWORKS
NATALIYA HERTSOVSKA, OLEKSANDRA LEUSHYNA
The article deals with the use of non-standard vocabulary by teenagers during communication in social
networks, microblogs and in everyday speech. The concept of «slang» has been revealed faithfully, because
slang is most commonly used phenomenon by teenagers in social networks.The usage and the formation of
English and Ukrainian teenager’s vocabulary in social networks and everyday speech became the aim of the
research.
It has been noticed that at present one of the most interesting language subsystems is non-standard
vocabulary which include jargon, slang and vulgarism with the help of which most teenagers communicate. It
has been noted that non-standard vocabulary characterized by special functioning conditions which include the
lack of previous deliberation, expression and spontaneity of speech between its participants. All this causes
absence of formality between communicants. Сontemporary teenagers tend to non-standard vocabulary, using
all possible stylistic means such as pan of words and adapted borrowings. However, Internet is the most
interesting and diversified linguistic environment. Exactly during the online communication users of social
networks, blogs and forums demonstrate their speech creativity completely. They create neologisms, successful
comparisons and pan of words techniques.
It has been concluded that the vocabulary of teenagers is a specific indicator of changes in society, which
responds to the latest trends and phenomena, reflects social and cultural background of a particular era, which
is understandable only by its representatives. In accordance with the modern level of globalization, integration
and constant increase of English language in the world community slang and jargon became an integral part of
the information flow and creates a corresponding layer of the English vocabulary that later gets in other
languages through media and Internet space.
Key words: slang, vocabulary, non-standard vocabulary, lexical units, social network, communication.

Nowadays vocabulary of teenagers is under the influence of different factors and
requires new researches. Teenagers are not solely causing language change. Rather, language
changes occur throughout a lifetime and not just during the teenage years. The topicality of
studying vocabulary of teenagers has been caused by the continuing growth of research
interest to the speech of different socio-demographic groups, including teenage group. Our
research has shown that teens are being dynamic with language, but not necessarily in a
consistent way. All languages, throughout history change as generations grow up and move
through life. As long as there are people who are living and breathing and speaking, teenagers
will invent new words and new ways of speaking.
Despite the fact that informal vocabulary of teenagers are widely used in oral and
written language for some people this is incomprehensible vocabulary. That is why the aim of
the article is to determine the formation and the usage of informal vocabulary of teenagers in
the English and Ukrainian languages on the material of social networks.
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In modern linguistics the comparative research of English and Ukrainian informal
vocabulary of teenagers has not been studied sufficiently; the latter determined the topicality
of the research.
To reach the aim the following tasks are to be solved:
1) to clarify the notion of slang;
2) to classify lexical units of the teenage slang;
3) to represent the most used slang words by young people in social networks and
everyday speech;
4) to make a comparative analysis according to the usage of informal vocabulary of
teenagers in the English and Ukrainian languages.
Language is a very complicated and multilayered system that is changing and growing
constantly. One of the language layers is slang. It is defined in Oxford Dictionary as «a type
of language that consists of words and phrases that are regarded as very informal, are more
common in speech than writing, and are typically restricted to a particular context or group of
people» [7]. According to Urban Dictionary, slang is «the continual and ever-changing use
and definition of words in informal conversation» [9]. Thus, we can single out two main
features of slang:
 it is normally used in informal speech (rather oral than written).
 it is used as a «secret language» by certain groups of people.
Slang can be divided into different groups: professional slang, regional slang, teenage
slang, etc., but for nowadays with the rapid growth of internet community it is especially
relevant to consider internet slang. It can be defined as «a type of slang that Internet users,
especially еteenagers, have popularized, and in many cases, have coined. It mostly tends to
create abbreviations; shorten forms of words and developing use of keyboard symbols. David
Crystal, editor of the Cambridge Encyclopedia of the English Language, comments on it: «So
far we have been communicating in speech, writing and with sign language. But the internet
is neither speech nor writing. It has aspects of both and represents a new form» [3].
Such linguists as V. Khomiakov, I. Arnold, G. Antrushina, R. Ginzburg, I. Galperin and
many others have studied slang phenomenon. In the English-speaking countries slang has
been studied mainly by lexicographers. Many linguists such as B.K. Dumas, C. Eble, J.
Lighter, E. Mattielo, E. Partridge, P. Kegan and others have also studied slang. One important
peculiarity of slang is that it is a constantly changing open system. Slang is used by a
restricted group of people, these can be either young people, teenagers, or people who belong
to a certain profession. Slang is usually used not for a long time but there are some cases
when some of the slang words enter the literary language, others simply disappear.
Slang is also the most effective when used among friends because it draws upon
common social and emotional experiences to give meaning to the terms. Slang of teenagers as
an open, lexical system occupies a distinct position on the «language world map». Therefore,
we should define the main sets of notions that are used by teenagers in the process of their
intercourse. It is interesting to note what links generations and cultures is that slang of
teenagers shows the same things.
All lexical units of the teen slang are classified into two large groups:
 academic slang: units belonging to school work and activities;
 social slang: units referring to the out-of-school life.
Each group consists of two thematic groups. Thus, academic slang includes the
following ones:
 educational process: aced – did very well on a test; power tool – to study intensely;
завалити, – to fail an exam; зубрити, гризти- to cram;
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 the names of institutions, subjects, professions: Underwater Basket weaving any easy
or useless college course or field of study [7]; шеф, босс, – a headmaster of school.
Social slang includes the following groups:
 daily round: bank, boodle – money, cash; crib – home, domicile, or dwelling;
шмотки – clothes; тачка, – car;
 types of personality: tubby – an extremely fat person who resembles a ball with arms
legs and a very small head. they are often seen eating «freedom» fries and other fatty foods;
тупий, валянок – a stupid person; пончик – a fat person.
An increasing number of English words in modern Ukrainian teenage slang can be
explained by the popularity of this language among youngsters, as they see the many aspects
of its application in their everyday life. The new borrowings which are used by Ukrainian
teenagers in everyday speech comprise such words as байкар (biker), дрінк (drink), дестрой
(destroy), сейшн (session).
The Internet has completely changed global communication. In consequence of instant
access to messaging and email, the ability to spread commentary and view has significantly
changed the way people communicate nowadays. The Internet is now an integral part of
contemporary life, and linguists are increasingly studying its influence on language.
Professor and British linguist David Crystal, the author of over hundred books says
about the dynamic nature of the Internet. Crystal believes that the impact of the worldwide
web on language remains minimal. In his book «Internet linguistics» David Crystal presents
the area of Internet as a new field. Crystal addresses to the problematic online linguistic
matters that affect us on a daily basis, concerning real life examples drawn from his own
studies and personal involvement with Internet companies. He provides new linguistic
analyses of Twitter, Internet security, and online advertising, explores the evolving
multilingual character of the Internet [6].
Erin Jansen, founder of Net Lingo (an online dictionary of Internet) and a wide variety
of modern terms used in the online world says that new technologies has not fundamentally
changed the existing language but added a large number of new notions to the vocabulary.
Jansen has worked in the area Internet since 1994 and accepted with Crystal point of view
that what we are seeing is more ways to use language to communicate. «The main effect of
the Internet on language has increase the expressive richness of language, providing the
language with a new set of communicative dimensions that have not existed in the past.
Basically it is a freedom of expression» she said [6].
Adams B. Bomodo in his book «Computer-Mediated Communication for Linguistics
and Literacy: Technology and Natural Language Education» guides the reader through the
way language is used in various media of technology [1].
Social network service is an online service, platform, or site that focuses on building
and reflecting of social networks or social relations among people. Facebook.com is
considered to be the main and the most developed social network in the English speaking.
The main purpose of every social network is to let members communicate and share their
interests and activities. From this point of view, all active Facebook users form their own
«internet dialect».
Teenagers over the past several years, have increasingly used a more informal English
vocabulary. Such online abbreviations as LOL, OMG, and IMHO are now part of the official
English language. The Oxford English Dictionary (OED) explained such neologisms like
OMG (Oh My God), LOL (Laughing Out Loud) and IMHO (In My Humble/Honest Opinion)
are strongly associated with the language of electronic communications, their origins are
surprisingly predating the Internet era [4].
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However, we would like to draw your attention to some of the most widely used
acronyms and shorthand terms from Twitter and Facebook which are used by teenagers of
Ukraine and England:
 M/F – Are You Male or Female?
 GN – Good Night
 ASAP – As Soon As Possible
 SD – Sweet Dreams
 BRB – Be Right Back
 JK – Just Kidding
 Tnx – Thanks
 warez – Pirated software
 LMK – Let Me Know
 zzz – Sleeping
 BFF – Best Friends Forever
 Jk – Just kidding
 B4 – Before
 L8 – Late
 plz – please
 RT retweet The act of taking someone's tweet and posting it as your own. RT is the
disclaimer so that someone doesn't accuse you of plagiarism on Twitter
 DM direct message Commonly used on twitter. It means to direct message.
 MT modify tweet
 MRI modify retweet
 TWEETUP meeting set in Real life with the help of twitter
 ICUMI In case you miss it
 Fav (Favorite) When you star someone’s tweet, it is considered a «fav», or favorite.
(Some people prefer the spelling «fave» but «fav» seems more popular among Twitter users.)
There are no rules regarding what people favorite. It could mean the tweet made them laugh.
It could be a “thank you” for mentioning a specific topic or idea. Or it could simply mean that
they want to save it to read later, almost like a Web bookmark.
 OH Twitter abbreviation for OverHeard. In case you hear something comical or
interesting wherever you are – and you feel like letting the twitter world know. Which might
not be a bad idea, depending what you overhear.
In the Internet some anglicisms have Ukrainian equivalents, but the English
variant is used by Ukrainian teenagers only for specific emotional presentation of
speech. Ukrainian teenagers are trying to borrow some slang words and abbreviations which
derived from English-speaking users of social networks. This phenomenon is typical for
Ukrainian Internet space, especially young people substitute words on English equivalents.
There are some examples of Ukrainian slang words borrowed from English language and
used in social networks by teenagers:
 Лайк іт – Like it
 Лендінг пейдж – Landing page
 Ноу коментс – No comment
 Нот бед – Not bad
 Лав іт (лов іт) – Love it
 Ез ю віш – As you wish
 Ту мач – Too much
 Соу тру – So true
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There are also examples of slang words from English language used by teenagers of
Ukraine:
 Man – Мен «Ти мен!»,«Ти крутий!» (used to describe male and and for praise);
 Girl – Гірла (description of female but is used in order to show contempt);
 One second – Ван сєк (here is used Litotes and the meaning is «in a minute»);
 Baby – Бейбі (girl);
 Parents – Перенти (parents) [5].
Analyzing the material that has been used in the given article we came to the conclusion
that informal vocabulary of teenagers especially slang words are very popular in the social
networks and everyday speech.
Internet slang can be difficult to understand and is considered by some people simply as
dumping-down of «google generation» and their disability to express their opinion with
traditional language means. It is doubtless, though, that language itself is a constantly
developing system, sensitive to all the social changes. Modern society is very busy and highly
communicative which means it needs faster and more efficient ways of information
exchangeг.
Informal vocabulary pass into everyday usage to draw our attention and keep in our
minds the availability and desirability of a product, service or brand. Since slang is the mirror
of cultural aspects of a society, it can be used for pedagogic targets to enrich the field of
foreign language studies based on the specific linguistic features of these languages.
Therefore, the perspective of the given research we can see in further consideration
accordingly to the usage of informal vocabulary in the social networks and in the everyday
speech.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена використанню нестандартної лексики підлітками під час комунікації в
соціальних мережах, мікроблогах та повсякденному мовленні. Поняття «сленг» було розкрито
якнайповніше, тому що сленг найчастіше використовується підлітками в соціальних мережах. Метою
статті було використання та формування нестандартної лексики підлітків англійської та української
мов в соціальних мережах та повсякденному мовленні.
Було виявлено, що на сьогодні однією з найцікавіших мовних підсистем є нестандартна лексика
до якої відносять жаргон, арго та сленг, якими спілкуються підлітки. Було зазначено, що
нестандартна лексика характеризуються особливими умовами функціонування, до яких відносяться
відсутність попереднього обдумування висловлювання та спонтанність мовленнєвого акту між його
учасниками. Все це обумовлює відсутність офіційності між комунікантами. Сучасні підлітки тяжіють
до нестандартної лексики, використовуючи при цьому всі можливі стилістичні засоби: елементи
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мовної гри та адаптовані запозичення. Проте, найрізноманітнішим та найцікавішим мовним
середовищем є Інтернет. Саме при комунікації он-лайн користувачі соціальних мереж, блогів та
форумів повністю проявляють свою мовленнєву креативність. Вони творять неологізми, вдалі
порівняння, використовуючи прийоми мовної гри.
Було зроблено висновок, що лексика підлітків є своєрідним індикатором змін у суспільстві, що
реагує на новітні тенденції та явища, відображає суспільно-культурний фон окремо взятої епохи, який
розуміють лише її представники. За сучасного рівня глобалізації, інтеграцїі та постійного збільшення
ролі англійської мови у світі сленг та жаргон, є невід’ємною частиною інформаційного потоку та
формує відповідний пласт англомовної лексики, що згодом проникає й у інші мови через медійний
простір та Інтернет.
Ключові слова: сленг, лексика, нестандартна лексика, лексична одиниця, соціальна мережа,
комунікація.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию нестандартной лексики подростками во время коммуникации
в социальных сетях, микроблогах и повседневной речи. Понятие «сленг» было полностью раскрыто, так
как сленг чаще всего используется подростками в социальных сетях. Целью статьи было использование
и формирование нестандартной лексики подростков английского и украинского языков в социальных
сетях и повседневной речи.
Было выявлено, что на сегодня одной из самых интересных речевых подсистем является
нестандартная лексика, к которой относят жаргон, арго и сленг, которыми общаются подростки.
Было отмечено, что нестандартная лексика характеризуются особыми условиями функционирования,
к которым относятся отсутствие предварительного обдумывания высказывания и спонтанность
речевого акта между его участниками. Все это обусловливает отсутствие официальности между
коммуникантами. Современные подростки тяготеют к нестандартной лексике, используя при этом
все возможные стилистические средства: элементы языковой игры и адаптированные заимствования.
Однако самой разнообразной и интересной речевой средой является Интернет. Именно при
коммуникации онлайн пользователи социальных сетей, блогов и форумов полностью проявляют свою
речевую креативность. Они создают неологизмы, удачные сравнения, используя приемы речевой игры.
Был сделан вывод, что лексика подростков является своеобразным индикатором изменений в
обществе, реагирует на новые тенденции и явления, отражает общественно-культурный фон
отдельно взятой эпохи, который понимают только ее представители. При нынешнем уровне
глобализации, интеграции и постоянного увеличения роли английского языка в мире сленг и жаргон,
является неотъемлемой частью информационного потока и формирует соответствующий пласт
английской лексики, потом появляется и в других языках через медийное пространство и Интернет.
Ключевые слова: сленг, лексика, нестандартная лексика, лексическая единица, социальная сеть,
коммуникация.

УДК 811.111'255.4:82
PARTIAL EQUIVALENCE IN LITERARY TRANSLATION
NATALIYA HERTSOVSKA, IVANNA RETIZNYK
The article deals with lexical equivalence and its types (on the material of English and Ukrainian
languages), the concept of equivalence, its use in translating and achieving partial equivalence in literary
translation. It has been noticed that the equivalence of translation is a complete relevant replacement from the
source language into the target language.
The aim of this article is to conduct a complex analysis of equivalence and translation category of partial
lexical units’ relations in Ukrainian literary translation.
The article explores the concept of partial equivalence and partly equivalent lexical relations in the
Ukrainian literary translation. Partial lexical equivalence obtains deeper treatment, which is based on a special
type of relations of lexical units that are realized at the level of lexical meaning components. An improved
definition of partial equivalence has been suggested the place of investigated phenomena in translator`s concept
system has been determined. Practical advices for the possible translation actions, aimed at optimizing the use
of partial lexical equivalents for the creation a dynamic equivalent translation of a literary text have been given.
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It has been concluded that the use of partial equivalence in the translation of a literary text makes it
possible to transmit information more accurately. Researches of partial equivalence while reproducing a
literary text in the English-Ukrainian translation lies in the interest of translators in modern theoretical and
practical use of partial lexical equivalents and their study as one of the most effective categories of equivalence
while translating texts from English to Ukrainian.
Key words : lexical equivalence, partial equivalence, translation equivalence, translation
transformations, literary text.

The whole process of translating is, without no doubt, a very complex, creative and
demanding task as it involves different aspects of linguistics. Each translating involves some
kind of loss of meaning unless there is a recognized translation equivalent. The question is
whether the reader will accept it or becomes familiar with it. It has to be also considered that
the two languages have in the context different lexical and grammatical systems. The
translator´s task becomes more difficult if he or she has to deal with translation of
collocations, idioms, metaphors or dialect as well as differences regarding culture [1].
Topicality of research lies in the interest of translators in modern theoretical and practical use
of partial lexical equivalents and study it as one of the most effective categories of
equivalence while translating texts from English to Ukrainian.
Translation is a process of rendering the meaning of a text from source language (SL)
into different target language (TL). This process is usually an interlingual translation where
the message in the SL text is interpreted as a target text in different language [1].
It is important to know that translation is not only a process of replacing separate words
or sentences for another. There is a relationship between texts and actual uses of language.
This process of translating involves two phases. Firstly, the original text has to be
understood and interpreted. Secondly, the interpretation has to be translated into the target
language. It means that equivalence is mediated through interpretation [6].
That is why the aim of the given article is to conduct a complex analysis of equivalence
and translation category of partial lexical units and their relations in Ukrainian literary
translation.
To reach the aim the following tasks are to be solved :
 to clarify the notion of equivalence and its varieties;
 to identify the criteria of equivalence translation in literary text;
 to identify the specific phenomena of partial equivalence in literary translation;
 to analyze the ways of transfering partial equivalence the novel "The Lord of the
Rings" by
John Tolkien.
Equivalence is one of the procedures used in translation. It is said to occur at
word,grammatical, textual and pragmatic levels.
Equivalent translation aims at reaching the same or similar effect on the target text
receiver, equivalence must be understood as sameness.
Because the notion of equivalence has taken much attention of translation theorists,
their studies have led to the emergence of a great excess of different types of translation
equivalence:
 Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both form and content.
It aims to allow the reader to understand as much of the SL context as possible. Formal
equivalence tends to emphasize fidelity to the lexical details and grammatical structureof the
original language.
 Dynamic equivalence is based on the principle of equivalent effect, i.e. that the
relationship between receiver and message should aim at being the same as that between the
original receivers and the SL message. Dynamic equivalence is the “quality of a translation in
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which the message of the original text has been so transported into the receptor language that
the response of the receptor is essentially like that of the original receptors”.
 Denotative equivalence is referred to the equivalence of the extra linguistic content of
a text.
 Connotative equivalence is related to the lexicon(usage, origin...) Here we are talking
about the mind of the reader or user.
1) Referential equivalence is established when the words in the source language (SL)
refer to the same objects in the world as the words in the target language (TL).
2) Pragmatic equivalence refers to words in both languages having the same effect on
the readers in both languages.
3) Contextual equivalence is established when words in both languages are used in the
same or similar contexts.
4) Textual equivalence refers to aspects of cohesion and coherence which are similar in
both texts and languages.
5) Partial equivalence is the absence of one or more of equivalence aspects, i. e. of
syntactic, semantic or pragmatic aspect [2].
Research on equivalence has great theoretical significance: as a result of translation
totally different language structures may enter into equivalence relations, and without
translation their identical functions would never be detected provides data for research into
the relationship between form and function [3].
The practical significance of the concept: it may provide scientifically sound criteria
(vs. intuition) for translation criticism (equivalence appears in various degrees, and
translations on the market cannot always be regarded as communicatively equivalent to the
original texts)
The main criteria in translation of literary texts are translation transformations.
In the process of translation a SLT as a whole or its segments may undergo varied
modifications that are known in the theory and practice of translation as translation
transformations. Translation transformations are defined by L. Barkhudarov as numerous and
varied in their quality inter-lingual changes which are made to achieve adequacy in
translation in spite of discrepancies in the formal and semantic systems of a SL and a TL [5].
The main lexical transformations include: concretization, generalization, sense
development, antonymic translation, compensation.
1) concretization is when a SL word with an abstract, broad and general meaning is
replaced by a TL word with a concrete, narrow and specific meaning, e.g.
The Dark Tower had been rebuilt, it was said.
Чорний Замок відбудовано - так казали подорожні. [4].
2) generalization is when a SL word with a concrete, narrow, specific meaning changed
for a TL word which has an abstract, broad, general meaning, e.g.
And there were murmured hints of creatures more terrible than all these, but they had
no name.
А ще подорожні пошепки переповідали туманні натяки на якихось чудовиськ,
страшніших, ніж усі інші вкупі; але як звуть їх, не говорили. [4]
3) sense development is when a SL word is replaced by a TL word the meanings of
which denote notions connected with each other through cause-result links. Since such links
are usually connected with an action there may be basically 6 varieties of such
transformations:
result – cause
result – action
action – result
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action – cause
cause – result
cause – action
e.g.When I opened my eyes she had lit the lamp(Gr. Greene) (action).
Коли я відкрив очі, лампа була запалена(K. Cook) (resultant state)[4].
4) antonymic translation is when a SL word is translated by its TL antonym which as a
rule brings about changes in the grammatical structure of a sentence, namely an affirmative
sentence often becomes negative and vice versa a negative sentence may turn into an
affirmative one.
Frodo himself, after the first shock, found that being his own master and the Mr.
Baggins of Bag End was rather pleasant.
Щодо самого Фродо, то він пережив біль розлуки і переконався, що належати
самому собі та бути єдиним паном Торбинсом з Торби-на-Кручі не так уже й погано
[4].
5) compensation is the replacement of a SL word which has no ready correspondence
by a TL unit with an approximate / close meaning or an acceptable way of referring to an
object named.
That name the hobbits only knew in legends of the dark past, like a shadow in the
background of their memories; but it was ominous and disquieting.
Це ім'я гобітам було відоме лише з переказів про давнину; його тінь зберігалась у
закутках їхньої пам'яті, бентежила й дихала чимось зловісним [4].
Partial equivalence is characterized the literary text as text that have semasiological
significant modifications that lead to the removal of SL from TG, particularly because it shifts
the lexical level.
There are some more examples to illustrate the point:
1) My dear Bagginses and Boffins,_ he began again; _and my dear Tooks and
Brandybucks, and Grubbs, and Chubbs, and Burrowses, and Hornblowers, and Bolgers,
Bracegirdles, Goodbodies, Brockhouses and Proudfoots._ 'ProudFEET! [7].
Дорогі мої Торбинси та Мудрінси, – почав він знову, – Туки та Брендібоки, Рясні,
Нерясні, Копайнори, Нор-Бобринги, Трюхстони, Люлькаси та Мохностопи! –
Мохноступи!
Given fragment is saturated with expressive hobbits` names, the translation of which
can be achieved only with the help of partial equivalence, that is possible to reproduce the
content, form or keep the functionality of the lexeme. In such a way translator interpreted
Bagginses – Торбинси, Boffins – Мудрінси (від boffin – учений, розумний), Burrowses –
Копайнори (burrow – нора) in these cases, she managed to convey a sense of proper names.
2) There's something fishy in this, my dear! I believe that mad Baggins is off again. Silly
old fool. But why worry? He hasn't taken the vittles with him [7].
Щось тут негаразд, голубонько! Гадаю, цей навіжений Торбинс знову подався
шукати вітра в полі. Старий дурень! Але нам нема чого хвилюватися. Адже
частування він з собою не забрав!
Lexeme fishy has simple conotative meaning of doubtfulness : “щось тут не так,
тхне”.
3) I want to see the wild country again before I die, and the Mountains; but he is still in
love with the Shire, with woods and fields and little rivers [7].
Мені вкрай потрібно знову побачити дикі землі та гори, поки живу; а він ще не
навтішався Краєм, полями, лісами й річками.
In the analyzed passage we can see examples of achieving partial equivalence by
antonymous translation: phrase “before I die” is changes to “поки живу”.
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Analyzing the material that has been used in the given article we came to the conclusion
that the use of partial equivalence in the translation of a literary text makes it possible to
transmit information more accurately. The research claims that the partial equivalent lexis and
the free translation strategy are not interdependent: the target text with the explicit free
translation features (i.e.considerable amplification and elimination) does not have the largest
amount of the partial equivalent lexis. The partial lexical equivalence is the instrument for the
defining of the principles translator is faithful to while rendering the lexical system’s
elements in the target language while creating target texts characterized by dynamic
equivalence with corresponding source texts. The partial lexical equivalence characterizes the
translator’s methods set for delivering lexical meaning from the point of its fullness and
completeness. The correspondence between the lexicographic and situational cases of the
partial lexical equivalence determines the subjectivity degree of the decisions made by the
translator in English-Ukrainian literary translation while creating dynamically equivalent
target texts.
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АНОТАЦІЯ
У статті йдеться про поняття еквівалентності, її використання при перекладі та досягнення
часткової еквівалентності при перекладі художніх текстів. Було вияснено, що еквівалентність
перекладу — це повна відповідна заміна тексту оригіналу текстом перекладу.
Метою статті є проведення комплексного перекладознавчого аналізу еквівалентності та
категорій часткової еквівалентності у її відношенні до проблеми відтворення англійського художнього
тексту в українському перекладі.
У статті досліджується поняття часткової еквівалентності та частково еквівалентні
лексичні відношення в українському художньому перекладі. Часткова еквівалентність набуває
поглибленого трактування, що ґрунтується на особливому типі співвідношень лексичних одиниць, які
реалізуються на рівні компонентів лексичного значення. Наводиться уточнене визначення часткової
лексичної еквівалентності, визначається місце досліджуваного явища в системі перекладознавчих
понять. Наводяться практичні поради щодо можливих перекладацьких дій, спрямованих на
оптимізацію використання часткових лексичних еквівалентів при створенні часткового еквівалентного
перекладу художнього тексту.
Було зроблено висновок, що використання часткової еквівалентності при перекладі художнього
тексту дає можливість передати інформацію більш точно.
Дослідження полягає в зацікавленості сучасних перекладознавців у теоретико-практичному
використанні часткових лексичних еквівалентів та їх дослідженні як однієї з най ефективніших
категорій еквівалентності при перекладі художніх текстів з англійської на українську мову.
Ключові слова: лексична еквівалентність, часткова еквівалентність, переклад еквівалентності,
перекладацька трансформація, художній текст.
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В статье исследуется необходимость и важность инновационных технологий в классе
иностранного языка, подробно обсуждаются мультимедийные технологии, действующие в качестве
способа специальной интеллектуальной деятельности . Эта технология имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими информационными технологиями обучения, так как она обеспечивает достижение
в процессе органического сочетания традиционных и инновационных форм и методов обучения,
осуществление подготовки, информации, игр, моделирования, проектирования и анализа функций;
выполнение таких принципов, как видимость и доступность; целесообразность систематического
перехода от образования к самообразованию; создание положительного эмоционального фона для
обучения. Дает возможность связать теорию с практикой. Использование инновационных технологий
обучения создает наиболее благоприятные условия и в значительной степени способствует мотивации
в изучении иностранных языков.
Ключевые слова: мультимедиа обучение, обучение парадигма, коммуникативной деятельности ,
активизация самостоятельной работы.

УДК 371.12+37/013
THE CONCEPTION OF PEDAGOGIC MASTERY BASIS FORMATION OF
FUTURE TEACHERS AT ELEMENTARY SCHOOL
NATALIA TELICHKO, ORYSLAVA BEZRUKA (FURHALA)
Teacher’s training to professional activities at the level of formation and revealing of pedagogical
mastery is a problem of scientific investigation, in philosophy, psychology and has to be studied thoroughly. The
orientation of scientific research to the studying of ontology and phenomenology of pedagogical mastery proves
the urgency of philosophical – pedagogical reflection dominating in philosophical and pedagogical literature.
The category of mastery is closely connected with the category of creativity and “acme” – the top of creativity,
of professional maturity. That is why the philosophy of pedagogical mastery is in close relation with conceptual
and theoretical structures of creatology – the science of creativity, and acmeology – the science disclosing the
laws of achievement of the highest points of creativity and professional maturity.
Key words: ontology, pedagogical mastery.

The formation of a definitive system of future teachers’ proficiency training directing
the students on mastering the basis of pedagogic mastery during the process of studying at
higher school envisages substantive examination of the specify of a definite problem and
determination of the concept of academic research.
The idea of implementation of conceptual approaches to the formation of pedagogic
mastery is urgent at modern stage of pedagogic education development, as well as, perforated
in semi theoretical scientific researches. Thus, Ukrainian scientist, an active originator of
ideas of educator’s training into educational system of higher educational establishment V.
Radul in his monograph “Social matureness of a young teacher” (1997) emphasizes that the
final character of pupil depends on teacher, on his/her mastery, on the level of his knowledge
and on his personality [1, p.4].
The researcher claims, that the ability to influence emotional sphere of the pupil is one
of the most important features of a teacher. It is impossible without the usage of the mastery
of word for the organization of pupils. By activating emotional recalls, progressive changes in
the consciousness of the pupil, it is possible to direct pedagogically the process of acquisition
of any influence [1, p.11].
Modern approaches of the reflexion of fundamental conceptual approaches to the
formation of the basis of future teacher’s pedagogic mastery has found its reflexion in
manuals and academic reference books for the course “Basis of pedagogic mastery”[4].
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Here are the following conceptual points:
1. The understanding of pedagogic mastery as a complex of abilities of teacher’s
personality, that provides a high level of self-organization of his professional activity. Here,
pedagogic mastery is viewed as higher, creative activity of the teacher, that is displayed in
reasonable usage of methods and means of pedagogic interchange in each separate situation
of education.
2. Theoretical basis of the course – the condition about pedagogic activity, that is the
activity according to the refectory governance of pupil’s activity for the development of his
personality [4,p.22].
The authors of the manuals have emphasized the conceptual approach to the formation
of pedagogic mastery, as training of the teacher to the interaction with pupils in the process of
narration. The scientists indicate, that while preparing and analyzing the narration, one should
be based on the understanding of it, as the one in integral pedagogic problem, which
organization is possible upon the condition of refectory governance, organization and
acquiring of pedagogic activity by pupils [4, p.157].
The system of an established ways and means of teacher-pupil communication is clearly
and gradually defined by the scientists, where a few main styles of professional and
pedagogic communication are pointed: communication based on the admiration of common
creativeness; the style of pedagogic communication, based on friendly relationships; distance
communication; dalliance communication; scaremongering communication, etc [4].
Defining the conceptual approaches to the formation of professional and pedagogic
level of communication, the researches play attention to the necessity of criteria of
establishment the whole complex of teacher’s pedagogic abilities, pointing the barriers of
communication and the ways of their coping. The classification of ineffective models of
communication is essential for future teachers and pedagogue-experts, their analysis is
focused on helping the teacher to master the means of organization their proper activity, to
solve pedagogic tasks in the process of education. The scientists notice: “It is essential, so that
future students aware pedagogic activity as reflectory governance of pupil’s activity, think of
themselves as of an object of this activity, master the mechanisms of usage of an individual
potential to solve pedagogic tasks of education, acquire the elements of pedagogic mechanism
of managing yourself ”[4, p.7].
A famous scientist and innovative – teacher M.Patlyshev in his methodological
reference book “Pedagogic mastery and the ways of its achieving” gives the characteristic, on
the base of his own practical experience, of didactic basis of the elements of pedagogic
mastery at classes. He points out such a leading inner components of the mastery of a form
teacher: a thorough knowledge of his subject; awareness of the goal and tasks of studying; the
ability to posses the mechanism of choice of lesson material; the knowledge, understanding
and mastering the methods of studying; the awareness of the choice of studying forms; means
of education; the ability to aware clearly the final result of education; motivation of studying
the artistry; directing of the lesson; improvisation; the awareness of real children’s potentials
and ability to develop their skills; ability to expect a clearly defined results from any pupil [3,
p.8-10].
Scientist proves and evaluates in practice an external components of pedagogic mastery,
also he distinguishes the following ones: the ability to understand pupils’ conditions and
manage them; mastering of pedagogic intuition and improvisation; artistry (language,
demeanor, sense of humour); ability to keep planed time limit at each stage of the lesson;
ability to distinguish the notion of “operating noise” at the lesson and “bewilderment”; ability
to organize various pupils activities [3, p.12].
One of the conceptual factors in the work of teacher M.Paltyshev points out the
pedagogic harmony. Harmony, according to the definition of a scientist, -- an analytic
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principle of didactics, that allows to define the bounds, balance, correlation of a balanced
usage of existing forms, methods, means of education for organizing a balanced educational
process. In its turn, pedagogic balance – the law of pedagogics, which leads to
correspondence of education organization and ambitions, that promote the coordination of
contents, form, methods of education, turning them to emphatic means of pedagogic process,
oriented to the formation of pupils’ satisfying sense of balance in the process of education and
learning the world around us [2, p.107]. “A true master – emphasizes M.Paltyshev, -- always
wishes for achieving the balance in education. If it is a lesson, and suddenly the balance is
disrupt, master feels that in a very delicate way and selects such forms, methods of
interchange with pupils, that will help to make the process of education more balanced” [2,
p.108].
Conceptual approaches to determine the essence, the structure of pedagogic mastery of
the teacher, the formedness of which allows to organize effectively the educational process at
school, were envisaged by H.S.Skovoroda Kharkiv State Pedagogic University. Arranged by
the scientists reference book “Pedagogic mastery of the teacher”(2000) supports the
realization of conceptual seeing and realization of the system of theoretical and practical
classes on the course “Basis of pedagogic mastery”. Scientists emphasize, that pedagogue has
to be the master of his craft, owing to certain professional training, constant self-education to
achieve a high level of professional responsibilities fulfillment [5, p.72].
The conception of formation the basis of pedagogic mastery in our research is based on
the phenomenon that is view by the scientists as a high art of education, which constantly
improves itself. From the point of view of the scientists any teacher can master this art, which
consists of general pedagogic level of culture, pedagogic abilities, pedagogic mechanism.
Pedagogic mastery is necessary for the teacher to provide a high level of education,
upbringing and development of pupils, a constant movement towards self-perfecting. The
criteria of formedness of its certain level (reproductive, reparative, creative, simulating) the
researches see a high level of educational work, creative, peculiar, independent character of
activity and peculiar responsible attitude of teacher to the fulfillment of their responsibilities
[5, p.76].
Summing up an educational and conceptual approaches of researches to understanding
of the essence of pedagogic mastery, a proper pedagogic experience of the formation of this
phenomenon, there were defined the main points of our investigation concept, that reveal its
essence and promote the realisation of leading idea.
1. Basic concepts of the formation of pedagogic mastery basis for future teachers of
elementary school at higher educational establishments are methodological, individual and
deontological, theoretical and contextual, practical and technological, that piece out
pedagogic concept of professional students’ training with commitment to achieving the top in
professional activity and reflection of theoretical and methodical basis of training the teachers
to work with junior pupils on the level of pedagogic mastery.
2. Methodological concept is based on the process of formation the fundamentals of
pedagogic mastery of future teachers at elementary classes of higher educational
establishments envisages integration of humanitarian fundamental basis about the essence of
pedagogic mastery as valuable top of teacher’s professional activity. That’s why, the
organization of future teacher’s education envisages axiological and acmeological motivation
of students to professional development.
3. There is a certain idea, which is the base for an individual and deontological concept,
it states that the basis for the formation of future teacher’s pedagogic mastery are professional
significant individual and pedagogic features of the student, that are based on the principle of
pedagogic deontology and are humanity directed. Individual qualities of the teacher are
determined by the presence of certain moral and spiritual qualities (humanity, democracy,
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intelligence, orientation at positive life ideals, tenderness, honesty, faithfulness, fairness,
tolerance, developed sense of obligation and social responsibility); the expression of social
and pedagogic features (organizational abilities, creativeness, empathy, attraction, pedagogic
empowerment, fidelity to principles, exigency, optimism, reflexivity, watchfulness), that
piece out the basis for pedagogic deontology, as a complex of principles of teacher’s
behavior.
4. Formation of fundamentals of future teacher’s pedagogic mastery at elementary
classes envisages a necessary level of students professional training, that integrates
synthetically the knowledge from psychological and pedagogic disciplines, methodologies of
teaching the subjects at elementary school, courses of pedagogic mastery and an elective
course “Pedagogy of improvement”, that pieces out theoretical and contextual concept.
5. Practical and technological concept: formation of practical skills and habits of
mastery fulfillment of pedagogic functions envisages approbation by the students of concrete
defined models of professional actions during the process of studying which keeps up to date
the usage of pedagogic technologies of problematic and situational, dialogic and interactive
character.
6. The system of formation the basis of future teachers’ pedagogic mastery at
elementary classes should be viewed as an active complex of interdependent parts of
students’ professional training at higher school, which is determined by: 1) their axiological
and acmeological purposefulness to professional improvement; 2) systemic approach to the
integration of personal students’ qualities and the level of professional theoretical and
practical training; 3)realization of innovative and technological approaches to education; 4)
multiversion display of samples of mastery pedagogic activity fulfillment by students in
virtual problematic and professional, dialogic and interactive situations during the process of
educational interchange.
7. Formation and realization of the formation system of future teachers’ pedagogic
mastery at elementary classes, that are based on theoretical and methodological supply of
students’ training process to professional improvement on the base of pedagogic
improvement – providing student’s inner forces, necessary for acquiring the control over
his/her own professional improvement, professional actions and factors, that have a negative
effect on the process of acquiring a certain level of pedagogic level.
8. The system of future teachers’ pedagogic mastery formation at elementary school
envisages the combination of goals; concepts, methodological and technological supply of the
process of students’ training in the context of their professional improvement, realization of
defined pedagogic conditions and the usage of valid means of diagnostics of a defined
phenomenon formedness according to certain criteria, factors and levels.
The leading idea of investigation and fundamental conceptual conditions embodied in
general hypothesis, that lies in development and realization of the system of future teacher’s
pedagogic mastery formation at elementary classes of higher educational establishments will
be effective, in case it is: based on theoretical and methodological substantiation of the
essence of pedagogic mastery; takes into account axiological and acmeological motivation of
students, principles of pedagogic deontology and pedagogic improvement; chooses definitive
methodology and realization of a defined pedagogic conditions of future teacher’s training to
work with junior pupils on the base of innovation of an educational surrounding with the help
of complex and systemic usage of pedagogic technologies of problematic and situational
dialogic and interactive character in the educational process of higher educational
establishments, that in practice will promote the improvement of the level of formedness the
pedagogic basis of students’ mastery.
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АНОТАЦІЯ
Підготовка вчителя до професійної діяльності на рівні формування і вияву педагогічної
майстерності є проблемою наукових досліджень у філософії, психології, педагогіці та потребує
поглибленого вивчення цього феномену. Спрямованість наукових пошуків на вивчення онтології та
феноменології педагогічної майстерності свідчить про актуальність філософсько-педагогічної
рефлексії, що домінує у філософській та педагогічній літературі. Категорія майстерності виявляється
тісно пов’язаною з категорією творчості і категорією «акме» – вершини творчості, професійної
зрілості. Тому філософія педагогічної майстерності перебуває у діалозі з концептуальними і
теоретичними структурами креатології – науки про творчість і акмеології – науки, що звертається до
розкриття законів і закономірностей досягнення вершин творчості та професійної зрілості.
Ключові слова: онтологія, педагогічна майстерність.
АННОТАЦИЯ
Подготовка учителя к профессиональной деятельности на уровне формирования и проявления
педагогического мастерства является проблемой научных исследований в философии, психологии,
педагогике и нуждается в углубленном изучении этого феномена. Направленность научных поисков на
изучение онтологии и феноменологии педагогического мастерства свидетельствует об актуальности
философско-педагогической рефлексии, которая доминирует в философской и педагогической
литературе. Категория мастерства оказывается тесно связанной с категорией творчества и
категорией «акме» – вершины творчества, профессиональной зрелости. Поэтому философия
педагогического мастерства находится в диалоге с концептуальными и теоретическими структурами
креатологии – науки о творчестве и акмеологии – науки, обращающейся к раскрытию законов и
закономерностей достижения вершин творчества и профессиональной зрелости.
Ключевые слова: онтология, педагогическое мастерство.
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УДК 159.924.7
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
САМОСПРИЙНЯТТЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
ЩЕРБАН Т.Д., КОВАЧ О. В.
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються психологічні особливості самосприйняття в юнацькому віці. Успішна
особистість розглядається як цілісний і динамічний процес атрибутування особистістю власних
позитивних досягнень. Реалії практики свідчать про наявність значної кризи, своєрідного когнітивнодуховного вакууму, що унеможливлюють повноцінний розвиток успішної особистості. Тому, вивчення
даного питання є актуальним на сьогодні. Узагальнен…….Зазанчено….Виокремлено….Доведено
Доведено, що розвиток самоставлення в юнацькому віці відбувається також завдяки пізнанню
інших осіб, які є в оточенні. Діяльність в юнацькому віці наповнена мотивами засвоєння знань,
спрямовані на професію; з’являються соціальні та особистісні зовнішні мотиви, передусім мотиви
досягнення. Найважливішою детермінантою розвитку самоприйняття юнака, що забезпечує
прийняття ним себе як унікального соціально-особистісного феномена, вважається сім’я. Усвідомлення
себе (і прийняття) стають можливими лише за умови врахування тих оцінних ставленнь, що
складаються в процесі виховання з боку дорослих (батьків, учителів).
Розвиток самосприйняття юнака, який навчається у вузі залежить від його
внутріуніверситетської, внутрігрупової взаємодії з викладачами й однолітками. Протягом навчання у
вищому навчальному закладі закладається професійна самосвідомість особистсті. Вона включає:
усвідомлення людиною норм, правил, моделей своєї професії, як еталону для усвідомлення своїх якостей;
усвідомлення цих якостей в інших людях, порівняння себе з кимось іншим (абстрактним або конкретною
колегою); облік оцінки себе як професіонала з боку колег; самооцінка своїх окремих сторін - розуміння
себе, Сучасному суспільству потрібен професіонал, який знає свою справу, може самостійно приймати
рішення і відповідати за них. Тому, подальше глибоке вивчення професійного самоставлення в
юнацькому віці буде ключем для розв’язання тих питань, які постають на шляху формування сильної
особистості-професіонала.
Ключові слова: самосвідомість, самосприйняття, самоставлення, «Я»- концепція, самопізнання,
самооцінка, самовиховання, структура самоставлення,розвиток самосприйняття, статеве
самосприйняття.

Вивчення самоставлення особистості хоча і є традиційною психологічною
проблемою, проте, вона зберігає свою актуальність. Сучасний світ акцентує увагу на
вивченні внутрішнього світу людини. Самосвідомість виступає регулятором вчинків та
думок особи. Розширення самосвідомості, здатність особи усвідомлювати та пізнавати
саму себе є рушієм успіху у всіх сферах активності, а саме у: навчанні, трудовій
діяльності, спілкуванні, пізнанні та ін. Ефективність та успіх особистості буде залежати
від того наскільки вона усвідомлює себе.
Об’єкти та методи дослідження
У дослідженнях багатьох учених (Л.І.Божович, В.В.Давидов, А.В.Захарова,
С.Д.Максименко, В.В.Столін, В.О.Татенко, П.Р.Чамата та ін.) прямо або
опосередковано розглядається феномен самосприйняття як один з основних
компонентів самосвідомості. Водночас окремого фундаментального вивчення
самоприйняття особистості, на прикрий жаль, не проводилось. Серед нечисленних
дослідженнь проблеми можна назвати праці зарубіжних науковців А.Рое, М.Сігельман,
A. Kolodziej, M.Jacunska та інноваційні роботи вітчизняних учених М.І.Алексєєвої й
О.Б.Насонової.
Часто спостерігається конфлікт між власними очікуваннями та реальними
установками довколишніх людей, що часто супроводжується підвищеним рівнем
тривожності та іншими психологічно дискомфортними станами. Загальною теоретикометодологічною основою дослідження стали положення психологічної науки про:
опосередкований характер і єдність діяльності, свідомості та самосвідомості
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(Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, В.В.Столін, С.Л.Рубінштейн, П.Р.Чамата); статеві
відмінності в процесі самоусвідомлення (В.Ю.Каган, А.М.Прихожан, Т.І.Юферєва);
становлення самоакцептації як невід’ємного компонента самосвідомості особистості
(М.І.Алексєєва, Д.Т.Гошовська, О.Б.Насонова); концепції особистості як суб’єкта
власної життєвої відповідальності (К.О. Абульханова-Славська, Г.С. Костюк,
С.Д. Максименко, Т.М. Титаренко, М.В. Савчин); загально-психологічні ідеї про ґенезу
й розвиток ціннісно-смислової сфери особистості (О.О. Бодальов, Б.С. Братусь,
Д.О. Леонтьєв); уявлення про професійний розвиток особистості загалом, у процесі
професійного самовизначення під час навчання у вищому навчальному закладі зокрема
(Ж.П. Вірна, Є.І. Головаха, О.М. Лактіонов, Т.Д. Щербан).
Також слід зазначити, що бракує, зокрема, праць, які б у повній мірі розкривали
психологічні особливості механізму ґенези й динаміки успіху особистості загалом, у
процесі професійного самовизначення зокрема. Недостатньо вивченими є майже всі
структурно-функціональні параметри самоприйняття. Таким чином утворено об’єкт
дослідження – процес формування самосвідомості у юнацтві. Предмет дослідження –
процес самосприйняття студентів ВНЗ. Метою роботи є з’ясування психологічних
особливостей
самосприйняття
студентів
ВНЗ.
Застосовується
комплекс
взаємодоповнюючих методів: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури;
структурний і функціональний аналіз процесу розвитку самоприйняття. Наукова
новизна дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні змістових і
функціональних параметрів самоприйняття дівчат і хлопців юнацького віку у
констатації суттєвих відмінностей у формуванні самоприйняття.
Постановка завдання
Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань:
здійснити теоретичний аналіз і розкрити сутність самоприйняття у юнацькому віці;
виявити найсуттєвіші гендерні відмінності у процесі становлення і функціонування
змістово-семантичних механізмів самоприйняття юнаків.
Результати та їх обговорення
Самосвідомість - усвідомлене відношення людини до своїх потреб і здібностей,
потягів і мотивів поводження, переживань і думок, відносно стійка, у більшому чи
меншому ступені усвідомлена, пережита як неповторна, система представлень індивіда
про самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і
відноситься до себе [4].
Самосвідомість дозволяє людині не тільки відображати зовнішній світ, але,
виділивши себе в цьому світі, пізнавати свій внутрішній світ, переживати його і певним
чином відноситися до себе. Як писав Сєченов І.М., самосвідомість створює «людині
можливість відноситися до актів власної свідомості критично, тобто відокремлювати
усе своє внутрішнє від усього привхідного ззовні, аналізувати його і зіставляти
(порівнювати) із зовнішнім, словом, вивчати акт власної свідомості» [11].
Таким чином, самосвідомість - це процес усвідомлення свого «Я» у різноманітті
індивідуальних особливостей, виділення себе з навколишнього світу і представлення
про себе в зіставленні з іншими людьми. Вона допомагає людині зберігати себе і своє
«Я», а також регулює всю складну систему внутрішнього психічного світу людини [2].
Самосвідомість включає три головних компоненти. По-перше, це самопізнання.
Цей процес починається з пізнання себе через порівняння з іншими. Інший, більш
високий рівень самопізнання - порівняння по типу «Я і Я». По друге, це самооцінка визначене емоційно-ціннісне відношення до себе. По третє, це самовиховання - процес
самоврядування, спрямований на усвідомлену зміну своєї особистості [14].
Продуктом самосвідомості виступає уявлення про себе, «Я-образ» чи «Яконцепція». Аналіз «Я-образу» дозволяє виділити у ньому два аспекти:
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1) знання про себе, тобто змістовну частину представлень людини про себе, про її
«Я-концепцію»;
2) самовідношення, тобто емоційно-оцінну реакцію на знання про себе [12].
Рівень самосвідомості характеризується якостями, які особа визначає і виявляє
своє відношення до себе. Чим більше своїх якостей виділяє людина і відносить їх до
себе, до свого «Я», чим складніші ці якості, тим вище рівень її самосвідомості. У
випадку низької диференційованості якостей, злитість якостей створює «образ Я»
надмірно упередженим. Це може стати причиною його дестабілізації і перекручування
під впливом різних факторів. У цьому випадку людина погано відмежовується від
оцінки її іншими, із труднощами звільняється від впливу їх відношень. Тоді її
самооцінка не виконує роль еталона, що зважує власний досвід і регулює поводження
[3].
На сьогодні існує ряд теоретичних та емпіричних досліджень вітчизняних
психологів, які вивчали ставлення особистості до себе в контексті розвитку
(Б.Ананьєв, Л.Виготський, Л. Гозман, О. Леонтьєв, В. Мясищев, С. Пантілєєв,
С.Рубінштейн, В.Столін).
Дослідження самоставлення, як компоненту самосвідомості, теоретично були
закладені І. Чесноковою, яка ввела в науковий ужиток поняття «емоційно-ціннісне
самоставлення». На її думку, самоставлення – це емоційно-ціннісне ставлення до себе,
один з внутрішніх процесів самосвідомості, який відображає єдність моменту
самопізнання і системи переживань. Як зазначає вчена, самоставлення може існувати в
різних формах: гордості, самолюбства, самоповаги. Постійно перебуває у динаміці, в
процесі безперервного розвитку. В міру розвитку емоційного досвіду у суб’єкта
складається більш або менш узагальнене емоційно-ціннісне ставлення до себе [15].
Самоставлення як емоційний компонент самосвідомості розглядали також такі
вчені, як О. Леонтьєв, В. Столін, Є. Соколова. Так, О. Леонтьєв визначає емоційноціннісне ставлення до себе, як стійке емоційне ставлення, яке має «виражений
предметний характер, що є результатом специфічного узагальнення емоцій». На думку
В. Століна, змістовий компонент Я утворюється як відношення або зіткнення власних
якостей, властивостей з мотивами та цілями суб’єкта і описується за допомогою таких
емоційних вимірювань, як: симпатія, повага і близькість, які в різних пропорціях
знаходяться в конкретних внутрішніх діях-настановах. Вони ж безпосередньо
пов’язують самоставлення з процесами аутокомунікації або внутрішнього діалогу.
«Саме в процесі внутрішнього діалогу самоставлення розкривається найбільш повно і
змістовно, будучи по суті результатом або продуктом цього аутокомунікатівного
процесу» Такі три емоційні вимірювання, складають основу макроструктури
самоставлення [14].
Самоставлення як однин із важливих елементів самосвідомості має свою
структуру, функції, полюси та специфічні особливості:
1) Структурні - самоповага, аутосимпатія, очікування позитивного ставлення від
інших, самоінтерес, самовпевненість, ставлення інших, самоприйняття, самокерування,
самопослідовність, самозвинувачення, самоцікавість, саморозуміння. А оскільки
самоставлення є інтегральним утворенням, то його особливості зумовлює домінування
однієї або декількох з вищеперерахованих складових.
2) Змістові – модальність; адекватність самоставлення, ступінь вираженості
(повнота) складових елементів; наявність/відсутність суперечливих самохарактеристик.
3) Динамічні – ступінь стабільності та лабільності самоставлення, тобто, здатність
особистості корегувати його у відповідності до змін, що можуть бути детерміновані як
зовнішніми впливами, так і онтогенетичним розвитком особистості. Різні варіації
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характеристик самоставлення, які ми зазначили, власне і визначають особливості
ставлення особистості до себе [10].
Розвиток самосвідомості – центральний психологічний процес в юнацькому віці.
Саме самосвідомість спонукає особистість узгоджувати всі свої прагнення і вчинки
образом власного «Я». Усе це супроводжується різними видами діяльності, в які
залучений юнак: навчальна, виробнича, творча. У цей період розвивається
самоставлення як компонент самосвідомості, що дає змогу оцінювати власні здібності,
якості, що дозволяє коригувати і вдосконалюватись як особистість.
Самосвідомість супроводжується соціально-психологічними протиріччями: з
одного боку юнак сприймає себе як унікальну та нетипову особистість, він впевнений у
власних силах та відчуває себе вище інших, з іншого боку відсутність досвіду,
наявність сумнівів у власних силах, які він намагається перебороти [7].
Розвиток самосвідомості в юнацькому віці спричинені змінами: у змісті
діяльності; суспільного становища та соціальних ролей; у структурі спілкування та
комунікації «значимих інших»; у розвитку психічних процесів та здібностей, в т.ч.
інтелекту та емоцій; зрушеннями у мотиваційній сфері та ціннісних орієнтаціях;
появою нових питань про себе, нових контекстів та кутів зору, під якими юнак себе
розглядає.
Самоставлення в юнацькому віці відбувається також завдяки пізнанню інших
осіб, які є в оточенні. Соціально-психологічна особливість цього вікового періоду
характеризується набуттям досвіду у спілкуванні, становлення світогляду та
соціальних установок. Діяльність в юнацькому віці наповнена мотивами засвоєння
знань, спрямованими на професію; з’являються соціальні та особистісні зовнішні
мотиви, передусім мотиви досягнення. Поряд з навчанням провідною діяльністю стає
спілкування. Побудовані на основі певних морально-етичних вимог і соціальних норм
взаємини роблять міжособистісне спілкування юнаків діяльністю, всередині якої
формуються спільні погляди на життя, на майбутнє.
Характеризуючи самоставлення юнаків, важливо виділити такі його особливості:
збільшення ступеня адекватності; усталеність структурних компонентів самоставлення;
сформованість самоставлення в цілому та його чутливість до зовнішніх і внутрішніх
впливів[11].
В юнацькому віці в рамках становлення нового рівня самосвідомості відбувається
і розвиток нового рівня ставлення до себе. Одним з центральних моментів тут є зміна
підстав, критеріїв для самооцінки - вони зміщуються, кажучи словами
Л. С. Виготського, «із зовні, у всередину» , набуваючи якісно інші форми, порівняно з
критеріями оцінки людиною інших людей. Перехід від приватних самооцінок до
загальної, цілісної (зміна підстав) створює умови для формування в повному розумінні
слова власного ставлення до себе, досить автономного від ставлення і оцінок
оточуючих, приватних успіхів і невдач, різного роду ситуативних впливів.
Саме в юності завершується формування емоційно-ціннісного ставлення до себе,
тобто «оперативна самооцінка» починає містити відповідність поведінки, власних
поглядів і переконань, результатів діяльності. Самооцінка і самоставлення
взаємопов’язані між собою, оскільки є складовими однієї системи. Вони зумовлюють
адекватність чи неадекватність образу «Я», що пов’язується з розвитком когнітивного
компоненту самосвідомості (здатності до самопізнання) та з мотивацією до пізнання
власної особистості. Таким чином, самосвідомість в юнацькому віці набуває якісноспецифічний характер. Вона пов’язана з необхідністю оцінювати якості своєї
особистості з урахуванням конкретних життєвих устремлінь, у зв’язку з рішенням
завдання професійного самовизначення [9].
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Найважливішою детермінантою розвитку самоприйняття юнаків, що забезпечує
прийняття ними себе як унікального соціально-особистісного феномена, вважається
сім’я. Усвідомлення себе (і прийняття) стають можливими лише за умови врахування
тих оцінних ставленнь, що складаються в процесі виховання, керівництва розвитком
дитини з боку дорослих (батьків, учителів, вихователів).
За Б.Г.Ананьєвим, ранні форми оцінного ставлення дорослих до дитини
проявляються через міміку, інтонацію, погляд, жести, слова-схвалення, ласку, жарт,
невдоволення, обурення тощо, змінюються і долають багато якісно нових щаблів. У
дослідженні В.В.Століна виділяються способи інтеріоризації самосвідомості дитини,
подається своєрідний теоретичний механізм співіснування образу-Я та самосвідомості.
Насамперед це пряме або непряме (поведінкове) навіювання образу або самоставлення.
Це опосередкована детермінація самоставлення дитини через формування в неї
стандартів виконання тих чи інших дій, формування рівня домагань; контроль за
поведінкою, завдяки чому дитина засвоює параметри і способи самоконтролю;
опосередковане управління процесом формування самосвідомості через залучення до
такої поведінки, що може або підвищити, або знизити самооцінку, змінити образ самої
себе; залучення в таку взаємодію з дорослими або в ширші соціальні відносини, в яких
протікає засвоєння реально діючих правил поведінки й моральних норм, ідентифікація
дитини зі значущими іншими [14].
Багато вчених зазначає, що самоприйняття у юнацькому віці залежить від типів
сімей, від особливостей взаємодії на рівні «батьки-діти», від позитивності негативності соціально-психологічних характеристик сім’ї. Процес самосприйняття
перебігає значно краще, успішніше та якісніше, якщо дитина росте у відкритій,
гнучкій, інтегрованій, гармонійній, демократичній сім’ї, ніж у закритій, ригідній,
дезінтегрованій, дисгармонійній, прагматичній, інертній і авторитарній. Велике
значення для розвитку самосвідомості має те, чи походить дитина з повної сім’ї, чи
вона сирота, напівсирота. Не слід ігнорувати фактором багатодітності чи однодітності,
що також суттєво впливає на становлення конструктів самоусвідомлення підлітка.
Отже, ціла низка соціально-психологічних чинників позначається на розвитку
самоприйняття особистості у юнацькому віці, прискорюючи або ускладнюючи їхнє
загальноособистісне становлення.
І.Г.Чеснова виводить таку типологію залежності самооцінки особистості від
ставлень батьків:
1) ехо-самооцінка як пряме відтворення оцінок батьків. Якщо дитині навіюється,
«наклеюється» негативний образ себе, то вона цілковито приймає погляди батьків на
себе, в якому домінують відчуття неповноцінності, меншвартості та неприйняття себе.
Основна небезпека «ехо-самооцінки» полягає у формуванні крайньої залежності
самоставлення особистсоті від зовнішніх оцінок значущих інших, що робить його
неспроможним до вироблення власних внутрішніх критеріїв з метою позитивного
самоставлення і самоприйняття;
2) змішана самооцінка як протиріччя власного «образу Я», що якраз формується, і
є відголосками батьківського бачення дитини. Це вносить хаос і амбівалентність у
самоприйняття особистості;
3) самооцінка як відтворення особистістю поглядів батьків, але надання цим
поглядам іншої модальності й оцінки;
4) самооцінка як активна боротьба проти оцінок батьків з одночасним
оцінюванням себе у рамках системи батьківських поглядів і цінностей;
5) самооцінка як відтворення негативної батьківської думки з підкресленим
хизуванням із цього;
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6) самооцінка як соціальне незауважування й ігнорування негативних оцінок
батьків [15].
Негативним чинником, що ускладнює розвиток самосвідомості, є девіантний тип
сім’ї, в якій росте і виховується дитина. Алкоголізм, побої, наркоманія, розпуста, інші
асоціальні явища, що насичують мікроклімат такої сім’ї, гальмують і викривляють
загальний розвиток дитини, позначаючись на всіх елементах її самоприйняття.
Умови негармонійної сім’ї часто породжують низку психогенних чинників, які
спонукають дитину до преферування одного з батьків. Це вкрай небезпечно для дітей і
юнацького віку, які переживають етап статевої гомогенізації. Адже особливості
статеворольового формування відбуваються і проявляються у спілкуванні, манері
поведінки, стилі зовнішності та ін. Асоціальні установки батьків спричиняють перебіг
самоприйняття підлітків за ознаками невротичності та психопатичності, кволості та
безконтрольності. Навіть у звичайних нуклеарних повноцінних сім’ях через перепади у
внутрісімейній взаємодії можливі негаразди з дитячим самоприйняттям. Демократичне,
гіперопікаюче, нехтуюче, авторитарне ставлення до дітей по-різному детермінує
розвиток їхньої самосвідомості [8].
Розвиток самосприйняття юнака, який навчається у вузі тісним чином залежить
від його внутріуніверситетської, внутрігрупової взаємодії з викладачами й
однолітками. Успіхи
й
невдачі у навчальному процесі, місце в системі
міжособистісних взаємин, статус «зірки» чи «знехтуваного», фізичні дані, зрештою
зовнішність, одежа, зачіска тощо висуваються у ранг вагомих чинників, що
обумовлюють самоприйняття особистості у цей період [6].
На думку Р.Бернса, ставлення до себе, сприймання себе, самооцінка значною
мірою визначають поведінку особистості та її успішність. Спираючись на дані багатьох
дослідженнь, учений стверджує, що незадовільна успішність, незацікавленість у
навчанні, низька мотивація, погана поведінка зумовлені негативним ставленням до
себе, заниженою самооцінкою, неприйняттям своєї особистості. Успіхи у навчанні (і в
житті) загалом не менше залежать від уявлень про свої здібності, ніж від самих
здібностей [1].
Трикомпонентну схему ставлення до себе як суб’єкта учбової діяльності
пропонує І.С.Кон. Він вичленовує такі складники: когнітивний - знання себе як учня,
студента, уявлення про себе в різній віковій перспективі; афективний - оцінка й
емоційні переживання власних учбових досягнень і невдач, міркувань, самоприйняття і
самооцінки особистісно значущих властивостей; конативний - рефлексивний
самоконтроль в учбовій діяльності [5].
Оскільки загальновідомим є визнання ролі спілкування як важливої діяльності у
юнацькому віці, то можна з упевненістю вважати його найсприятливішим і гостро
сенситивним для становлення і формування самоприйняття особистості. Тому вуз,
навчально-виховний процес, де відбувається активна міжособистісна комунікація і
перцепція, слід розглядати як одну з найважливіших детермінант їхнього
самоприйняття і загального розвитку.
Вагомими особистісними детермінантами становлення самоприйняття юнаків є
їхня здатність до самоспостереження, розвитку рефлексії, самоаналізу і самоконтролю.
Лише активна потреба в самопізнанні через елементи самоставлення і
самоствердження повинна безпосередньо призвести до повноцінної саморегуляції в
процесі прийняття особистістю самої себе. Будь-яке порушення цього процесу
неминуче позначається на якості інтроспективної системи юнаків, порушує механізми
самоусвідомлення, самоповаги й остаточного цілісного само прийняття [13].
На думку А.К. Маркової, професійна самосвідомість включає: усвідомлення
людиною норм, правил, моделей своєї професії, як еталонів для усвідомлення своїх
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якостей; усвідомлення цих якостей в інших людей, порівняння себе з якимсь
абстрактом або конкретним колегою; облік оцінки себе як професіонала з боку колег;
самооцінка людиною своїх окремих сторін - розуміння себе, свого професійної
поведінки, а також емоційне ставлення і оцінювання себе.
Професійна самосвідомість має одну важливу загальну характеристику - це
самосвідомість людини, що бере активну участь в продуктивній праці і через таку
працю стверджує себе як повноцінного члена суспільства. «Розвинена самосвідомість одна з умов формування індивідуального стилю , одна з необхідних умов знаходження
людиною найбільш підходящої для нього місця, зокрема у професійній спільності, а
також умова планування і побудови особистих професійних планів на етапі вибору
професії, - пише Е. Л. Клімов, - це також важливий критерій підготовленості фахівця.
Самоусвідомлення й інтерес до власного «Я» у підлітків обумовлюється змінами в
характері. До 16-17 років виникають особисті новоутворення, які в психологічній
літературі представлені категорією «самовизначення». Відмічено, що проблема
самовизначення виникає на певному етапі життя, на межі старшого підліткового віку і
юнацтва [7].
Найважливіше завдання юнацького віку - вибір професії. Професійні плани
юнаків розмиті, аморфні, мрійливі. Вони найчастіше уявляють себе в різних емоційно
привабливих професійних ролях, проте психологічно обґрунтованого вибору професії
зробити не можуть. Незадоволення майбутнім стимулює розвиток рефлексії усвідомлення власного «Я» («Хто я? Які мої здібності? Які мої життєві ідеали? Ким я
хочу стати?»). Самоаналіз стає психологічною основою віддаленого професійного
самовизначення для багатьох юнаків.
Почуття ідентичності формується послідовно. Підліток намагається утворити
єдину картину світосприйняття, в якій усі цінності та оцінки повинні синтезуватися. В
ранньому юнацькому віці особистість прагне до переоцінки самої себе у стосунках із
близькими людьми, суспільстві в цілому: фізичному, соціальному, емоційному планах.
Пошук ідентичності може відбуватися по різному. Один із шляхів вирішення цієї
проблеми полягає в програванні різних ролей. Деякі молоді люди після рольового
експериментування та моральних пошуків починають пристосовуватися до певних
цілей, інші зовсім минають кризу ідентичності. Загалом, це ті хто наслідує цінності
своєї сім’ї та вибирає шлях, запропонований батьками. Часто ідентичність набувається
шляхом тривалих пошуків, спроб та помилок.
Важливе місце в процесі формування ідентичності займають ціннісні орієнтації.
Ці складові структури особистості характеризують смислову сторону її спрямованості.
Ціннісні орієнтації - це стійкі утворення моральної свідомості, компоненти
світосприйняття, які виражають сутність моральності людини, загальні культурно історичні настанови. Формування почуття ідентичності пов’язано з усвідомленням
власної цінності і компетентності. Вагому роль у такому формуванні відіграють
соціальні та професійні відносини. Такі відносини обумовленні винятковістю
особистості в складі референтної групи. Саме в таких відносинах формується
прийняття себе як спеціаліста.
Для юнаків учбово-професійне самовизначення - свідомий вибір професійної
освіти. У віці 17-23 років більшість юнаків здобуває професійну освіту в учбових
закладах [6]. Загальноосвітня школа з її романтичними прагненнями, професійно
зорієнтованими мріями залишилась у минулому. Бажане майбутнє стало реальністю.
Однак чимало юнаків переживає незадоволення й розчарування у зробленому
(примусово або за бажанням) виборі професійного поля. Актуалізація рефлексії,
самоаналізу, самооцінки сприяє внесенню коректив у професійний старт.
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У більшості ж дівчат і юнаків в процесі професійного навчання закріплюється
впевненість у правильності зробленого вибору. Поступове засвоєння професійної ролі
сприяє усвідомленню себе як представника певної професійної спільності [6].
Отже, специфіка професійної самосвідомості юнаків зумовлена функціями та
змістом їхньої майбутньої професійної діяльності, психофізіологічними та
соціокультурними факторами, домінуючими уявленнями про роль жінки і чоловіка в
суспільстві, регіональними особливостями і відмінностями життєвого середовища, яке,
в основному, характеризується порівнянням професійних обов’язків із сімейними та
господарськими. Професійне середовище впливає на формування особистісної
ідентичності, має свою ідеологію, свої критерії оцінки професійних можливостей.
Висновки
Самосвідомість - це усвідомлене відношення людини до своїх потреб і
здібностей, потягів і мотивів поводження, переживань і думок. Це відносно стійка,
усвідомлена, пережита як неповторна, система представлень індивіда про самого себе,
на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і своє відношення до себе.
Самоставлення – це емоційно-ціннісне ставлення до себе, один з внутрішніх процесів
самосвідомості, який відображає єдність моменту самопізнання і системи переживань.
Розвиток самосвідомості – центральний психологічний процес в юнацькому віці. Саме
самосвідомість спонукає особистість узгоджувати всі свої прагнення і вчинки з
образом власного «Я». Усе це супроводжується різними видами діяльності, в які
залучений юнак. Самоставлення дає змогу оцінювати власні здібності, якості, що
дозволяє вдосконалюватись як особистість.
Розвиток самосвідомості в юнацькому віці спричинені змінами: у змісті
діяльності; суспільного становища та соціальних ролей; у структурі спілкування та
комунікації «значимих інших»; розвитку психічних процесів та здібностей, в т.ч.
інтелекту та емоцій; зрушеннями у мотиваційній сфері та ціннісних орієнтаціях; питань
про себе.
Розвиток самоставлення в юнацькому віці відбувається також завдяки пізнанню
інших осіб, які є в оточенні. Соціально-психологічна особливість цього вікового
періоду характеризується набуттям досвіду у спілкуванні, становлення світогляду та
соціальних установок. Через що юнак набуває самостійності, впевненості у власних
діях, стійкості до стресів.
Діяльність в юнацькому віці наповнена мотивами засвоєння знань, спрямовані на
професію; з’являються соціальні та особистісні зовнішні мотиви, передусім мотиви
досягнення. Найважливішою детермінантою розвитку самоприйняття юнака, що
забезпечує прийняття ним себе як унікального соціально-особистісного феномена,
вважається сім’я. Усвідомлення себе (і прийняття) стають можливими лише за умови
врахування тих оцінних ставленнь, що складаються в процесі виховання з боку
дорослих (батьків, учителів).
Розвиток самосприйняття юнака, який навчається у вузі залежить від його
внутріуніверситетської, внутрігрупової взаємодії з викладачами й однолітками. Успіхи
й невдачі у навчальному процесі, місце в системі міжособистісних взаємин, статус
«зірки» чи «знехтуваного», фізичні дані, зрештою зовнішність, одежа, зачіска тощо
висуваються у ранг вагомих чинників, що обумовлюють самоприйняття особистості у
юнацькому віці. Протягом навчання у вищому навчальному закладі закладається
професійна самосвідомість особистсті. Вона включає: усвідомлення людиною норм,
правил, моделей своєї професії, як еталону для усвідомлення своїх якостей;
усвідомлення цих якостей в інших людях, порівняння себе з кимось іншим
(абстрактним або конкретною колегою); облік оцінки себе як професіонала з боку
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колег; самооцінка своїх окремих сторін - розуміння себе, своєї професійної поведінки,
а також емоційне ставлення і оцінювання себе.
Юнаки найчастіше уявляють себе в різних емоційно привабливих професійних
ролях, проте психологічно обґрунтованого вибору професії зробити не можуть. А
сучасному суспільству потрібен професіонал, який знає свою справу, може самостійно
приймати рішення і відповідати за них. Тому, подальше глибоке вивчення
професійного самоставлення в юнацькому віці буде ключем для розв’язання тих
питань, які постають на шляху формування сильної особистості-професіонала.
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АННОТАЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПРИЯТИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматриваются психологические особенности самовосприятия в юношеском
возрасте. Успешная личность рассматривается как целостный и динамичный процесс
атрибутирования личностью собственных положительных достижений. Реалии практики
свидетельствуют о наличии значительного кризиса, своеобразного когнитивно-духовного вакуума,
исключающих полноценное развитие успешной личности. Поэтому изучение данного вопроса является
актуальным на сегодня.
Доказано, что развитие самоотношения в юношеском возрасте происходит также благодаря
познанию других лиц, являющихся в окружении. Деятельность в юношеском возрасте наполнена
мотивами усвоения знаний, направленных на профессию; появляются социальные и личностные внешние
мотивы, прежде всего мотивы достижения. Важнейшей детерминантой развития самовосприятия
юноши, которая обеспечивает принятие им себя как уникального социально-личностного феномена,
считается семья. Осознание себя (и принятие) становятся возможными только при условии учета тех
оценочных отношений, которые складываются в процессе воспитания со стороны взрослых
(родителей, учителей).
Развитие самовосприятия юноши, который учится в вузе, зависит от его
внутриуниверситетского, внутригруппового взаимодействия с преподавателями и сверстниками. На
протяжении обучения в высшем учебном заведении закладывается профессиональное самосознание
личности. Оно включает осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии как эталона для
осознания своих качеств; осознание этих качеств в других людях, сравнение себя с кем-то другим
(абстрактным или конкретным коллегой, учет оценки себя как профессионала со стороны коллег;
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самооценка своих отдельных сторон - понимание себя. Современному обществу нужен профессионал,
который знает свое дело, может самостоятельно принимать решения и отвечать за них. Поэтому
дальнейшее глубокое изучение профессионального самоотношения в юношеском возрасте будет ключом
для решения тех вопросов, которые возникают на пути формирования сильной личности
профессионала.
Ключевые слова: самосознание, самовосприятие, самоотношение, «Я» - концепция,
самопознание, самооценка, самовоспитание, структура самоотношения, развитие самовосприятия,
половое самовосприятие.

SUMMARY
PSYCHOLOGICAL FEATURES SELF-PERCEPTION IN ADOLESCENCE
The article deals with the psychological features of self-perception in adolescence. A successful person is
seen as a holistic and dynamic process of attributing own personality positive achievements. Reality practices
indicate a significant crisis, a sort of cognitive and spiritual vacuum which prevent full development of a
successful person. Therefore, the studying of this issue is relevant today. It has been generalized .Indicated ......
Outlined….Proved.
It has been proved that the self-attitude development in adolescence is also due to the knowledge of
others who are surrounded. Activities in adolescence filled based learning, aimed at the occupation; there are
social and personal external reasons, primarily motivation achievement. The most important determinant of
self-perception youth, providing perception of yourself as a unique social and personal phenomenon is
considered family. Understanding yourself (and acceptance) are possible only if the account of evaluative
attitudes that are emerging in the process of upbringing from the adults (parents, teachers).
The development of self-perception of adolescent studying in the university depends on its internal
university, internal group interaction with teachers and peers. While studying in higher education lays the
professional identity of the individual. It includes awareness of human norms, rules, models his profession as a
reference for understanding their properties; the realization of those qualities in other people, comparing
yourself with someone else (abstract or concrete counterpart); Accounting estimates oneself as a professional
peer; self-assessment of its individual aspects - understanding itself, modern society needs a professional who
knows its business can make their own decisions and be responsible for them. Therefore, further study of deep
professional self-attitude in adolescence is the key to solving the issues facing towards the formation of a strong
professional personality.
Keywords: consciousness, self-perception, self-attitude, "I" - concept, self-knowledge, self-esteem, selfupbringing, the structure of self-attitude, the development of self-perception, sexual self-perception.

УДК 159.922.8:364.272
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ВЖИВАННЯ
ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПІДЛІТКАМИ
ЮРКОВ О.С.,ОРСАГОШ В.В.
Мукачівський державний університет

В статті розглядаються особливості вживання психоактивних речовин старшокласників та
фактори, що сприяють цьому процесу. Висвітлюється роль сім’ї, дитячо-батьківських стосунків,
стилів сімейного виховання у формуванні особистості старшого школяра та їх зв’язок з формуванням
залежності вживання психоактивних речовин. Мета дослідження полягає в теоретичному
обґрунтуванні,емпіричному дослідженню соціально-психологічних умов вживання психоактивних
речовин (ПАР) та розробки корекційно-тренінгової програми формування здорового способу життя
підлітків.. Базою дослідження виступила Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1
ім.О.С.Пушкіна. При проведені дослідницької роботи була використана вибірка у кількості 60 учнів.
Практичне значення дослідження полягає у можливостях використання матеріалів для профілактики
вживання психоактивних речовин учнями та рекомендаціях щодо попередження зловживання
речовинами, які негативно впливають на організм підлітків, у навчальному закладі. Специфікою
наркоманії є психологічна залежність від прийому наркотичних речовин, що виникає у хворого. Саме
тому наркоманія важко піддається лікуванню й в цьому контексті особливого значення набуває
психопрофілактика захворювання (до початку регулярного вживання особою наркотичних речовин).
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Отже, постає нагальна потреба в організації психокорекційної роботи з так званими групами ризику:
групами осіб, що мають схильність до вживання наркотиків.
Ураховуючи культурологічні традиції нашого суспільства та особливості менталітету
населення, групи самодопомоги для підлітків навряд чи виникнуть у нас в осяжному майбутньому. Тому
слід звернутися до розгляду більш реальної перспективи: професійної психокорекційної роботи з
підлітками групи ризику.
Психоактивні речовини - речовини, що викликають звикання та залежність за умов
систематичного вживання особою (алкоголь, наркотичні речовини, лікарські та інші засоби) внаслідок
приймання яких змінюється поведінка людини. Основні причини наркоманії серед неповнолітніх варто
шукати, на думку експертів, в умовах виховання. Тобто можна говорити про соціально педагогічні і
соціально-культурні чинники. Природно постає питання: чому у неповнолітньої молоді формується
мотивація прилучення до вживання різних психоактивних речовин, які фактори обумовлюють її
формування? Що спонукає наших дітей проявляти інтерес до наркотикам, пробувати і вживати
наркотичні речовини?
Ключові слова :психоактивні речовини, підлітковий вік, вікова криза, ідентичність, дитячобатьківські стосунки, сімейне виховання.

Постановка проблеми. Упродовж останніх років дослідниками спостерігаються
тенденції до зростання кількості неповнолітніх осіб, які вживають психоактивні
речовини (ПАР), зниження віку підлітків, які вперше пробують ПАР; існування
позазаконної доступності легальних наркотичних речовин (алкогольних і тютюнових
виробів, медичних препаратів); розширення спектра вживаних речовин та формування
на цій основі особливої молодіжної субкультури, однією з цінностей якої є незмістовне
проведення дозвілля з уживанням алкоголю та наркотиків. Заголом до психоактивних
речовин відносять: наркотики, алкоголь, тютюнові вироби,медичні препарати,а також
різні препарати які збуджують або гальмують психіку людини.
Отже, процеси поширення вживання алкоголю та інших наркотичних речовин у
середовищі українських підлітків не тільки мають визначене місце, але й останніми
роками посилюються й охоплюють дедалі більшу частину як юнаків, так і дівчат,
починаючи з молодшого та середнього шкільного віку, що загалом створює небезпеку
формування нездорової генерації.
Актуальність дослідження. «Людина, як і дерево, викривляється найчастіше в
молодості». Помилки і прорахунки у вихованні в дитячому та юнацькому віці мають
важкі наслідки. Підлітки засвоюють психологію, яка відрізняється від нормальної
людської, сприймають з навколишнього середовища аморальний спосіб життя,
копіюють цинічні манери поведінки. Вони зневажливо ставляться до суспільних вимог,
вираженими у моральних і правових нормах, до порад і настанов дорослих. Регресивні
моменти в розвитку духовного світу особистості закономірно виявляються в її
поведінці. Вчинки і дії молодих людей поступово втрачають характер невинних
хлоп'ячих пустощів, все частіше і частіше набуваючи небезпечного для суспільства
характеру. У тих випадках, коли ці вчинки і дії завдають шкоди суспільству і його
членам, вони неминуче вступають у конфлікт із законом.
За даними досліджень батьків дітей, які вживають психоактивні речовини, були
виявлені:
-соціальна деградація особистості батьків (злочинність, бродяжництво,
непостійна робота);
-незадовільні умови побуту в результаті розпаду сім'ї;
-матеріальна незабезпеченість батьків;
-виховання дітей у неповній сім'ї
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зарубіжними ученими
(В. Міллером, Пілгрімом Луо, Петрейтіс Флей) було проведено ряд досліджень щодо
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ризику вживання психоактивних речовин. Результати були опубліковані в «Журналі
дитячої психології і педіатрії» [1].
Матеріал з результатами дослідження, проведеного у Великобританії, публікує
«Журнал дитячої психології і педіатрії». Дослідження, яке фінансувалося організаціями
Wellcome Trust і Medical Research Council, проводилося англійськими вченими. Воно
показало, що у дітей з поведінковими розладами спостерігаються відмінності в
структурі і областях мозку, пов’язаних з емпатією і емоціями[2]. Частина мозку, яка
називається мигдалина мозочка (амигдала, набір нейронів мигдалеподібної форми) і
відповідає за відчуття страху, боязні (інших, себе), у таких дітей менше. Крім того, у
них менше і сірої речовини в містковій частці головного мозку (інсуле), пов’язаної з
емоціями в цілому і розумінням власних емоцій, зокрема. Попередні дослідження за
участю хлопчиків-підлітків показали ідентичні результати[3]. Для того щоб виявити
такі проблеми на ранній стадії і запропонувати підліткам відповідну соціальну та
психологічну допомогу, аж до попередження ризику злочинів в майбутньому –
вважають експерти – можна використовувати МРТ-сканування. Магнітно - резонансна
томографія (МРТ) - це сучасна технологія, що використовує магнітне поле та
радіохвилі для формування зображення тканин і органів людського тіла без
застосування шкідливого рентгенівського випромінювання[4,5].
Петрейтіс, Флей та Міллер також підкреслили, що негативний вплив друзів
робить найбільший внесок у поширення явища вживання підлітками психоактивних
речовин. Однак існує й інша точка зору на цю проблему, оскільки ефект вибору друзів і
ефект впливу не розрізнялися у багатьох дослідженнях[6,7]. Подібність у вживанні
алкоголю між підлітками і їхніми друзями може виникати або тому, що підліток
потрапляє під вплив друзів, або тому, що підліток обирає собі друзів, що мають подібні
цінності стосовно алкоголю, і вдається до таких самих вчинків[8].
Постановка задачі
Теоретико-методологічною основою дослідження є: концептуальні положення
філософії, психології, соціальної педагогіки щодо проблем порушення соціалізації у
молодіжному середовищі (В. Д. Менделевич, Н. Ю. Максимова, Л. С. Фрідман та ін.);
психолого-педагогічні концепції формування особистості підлітка (І. С. Булах,
Е. Еріксон, Г. Крайг, І. Ю. Кулагіна та ін.); ідеї превентивної педагогіки (С. О. Белічева,
Ю. О. Клейберг, В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко та ін.); соціально-педагогічні
основи запобігання відхиленням у поведінці школярів (О. В. Беспалько, А. Й. Капська,
С. Я. Харченко та ін.), положення про підходи до організації профілактичної роботи з
підлітками, які вживають ПАР (В. С. Бітенський, Д. В. Колесов, І. М. П’ятницька,
В. В. Шабаліна та ін.); а також закони України.
Об’єкт дослідження – особливості вживання психоактивних речовин підлітками.
Предмет дослідження – психокорекційна робота психолога по формуванню
здорового способу життя.
Методи дослідження. У науковій роботі використані наступні методи
дослідження:
- Теоретичні: систематизація, аналіз та узагальнення науково-теоретичних та
методичних джерел.
Емпіричні:
1.
«Стратегії
сімейного
виховання
батьків»
[http://testoteka.narod.ru/dro/1/04.html].
2.«Оцінка відносин підлітка з класом» [http://ua.convdocs.org/docs/index230597.html].
3. «Опитувальник агресії Басса-Даркі».
4. «Скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug Abuse Screening
Test)».
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Результати та їх обговорення
Для досягнення основної мети емпіричного дослідження вивчення соціальнопсихологічних чинників ризику вживання психоактивних речовин підлітками нами
було складено програму емпіричного дослідження. В нашому дослідженні взяли участь
учні Мукачівської ЗОШ №1 ім. О.С.Пушкіна.
Вибірка склала 60 учнів: 20 учнів – 7клас, 20 учнів – 8клас, 20 учнів – 10 клас.
Для вияву внутрішніх мотивів до вживання наркотичних речовин були проведені
дослідження відповідно обґрунтованих вибраних методик:
1. «Стратегії сімейного виховання батьків» [http://testoteka.narod.ru/dro/1/04.html].
2.«Оцінка відносин підлітка з класом» [http://ua.convdocs.org/docs/index230597.html].
3. «Опитувальник агресії Басса-Даркі».
4. «Скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug Abuse Screening
Test)».
За даними результатів проведеного дослідження виявлено наступні особливості
учнів:
За
методикою
1.«Стратегії
сімейного
виховання
батьків»
[http://testoteka.narod.ru/dro/1/04.html] нами було діагностовано:
- По шкалі авторитарний стиль виховання - високий показник авторитарного
стилю сімейного виховання в учнів 7-го класу, середнє значення Х сер.=5,75, а також
середній показник по шкалі авторитетного стилю сімейного виховання в учнів, середнє
значення Х сер.= 4,25, що свідчить про високий рівень прояву як авторитарного так
середній рівень демократичного стилю виховання батьків з переважаючим
авторитарним стилем . В учнів 8-го класу по шкалі авторитарний стиль виховання високий показник авторитарного стилю сімейного виховання, середнє значення Х
сер.=5,9, а також середній показник по шкалі авторитетного стилю сімейного
виховання в учнів, середнє значення Х сер. = 4,1. В учнів 10-го класу по шкалі
авторитарний стиль виховання - високий показник авторитарного стилю сімейного
виховання середнє значення Х сер.=6,05, а також середній показник по шкалі
авторитетного стилю сімейного виховання в учнів, середнє значення Х сер.=3,95. Дані
методики свідчать про те, що у підлітків іде нав’язування форм поведінки батьків. Це
означає що батьки придушують будь-яку ініціативу дітей яка суперечить їх поглядам
на життя та ставлять свою особистість як еталон для наслідування підлітком.
Результати дослідження по середнім значенням наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Середні значення діагностики результатів за методикою
«Стратегії сімейного виховання батьків»

Клас
Авторитарний стиль
Авторитетний стиль
7клас
5,75
4,25
8клас
5,9
4,1
10клас
6,05
3,95
Для наочного представлення дані подано у вигляді гістограми на рис.1
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Рис.1 Середні значення результатів за методикою «Стратегії сімейного виховання батьків»

Отже, результати методики свідчать про те що батьки критично ставляться до
своїх дітей, що може негативно впливати на розвиток підлітка його
інтересів,захоплень,діяльності. Для підлітка характерна зміна ставлення до дорослих.
Він починає критичніше оцінювати їх слова і вчинки, аналізувати поведінку, стосунки,
соціальну позицію. У зв'язку з появою в дітей підліткового віку нових психологічних
особливостей інколи їхні стосунки з дорослими супроводжуються конфліктами,
негативними формами поведінки, зокрема проявами грубості, впертості.
2.За
методикою
«Оцінка
відносин
підлітка
з
класом»
[http://ua.convdocs.org/docs/index-230597.html] нами було діагностовано:
- По шкалі індивідуалістичний тип сприйняття індивідом групи – низький
показник індивідуалістичного стилю в учнів 7-го класу числове значення Х сер = 3,85,
а також низький показник індивідуалістичного стилю в учнів 8-го та 10-го класів
середні значення яких Х сер = 5 та Х сер = 4, що свідчить про те що учні сприймають
групу як єдине ціле з її нормами, формами поведінки,а також ухиленням від
індивідуального прийняття рішень.
- По шкалі колективістський стиль сприйняття індивідом групи – високий
показник колективістського стилю в учнів 7,8,10-го класів числове значення якого в
учнів 7-го класів Х сер = 7,9, в учнів 8-го класів Х сер = 9,в учнів 10-го класів Х сер =
9,45, що свідчить про те що учні сприймають групу як самостійну цінність. На перший
план для учнів виступають проблеми групи і окремих її членів, спостерігається
зацікавленість як в успіхах окремих членів групи, так і групи в цілому, прагнення
внести свій вклад в групову діяльність. З'являється потреба в колективних формах
роботи.
- По шкалі прагматичний стиль сприйняття індивідом групи – низький показник
прагматичного стилю в учнів 7,8,10-го класів числове значення якого в учнів 7-го
класів Х сер = 4,5, в учнів 8-го класів Х сер = 5, в учнів
10-го класів Х сер = 6, що
доводить той факт, що учні сприймають групу не як засіб досягнення індивідуальних
цілей і не розглядається ними з точки зору корисності. Результати дослідження по
середнім значенням наведено у таблиці 2
Таблиця 2
Середні значення діагностики результатів за методикою «Оцінка відносин підлітка з
класом»

Клас
7 клас
8 клас
10 клас

Індивідуальний
3,85
5
4

Колективістьский
7,9
9
9,45

Журнал наукових праць №20(15)’2016

Прагматичний
4,5
5
6

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

167

Узагальнюючи всі показники даних можна стверджувати те, що підлітки є
згуртованими приймають групові рішення у вирішенні питань,а також мають високу
прив’язаність до групи у навчанні,діяльності,розвитку, тобто група має великий вплив
на підлітка.
Результати дослідження по середнім значенням наведено на рис.2.

Рис.2. Середні значення результатів за методикою
«Оцінка відносин підлітка з класом»

Отже,результати методики свідчать про те, що підлітки є дуже згуртованими про
що свідчать результати дослідження,але ця згуртованість може негативно вплинути на
підлітка у тому плані, що він дуже прив’язується до групи і приймаючи її норми
втрачає
власну
індивідуальність,враховуючи
також
жорстке
керівництво
батьків,підлітки є дуже вразливими і шукають підтримку він друзів,які можуть сприяти
розповсюдженню негативних звичок,які шкодять їх здоров’ю: (куріння
сигарет,вживання алкоголю,вживання наркотиків). Це пов’язано з тим, що підліток
шукає підтримку, розуміння,яке йому надають група однолітків,і тому повчання
батьків підліток сприймає критично і часто «бунтує». Це свого роду типова емоційна
реакція «емансипація». Емансипація - звільнення від якої-небудь залежності,
скасування якихось обмежень, зрівняння у правах. Тому стосунки підлітка з батьками
виступають на другий план,на перший план виступають стосунки з однолітками.
Дитина вимагає суверенності, незалежності, поваги до своїх таємниць.
3. За методикою «Опитувальник агресії Басса-Даркі» нами було діагностовано: в
учнів 7,8,10-го класів високий рівень індексу агресивності, числове значення якого в
учнів 7-го класу Х сер = 23,35,в учнів 8-го класів Х сер = 24,25,в учнів 10-го класів Х
сер = 24,65, а також був діагностований середній рівень індексу ворожості,числове
значення якого в учнів 7-го класу Х сер = 9,05,в учнів 8-го класів Х сер = 8,5,в учнів 10го класів Х сер = 7,6.
Узагальнюючи дані методики можна сказати що підлітки мають високий рівень
агресії зокрема він найбільш проявляється у роздратуванні та вербальній агресії, що
може бути пов’язано з поганими стосунками з батьками з надмірним контролем або
заборонами,які підлітки вважають несправедливими і критично до цього ставляться. І
саме вербальна агресія та роздратування найбільш типові реакції підлітка,що ведуть до
негативних наслідків. Підліток в цей період не усвідомлює своїх дій, всі його дії
відбуваються під впливом емоцій,і як правило типовими реакціями протесту виступає
копіювання поведінки дорослих (куріння сигарет,вживання алкоголю,наркотиків),
групова згуртованість в пізній час доби.
Результати дослідження по середнім значенням наведено у таблиці 3.
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Таблиця 3.
Середні значення діагностики результатів за методикою «Опитувальник агресії БассаДаркі»

Клас
Індекс агресивності
Індекс ворожості
7клас
23,35
9,05
8клас
24,25
8,5
10клас
24,65
7,6
Для наочного представлення дані подано у вигляді гістограми на рис.3.

Рис. 3. Середні значення результатів за методикою
«Опитувальник агресії Басса-Даркі»

4. За методикою «Скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug Abuse
Screening Test)» нами були отримані наступні результати: за шкалою «наявність
проблем із вживанням наркотиків» середнє значення складає Х сер.= 6,85 - в учнів 7го класу , Х сер.= 6,9, - в учнів 8-го класу, а також Х сер.= 7,35 - в учнів 10-го класу.
Результати методики свідчать про те, підліткам є притаманним вживання наркотиків в
досліджуваних класів.
Зловживання наркотичними засобами є притаманно для
підлітків. Складність виховання підлітків полягає в тому, що дорослі вважають їх
дітьми, а вони самі прагнуть бути дорослими. Ось чому невміла опіка і навчання
батьків пригнічують підлітка. І він бачить у цьому приниження своєї гідності. І він
прагне грубо, різко уникнути опіки.
Результати дослідження по середнім значенням наведено у таблиці 4
Таблиця 4
Середні значення діагностики результатів за методикою скринінг-тест на зловживання
наркотиками DAST (Drug Abuse Screening Test)

Клас

Вживання наркотиків

7 клас

6,85

8 клас
10 клас

6,9
7,35

Для наочного представлення дані подано у вигляді гістограми на рис.4.
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Рис.4. Середні значення результатів за методикою
скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug Abuse Screening Test)

Отже, за методикою скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug
Abuse Screening Test) нами було діагностовано вживання наркотичних засобів, в учнів
7-го, 8-го, 10-го класів. На графіку відображено приблизно одинакові статистичні дані,
проте якщо в даній методиці середнє значення Х сер.= 6,85 - в учнів 7-го класу, то в
10-го класу середнє значення Х сер= 7,35, що є дуже негативним показником того, що
з кожним наступним віковим періодом у підлітка все більше і більше з’являється
бажання вжити наркотичні засоби.
Рекомендації
У зв’язку з проблемою вживання психоактивних речовин підлітками нами було
розроблено корекційну програму для профілактики наркоманії. Корекційно-тренінгова
програма спрямована на формування здорового способу життя підлітків через
тіло,тілесні відчуття для вивільнення негативної енергії назовні для душевного
спокою. Основна мета покращення фізичного,психічного,соціального здоров’я і на цій
основі протидіяти наркоманії. Використавши корекційно-тренінгову програму як один
звидів роботи психолога ми мали на меті покращення ставлення підлітка до себе до
оточуючих людей,формування позитивного ставлення до життя.
Тема нашої корекційно-тренінгової роботи: «Формування здорового способу
життя».
Фундаментальні передумови тілесно орієнтованих методів стосуються не лише
психотерапевтичної методології, а й загальнофілософських проблем співвідношення
"душевного" і "тілесного" в людині, а також ідентифікації феномену тілесності, який
визначає специфіку організації та здійснення тілесно орієнтованої психотерапевтичної
практики. Тілесність є специфічним модусом (способом) існування людини.
Наша тренінгова програма мала на меті профілактику наркоманії за допомогою
формування здорового способу життя пов’язаними із заняттями спорту.Так як спорт
допомагає вирости людині не тільки фізично, а і психологічно він формує у людей
стресостійкість,закалює характер і регулярне заняття ним слугує найбільшим
мотиваційним чинником досягнень у всьому. У зв’язку з цим у Мукачівській ЗОШ №1
стали проводитися частіше заняття уроків фізичної культури, а також помітно
підвищився інтерес у підлітків до занять спортом. У нашій роботі були використані
також
відео:
«соціальна
реклама
про
вплив
наркотиків»
[https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9lSDL-kXoWA] та відео
про здоровий спосіб життя за допомогою занять спортом та результативність занять
спортом для учнів 7,8,10-их класів із загальною кількістю 60 учнів
[http://vk.com/video175030643_171700725].
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Це свого роду заняття психологічної просвіти, яке мало на меті профілактику
вживання наркотиків серед підлітків, а також сприянню формуванню здорового
способу життя. Як говорить народне прислів’я: «в здоровому тілі здоровий дух».
Останнє питання,яке цікавило нас у дослідженні чи зменшився ризик вживання
наркотиків серед учнів 7,8,10-го класів і тому нами було проведено повторне
дослідження методики 4. «Скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug
Abuse Screening Test)» .
За методикою дослідження вживання наркотиків нами були отримані наступні
результати: за шкалою «наявність проблем із вживанням наркотиків» середнє значення
складає Х сер.= 5- в учнів 7-го класу , Х сер.= 5,1 - в учнів 8-го класу, а також Х сер.=
6,1 - в учнів 10-го класу. Результати методики свідчать про те, ризик вживання
наркотиків більше не є наявним в учнів 7,8 класів, а також те що в учнів 10-го класів
ризик вживання став значно нищим ніж був у минулому. Кількість балів - 6 і більше за
методикою означає, що у 10-го класів ще є присутнє вживання наркотиків, але воно
стало значно нижче ніж було до того моменту,а також є той факт,що вони набрали
мінімальну кількість балів для того,щоб можна стверджувати про наявність вживання
наркотичних речовин.
Отже, можна
стверджувати що основне завдання виконано пов’язане із
профілактикою наркоманії та формуванню здорового способу життя.
Результати дослідження по середнім значенням наведено у таблиці 5.
Таблиця 5.
Середні значення діагностики результатів за методикою скринінг-тест на зловживання
наркотиками DAST (Drug Abuse Screening Test)

Клас

Вживання наркотиків

7 клас

5

8 клас
5,1
10 клас
6,1
Для наочного представлення дані подано у вигляді гістограми на рис.5

Рис.5. Середні значення результатів за методикою
скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug Abuse Screening Test)
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На основі всього цього був побудований графік порівняння моделі вживання
наркотиків до корекційно-тренінгової програми та після корекційно-тренінгової
програми. На графіку видно зміни результатів тесту.
Для наочного представлення дані подано у вигляді гістограми на рис.6.

Рис.6. Середні значення результатів за методикою
скринінг-тест на зловживання наркотиками DAST (Drug Abuse Screening Test)

Отже, на графіку показано результати до і після тренінгової програми і
результати помітно покращилися, що є хорошим знаком соціального дозрівання
підлітків. Корекційно-тренінгова програма принесла користь профілактики наркоманії
та негативних звичок, і сприяла фізичному, моральному, культурному розвитку
особистості. Тренінгове заняття допомогло підліткам опанувати себе,зрозуміти
небезпеку вживання наркотиків та побачити перспективу у формуванні здорового
способу життя. Недоліком є вживання наркотиків, учнів 10 класу, хоча показник цього
помітно зменшився. На основі всього вищезазначеного нами були складені
рекомендації щодо профілактики даної проблеми, яка розглядається з 2 сторін: з
сторони батьків та зі сторони педагогів.
Висновки. Таким чином, результати методик показують, що у батьків переважає
авторитарний стиль взаємодії з дітьми, через що підлітки важко переживають дані
ситуації, які є повязані з їх кризовим періодом у розвитку і виникають внутрішні
конфлікти. Для підлітків цей стиль не є ефективним так як вони хочуть отримати
підтримку з боку дорослих,батьків,прагнуть зайняти рівну позицію. Авторитарне
керівництво у даній ситуацій може призвести до 2 стилів поведінки підлітка: протест
або пасивне підкорення і замикання в собі. Обидва наслідки є дуже негативними у
їхньому розвитку, найчастіше науковцями стверджується що відбувається перший
варіант, який проявляється у негативному самоствердженні,а саме у вживанні
наркотиків, алкоголю, куріння сигарет. Отримавши результат першої методики логічно
випливає питання: «Що буде робити підліток при відсутності почуття поваги до нього з
боку батьків?» Відповідь проста,шукати повагу зі сторони другого після сімї
найближчого соціального оточення,яким є друзі-ровесники. У зв’язку з цим йде
формування субкультур,сект як свого роду протест,як спосіб самовиразитися і
субкультури несуть в собі негативний досвід у зловживанні наркотиками,алкоголем,а
також виражають байдужість до оточуючого світу,апатію(Наприклад субкультури
Емо). І саме результати методики: «Оцінка відносин підлітка з класом» дає нам
підставу вважати,що виникнувші конфлікти з батьками призводять до згуртованості
учнів 7-8 та 10 класів про що, нам свідчить показник шкали «колективістський тип
відносин»,який означає що підлітки приймають групові рішення у вирішенні
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питань,розглядають колектив не з боку індивідуальної чи прагматичної сторони (як
егоцентризм,використання колективу,досягнення власних результатів), а з боку
групової взаємодії,групового досягнення та групових цінностей, які приймає підліток.
Найтиповішими реакціями у підлітковому віці в цей час є роздратування та вербальна
агресія, що показує нам методика: «Опитувальник агресії Басса-Даркі» з високим
показником загального рівня індексу агресивності у всіх 3 класах.
І насамкінець остання методика підтвердила теоретичну обґрунтованість
матеріалу,це методика «Вживання наркотиків (DAST)», метою якої було отримання
кінцевих результатів дослідження. Отримані результати методики свідчать про те, що
підлітки всіх трьох класів вживають наркотичні речовини і доводиться гіпотеза про те,
що негативний згубний вплив друзів та погані стосунки з батьками спрямовують
підлітка на вживання наркотиків, а саме вживання наркотиків спричинюється як уже
зазначалося через їх надмірну доспутніть та поширеність, що є дуже погано для
здоров'я та формує нездорову генерацію.
У зв’язку з цим наша робота продовжувалася в руслі корекційно-тренінгового
заняття,яке мало на меті формування здорового способу життя підлітків 3 класів. Були
проведені нами з шкільним психологом лекції-семінари про негативний вплив
наркотиків,та формуванню здоров'я методами занять спортом,а також проведення
презентації з відеом соціальних реклам щодо негативному впливу наркотиків.Вся ця
роботу свого роду був короткий вступ,психопрофілактична робота з
підлітками.Основну роботу програми нами було проведено з вчителем фізкультури так
як програма стосувалася тілесно-орієнтованої терапії з елементами занять спортом.
Збільшилася кількість уроків – занять фізкультури, спостерігається збільшення якості
відвідування уроків фізкультури та зацікавленості в учнів школи. Дослідження
доходило до етапу завершення, і для того щоб перевірити ефективність корекційнотренінгової програми роботи,нами знову був проведений «опитувальник вживання
наркотиків DAST».Результати показали що тренінгова програма сприяла профілактиці
наркоманії, учні 7-8 класу перестали вживати наркотичні речовини, а в учнів 10 класу
значно зменшився показник кількості вживання наркотиків підлітками, але не повністю
зник, що і є недоліком у нашій кореційно-тренінговій програмі. Це може бути
пов’язано з тим, що підліткам потрібно більше часу було приділити для занять
тренінгу, так як хоча вживання ще є для них характерно,але з самим мінімальним
показником числового значення 6.
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АННОТАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧИСКИЕ ЧИННИКИ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОДРОСТКАМИ
В статье рассматриваются особенности употребления психоактивных веществ
старшеклассников и факторы, способствующие этому процессу. Освещается роль семьи, детскородительских отношений, стилей семейного воспитания в формировании личности старшего
школьника и их связь с формированием зависимости употребления психоактивных веществ. Цель
исследования заключается в теоретическом обосновании, эмпирическом исследовании социально-
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психологических условий употребления психоактивных веществ (ПАВ ) и разработке коррекционнотренинговой программы формирования здорового образа жизни подростков. Базой исследования
выступила Мукачевская общеобразовательная школа I-III ст. №1 им.А.С.Пушкина. При проведении
исследовательской работы была использована выборка в количестве 60 учеников. Практическое
значение исследования заключается в возможности использования материалов для профилактики
употребления психоактивных веществ учащимися и рекомендациях по предупреждению
злоупотребления веществами, которые негативно влияют на организм подростков в учебном
заведении. Спецификой наркомании является психологическая зависимость от приема наркотических
веществ, которая возникает у больного. Именно поэтому наркомания трудно поддается лечению, и в
этом контексте особое значение приобретает психопрофилактика заболевания (до начала регулярного
употребления лицом наркотических веществ). Итак, возникает насущная необходимость в организации
психокоррекционной работы с так называемыми группами риска: группами лиц, имеющих склонность к
употреблению наркотиков.
Учитывая культурологические традиции общества и особенности менталитета населения,
группы самопомощи для подростков вряд ли возникнут у нас в обозримом будущем. Поэтому следует
обратиться к рассмотрению более реальной перспективы: профессиональной психокоррекционной
работы с подростками группы риска.
Психоактивные вещества - вещества, вызывающие привыкание и зависимость в условиях
систематического употребления лицом (алкоголь, наркотические вещества, лекарственные и другие
средства), вследствие приема которых меняется поведение человека. Основные причины наркомании
среди несовершеннолетних следует искать, по мнению экспертов, в условиях воспитания. То есть,
можно говорить о социально педагогических и социально-культурных факторах. Естественно
возникает вопрос: почему у несовершеннолетней молодежи формируется мотивация приобщения к
употреблению различных психоактивных веществ, какие факторы обусловливают ее формирование?
Что побуждает наших детей проявлять интерес к наркотикам, пробовать и употреблять наркотики?
Ключевые слова: психоактивные вещества, подростковый возраст, возрастной кризис,
идентичность, детско-родительские отношения, семейное воспитание.
SUMMARY
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS OF THE USAGE PSYCOACTIVE SUBSTANCES
BY ADOLESCENTS
The article deals with the features of psychoactive substance usage by
seniors and factors that
contribute to this process. Reveals the role of the family, child-parent relationships, family style education in
shaping the personality of high school students and their connection with the formation of dependence substance
usage. The purpose of the study is the theoretical justification, empirical study of social and psychological
conditions of psychoactive substances usage and developing remedial training program promoting healthy
lifestyles teenagers. The base study is Mukachevo school I-III. №1 O.S.Pushkin. In research conducted
sampling has been used in an amount of 60 pupils. The practical significance of the study is the ability to use the
materials for the prevention of substance use by pupils and recommendations to prevent abuse of substances
that negatively affect the body teenagers in school. The specificity of addiction is psychological dependence on
receiving drugs that occurs in the patient. That is why addiction is difficult to treat and in this context
particularly important psychoprophylaxis disease (prior to the regular use of individual drugs). Thus, there is
an urgent need of psycho work with so-called risk groups: a group of people with a predisposition to drug use.
Given the cultural traditions of our society and the peculiarities of mentality of the population, self-help
groups for teenagers hardly any of us in the foreseeable future. So should turn to a consideration of the real
prospects: professional psycho work with teenagers at risk.
Psychoactive substances - substances that cause addiction and dependence with the systematic usage of
the person (alcohol, drugs, medicines and other means) by the acceptance of which changes human behavior.
The main causes of drug abuse among minors should look, according to experts, in terms of education. That is,
we can talk about social pedagogic and socio-cultural factors. Naturally the question arises: why underage
youth formed the motivation of introduction to the use of different psychoactive substances which factors
determine its formation? What motivates our children to show interest in drugs, to try and use drugs?
Keywords: psychoactive substance, adolescence, age crisis, identity, child-parent relationship, family
parenting.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
NATALIYA TELYCHKO, IRYNA PROZHEHACH
This article deals with the necessity and importance of innovative technology in the foreign language
class. It also discusses in detail multimedia technology acting as a method for special intellectual activity. This
technology has a number of advantages compared with other information technology training, as it allows:
improvements in the process of organic combinations of traditional and innovative forms and methods of
education; implementation of training, information, games, modeling, design and analysis functions;
performance of such principles as visibility and accessibility; feasibility of systematic transition from education
to self-education; creation of a positive emotional background for learning; and linking theory with practice.
The use of innovative learning technology creates the most favorable conditions and contributes significantly to
motivation in learning foreign languages.
Keywords: multimedia learning, paradigm learning, communicative activities, intensification of
independent work.

Learning foreign languages is impossible to imagine without the use of multimedia
learning tools. The 21st century, often called the information age, is bringing about changes to
the traditional teaching of language. The use of computer technology in teaching in our time
is of great importance, thanks to its new possibilities. The introduction of new information
and communication technology expands access to education, forming an open
education system, and changes the idea of the qualifications needed by modern graduate
students [1]. That is why the aim of the given article is to determine the usage of innovative
technologies in learning foreign languages. Of course, to reach the aim the following tasks
have been set:
1) the methodology of teaching foreign languages include providing opportunities to
illustrate the actual process of communication in English;
2) creating an educational environment that provides real conditions for learning and
using of the target language and its culture.
The most significant group of benefits is teaching the virtues of computer-based
training. For example, teachers use the ability of computers to react instantly to input
information to create simple training programs in the form of exercises. The technical
advantage of teaching English with the help of multimedia technology is that sound cards
allow users to record their speech and then compare it with the pronunciation of native
speakers. Graphics capabilities of computers can represent any type of activity in the form of
pictures or animation. This is particularly important when learning new vocabulary, as images
on the monitor allow students to associate English phrases directly with actions, rather than
with phrases in their native language. Moreover, the media are an excellent means of
interactive communication between different linguistic groups, which is particularly evident
in the application of computer networks. This could be a local area network connecting
several machines in one school, or the Internet — a global network of millions of users [2].
These advantages allow us to conclude that multimedia learning has great potential for
teaching oral speech in other languages. Through the optimal combination of a number
technology (language laboratory, video, television, radio, newspapers, magazines, books,
bibliographies, and phones) and having additional features (interactivity, graphics
capabilities, etc.), multimedia learning provides almost limitless opportunities for teaching
and learning.
In recent years, there has been a tendency in the Kazakhstani education system to
change the learning paradigm, such that schools are transitioning from transfer of knowledge
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to students in finished form toward the organization and management of self-learning and
cognitive activity. With today's requirements for education, where a major element is
independent work by students, high schools can enhance the process of learning, teaching
methods, and forms of work organization that will develop the ability to learn, find needed
information using a variety of information sources, and students' cognitive independence [7].
Modern pedagogical science seeks to use new technology in teaching. The
aforementioned interactive media get their proper use. Most of the wide variety of interactive
educational software for learning English is aimed at independent elaboration of phonetic and
grammatical aspects and making their use automatic. Features of these programs include
interactive dialogues, speech recognition and visualization of pronunciation, animated videos
showing articulation of sounds, exercises for development of all kinds of speech skills, videos
with translation, and tracking one’s own learning outcomes.
Since the purpose of learning the English language is communicative activity, which
requires practical command of the language, the task of teachers is to revitalize all students in
the learning process to create a context for their creative activity. The use of modern means,
such as awareness programs and Internet technology, as well as cooperative learning and
project methodology, allow us to solve these problems [9].
So, Internet sources that may come to the aid of foreign language teachers in the
organization of independent work, include broadcasting, interacting with and searching in
online resources, where cognitive information, training materials and conditions can be found
that are conducive to the formation of professional competence for future specialists [3].
Today we have a unique helper that allows us to bring in the best teachers from many
countries through the software they create. Intensification of the process of transition to an
information society, associated with the widespread introduction of new information
technology and computer telecommunications, necessitates the development of other forms
and methods of teaching foreign languages.
Along with the use of traditional technology learning, opportunities for new information
technology can help teachers in the selection of more interesting and varied educational
materials to carry out a differentiated approach for each student, and thereby contribute to
better assimilation of necessary knowledge and skills.
Among the various types of innovation, as shown by the results of a survey conducted
in the universities of the CIS, teachers are most familiar with training through the use of
multimedia tools (66.7 %) [6].
Multimedia technology is considered to be information technology training that
integrates audiovisual information in several media (text, video, audio, graphics, animation,
etc.). This implements interactive dialogue with user systems and various forms of selfemployment [4].
The use of multimedia technology in the learning process allows for improvements in
the process of organic combination of traditional and innovative forms and methods of
education; implementation of training, information, games, modeling, design and analysis
functions; performance of such general didactic principles as visibility and accessibility;
feasibility of systematic transition from education to self-education; a positive emotional
background for training; and linking theory to practice [5]. In addition, multimedia
technology is supported by multimedia programs, encyclopedias, dictionaries, and a special
information educational environment created for holistic knowledge of the world in the
context of computer-aided design and modeling.
Multimedia technology acts as a special intellectual activity, which means it has
a number of advantages compared with other information technology training:
1. The pedagogy means continuous improvement of content and methods of education
in modern conditions.
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2. Provides opportunities to identify and support students with linguistic abilities.
3. Represents the basis of distance learning.
4. Provides access to best practices in education and training of the general public
through the educational world of the Internet and an extensive communication network.
5. Creates an artificial language environment, allowing the study of foreign languages
(FL) at students’ own pace, increasing the independence and responsibility of students when
organizing FL training for all age groups. Allows building FL training in accordance with
student interests and goals, and allows students to enter into training in the intercultural
component of FL.
6. Multimedia technology is new and apparently has limitless possibilities for creation
of means of graphic clarity.
Multimedia (computer with additional devices) can be a powerful tool for everyone to
learn foreign languages through self-study, and allow close monitoring and ongoing
operational support [3].
Along with positive aspects, there are some negative trends affecting the mass creation
and implementation of multimedia technology in the learning process. These include:
1. Lack of ability of existing education systems to make active use of multimedia
technology, and to integrate it into the educational process and its organization;
2. Lack of qualified developers;
3. Lack of a developed methodology of multimedia technology;
4. Lack of financial resources for the creation and widespread adoption of multimedia
technology;
5. The device is not designed evaluation.
In order to introduce multimedia technology in the learning process, it is first necessary
to create conditions for sound pedagogical and methodological application of multimedia
technology. The integration of the Internet in education and, in particular, its use in the
teaching of foreign languages, is now quite relevant.
Currently, most schools and universities in our country are equipped with multimedia
rooms for English language learning. These rooms have computers, projectors and interactive
whiteboards [10].
Thus, the combination of traditional and newer teaching methods of language teaching
will ensure a higher level of learning.
Unfortunately, at the present time, the use of multimedia technology to intensify
individual work in the study of foreign languages is largely constrained by the high cost of
computer equipment, as well as the lack of a sufficient number of theoretically grounded and
experimentally tested computer programs intended for independent foreign language learning.
In general, a situation currently exists in which, on the one hand, there are a small number of theoretical
studies that have not been widely put into practice; and on the other, there are many disparate programs that do
not have a serious theoretical basis [8].
The current analysis showed that in pedagogical science, especially in the practice of domestic university
teaching, the capabilities of learning software, including multimedia technology, are underestimated. This is due
primarily to complexity and insufficient development of a theory of the concept of multimedia technology as
a didactic tool.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено необхідність і важливість інноваційних технологій в класі іноземної мови .
Він також детально обговорюються мультимедійні технології , що діє в якості способу спеціальної
інтелектуальної діяльності . Ця технологія має ряд переваг в порівнянні з іншими інформаційними
технологіями навчання , так як вона дозволяє : поліпшення в процесі органічного поєднання традиційних
та інноваційних форм і методів навчання ; здійснення підготовки , інформації , ігор, моделювання ,
проектування та аналізу функцій ; виконання таких принципів , як видимість і доступність ;
доцільність систематичного переходу від освіти до самоосвіти ; створення позитивного емоційного
фону для навчання ; і зв'язати теорію з практикою . Використання інноваційних технологій навчання
створює найбільш сприятливі умови і в значній мірі сприяє мотивації до вивчення іноземних мов .
Ключові слова : мультимедіа навчання , навчання парадигма , комунікативної діяльності ,
активізація самостійної роботи .
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется необходимость и важность инновационных технологий в классе
иностранного языка, подробно обсуждаются мультимедийные технологии, действующие в качестве
способа специальной интеллектуальной деятельности . Эта технология имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими информационными технологиями обучения, так как она обеспечивает достижение
в процессе органического сочетания традиционных и инновационных форм и методов обучения,
осуществление подготовки, информации, игр, моделирования, проектирования и анализа функций;
выполнение таких принципов, как видимость и доступность; целесообразность систематического
перехода от образования к самообразованию; создание положительного эмоционального фона для
обучения. Дает возможность связать теорию с практикой. Использование инновационных технологий
обучения создает наиболее благоприятные условия и в значительной степени способствует мотивации
в изучении иностранных языков.
Ключевые слова: мультимедиа обучение, обучение парадигма, коммуникативной деятельности ,
активизация самостоятельной работы.

УДК 101.130.31
АСПЕКТИ ДІАЛОГУ ФІЛОСОФІЇ І ЛІТЕРАТУРИ ЯК КОНСТРУКТИВНОЇ
ОСНОВИ ПРОЦЕСУ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ
МІЩУР Т. Л.
Мукачівський державний університет

В статі досліджуються деякі аспекти діалогу філософії і літератури як конструктивної основи
процесу самовдосконалення людини. Важливими для осмислення формату філософського знання і його
взаємозв’язку з художніми методами в літературі, на нашу думку, є зауваження Р.Рорті, який вважає,
що сильна сторона сучасної філософії не логіка, а витриманість літературного жанру. В той же час,
сильна сторона літературного твору в любові до мудрості. В літературних творах ХХ – поч. ХХІ ст.
все частіше присутнє філософське начало. Автори критикують кризовий стан сучасної культури і
закликають орієнтуватися на «життєвий світ» індивіда на початкову особистісну свідомість. В
предмет філософських роздумів включаються емоційні характеристики, умови переживання
можливого як цілісного інтелектуально-емоційного акту. Сучасну цивілізацію називають
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"інформаційною", "постіндустріальною", а суспільство – "суспільством споживання". Суспільство
споживання нерідко приводить до відчаю, а основний шлях індивідуального та суспільного розвитку
незмінно пов'язаний із самовдосконаленням людини. Це процес, який допомагає формувати певні навички
і якості особистості, які сприяють суб’єктивній успішності і освоєнню нових соціальних ролей.
Важливим чинником для заохочення людини до самовдосконалення являються сучасні літературні
твори, в яких переплітається художній вимисел, філософія, містика, психологія, езоторика. В статті
проаналізовано твори Пауло Коельо, Августо Курі, Ніла Доналда Уолша. Це філософські трактати про
сенс життя, про людину в соціумі, про віру, про любов до ближнього, про відносини, про красу, про
смерть. Вони адресовані тим, хто шукає свій шлях у житті, для тих, хто пізнав біль і розчарування,
для тих, кому потрібна мрія. Діалог філософії і літератури, який триває протягом всієї історії їх
існування являється конструктивною основою процесу самовдосконалення людини і одним з найбільш
ефективних засобів, які можуть зробити цей світ кращим і добрішим.
Ключові слова: філософія, ЛІТЕРАТУРА:, людина, особистість, світогляд, самовдосконалення,
філософське начало, літературний жанр, Пауло Коельо, Августо Курі, Ніл Доналд Уолш, істина, віра,
добро, сенс життя, любов, щастя.

В другій половині XX ст. в філософії стала розроблятися концепція розвитку
творчого духовного потенціалу людини. Проблема вдосконалення людини отримала
офіційне визнання ООН, яка стала видавати щорічні доповіді в рамках програми
власного розвитку, присвячені проблемам розвитку людини. Важливо відзначити, що в
цих документах запропонована інтегральна система критеріїв, яка дає можливість
характеризувати потенції саморозвитку та самовдосконалення людини. Важливу роль у
розвитку духовного потенціалу людини як головного носія і суб'єкта культури
відіграють філософія і ЛІТЕРАТУРА:. Філософія як світогляд не тільки завжди
впливала на літературу, а і сама зазнавала його з боку літератури. Внаслідок особливої
уваги письменників до універсальних аспектів буття, світобудови, сенсу людського
життя, їх літературні тексти набувають філософської наповненості.
Об’єкти та методи дослідження. Об'єктом дослідження виступає духовний
потенціал людини як головного носія і суб’єкта культури. Предметом статті стали
аспекти діалогу філософії і літератури як конструктивної основи процесу
самовдосконалення людини. Теоретичним підґрунтям даної роботи є фундаментальні
роботи в галузі філософської антропології, соціальної філософії, історії філософії,
літературознавства, твори Г.Гадамера, І. Канта, Ф. Шиллєра, Г.Гегеля, Х. Борхеса, а
також К. Роджерса, А. Маслоу, М. Хайдеггера, Р. Рорті, З. Фрейда, Е. Гуссерля,
М. Бахтіна, В. Шкловського, Б. Брехта. Крім того, слід врахувати, що динаміка
розвитку сучасного світу постійно привносить нові моменти в зміст розглянутих в
статті проблем, що робить особливо актуальними дослідження, присвячені аналізу
деяких сучасних літературних творів:«Відьма з Портобелло» Пауло Коельо,
«Продавець мрій» Августо Курі, «Бесіди з Богом: Незвичайний діалог» Ніла Доналда
Уолша. Аналіз цих творів демонструє практичну складову дослідження. Автори
намагаються образно розкрити події, які впливають на внутрішні стани людини. Герої
набувають узагальненості і тим самим стають прикладом для наслідування та
стимулом до самовдосконалення. Методологічну і теоретичну основу роботи
становлять філософські методи дослідження і, перш за все, системний підхід до
вивчення філософії і літератури як культурних явищ та конструктивність їх діалогу. На
окремих етапах дослідження були використані аналітичний, культурно-історичний
методи, а також метод компаративного аналізу.
Постановка задачі. Метою статті є аналіз деяких аспектів діалогу філософії і
літератури, які доводять, що взаємозв’язок та взаємодоповнення цих двох важливих
сфер духовного освоєння світу є конструктивною основою процесу самовдосконалення
людини. Заявлена проблема має як науково-теоретичне, так і практичне значення, що і
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зумовило вибір теми дослідження, його об'єкта, предмета та окремих літературних
творів для аналізу.
Результати та їх обговорення.
В історії цивілізації завжди були філософи поети і прозаїки, естетичною
програмою, яких було змішання поетичних і філософських поглядів, об'єднання поезії з
філософією. Через дидактичну літературу і художню творчість «від міфу до логосу»
пройшла свій шлях становлення антична філософія. Філософію і художнє втілення
сплела в своїх текстах Біблія. Поетика філософського слова стародавніх мислителів
Індії та Китаю була на такій висоті, що до нашого часу викликає захоплення і
наслідування як «передбачена досконалості» (Гадамер). Філософи ХVІІІ – ХІХ ст.
вважали, що мистецтво є унікальною основою розуму і моделлю людської цілісності
(Кант), унікальним засобом відновлення людини від нівелювання цивілізацією її
свідомістю (Шиллер) і що «філософія духу – це естетична філософія» (Гегель) [1, С.
212.]. Розділом фантастичної літератури, в якій існує взаємне поєднання унікального
звучання і багатоголосся називав філософію Х. Борхес. Українська філософська думка
завжди тісно була пов'язана з життям. Тому в розвитку оригінальних філософських
ідей в Україні, поетична думка грала таку ж роль, як і думка наукова і безпосередньо
філософська (Г.Сковорода, Т. Шевченко, І.Франко, Л. Українка та ін.).
Одним із фундаторів гуманістичної філософії вважається американський
дослідник К. Роджерс. Центральною ланкою особистості, за К. Роджерсом, є
самооцінка, уявлення людини про себе, що породжується у взаємодії з іншими людьми.
Завдяки К. Роджерсу явища самосвідомості та самооцінки, їхні функції в поведінці й
розвиткові суб’єкта стали важливим предметом подальших філософських досліджень.
Американський філософ, психолог А. Маслоу головною характеристикою особистості
вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та
любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Він
стверджував, що людині, як і тварині, не властиві природжені інстинкти жорсткості й
агресій, як вважав З.Фрейд, навпаки, в них закладений інстинкт збереження своєї
популяції, що змушує їх допомогати одне одному. За А. Маслоу, ядро особистості
утворюють гуманістичні потреби в добрі, моральності, доброзичливості, з якими
народжується людина і, які вона може реалізувати в певних умовах. Нажаль,
самоактуалізації досягає лише невелика кількість людей, котрі являють собою
особистості. Маслоу називає такі їхні особливості, як невимушеність у поведінці,
ділову спрямованість, вибірковість, глибину та демократичність у стосунках,
незалежність, творчі прояви та інші.
Американський філософ Р. Рорті в одній зі своїх невеликих, але принципових
робіт вказував, що інтелектуали Заходу з часів Відродження пройшли через три етапи:
спочатку вони сподівалися отримати спокутування від Бога, потім –- від філософії,
тепер того ж чекають від літератури. Якщо Мартін Хайдеггер вважав, що заміна
суворої філософської думки на літературні вправи була занепадом, зміщенням від
серйозного мислення до поверхневої цікавості, то Р. Рорті вважає, що ця зміна
філософських дискурсів була кроком вперед. Замість поганих запитань на кшталт: Що
таке Буття? Що таке справжня дійсність? і Що таке людина? було поставлено питання
осмислення: Чи у кого-небудь є якісь нові ідеї щодо того, що нам, людям, можна і
треба робити з нами самими? Ці зауваження Р. Рорті представляються дуже важливими
для осмислення формату філософського знання і його взаємозв’язку з художніми
методами в літературі. Філософія завжди була складна для сприйняття, а зараз, вона
намагається знаходити інший формат складності філософського висловлювання.
«Формат філософії як суворо наукової, самообґрунтованої логічної системи відходить
у минуле, на його місце приходить літературний спосіб обґрунтування. Сильна сторона
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сучасної філософії не логіка, а витриманість літературного жанру»[2, С. 24]. В той же
час, сильна сторона літературного твору завжди була і буде любов до мудрості.
В літературних творах ХХ – поч. ХХІ ст. все частіше присутнє філософське
начало. Автори критикують кризовий стан сучасної культури і закликають
орієнтуватися на «життєвий світ» індивіда на початкову особистісну свідомість.
Письменник живе у філософській атмосфері епохи, тому все частіше перед ним
постають питання: що реальніше – світ накопичених знань, або сама людина? Кому
віддати перевагу – надіндивідуальній абстракції чи індивіду? В той же час сучасна
філософія з'єднується з художніми формами слова, щоб глибше і різносторонніше
висловити буття людини. В творчості головне місце починає займати інтроспекція:
докладний опис свідомості людини, коли вона сподівається, страждає, любить,
здобуває перемогу або зазнає поразки, коли вона робить вибір. Цьому умонастрою
підпорядковуються і філософський роздум і художня творчість. Таким чином «в
предмет філософських роздумів включаються емоційні характеристики, умови
переживання можливого як цілісного інтелектуально-емоційного акту. Чуттєве і
раціональне з'єднуються» [3, с.152].
Ще один аспект філософських і літературних пошуків полягає у відкритті шляхів
пізнання особистісного сенсу в структурі свідомості, який застосовується при аналізі
творів мистецтва і має аналоги в філософії, зокрема у феноменології. Спочатку
відбувається уподібнення об'єкту естетичного ставлення, а потім зближення з
характерною суб'єктивністю в мистецтві, з принципом художньої типізації. Не
випадково Е. Гуссерль, писав про «поезії історії філософії» [4, с. 119-120.]. Таким
чином розкривається істинна природа «Я», шляхом боротьби проти відчуження
людини, проти об'єктивації, яка зводить людину тільки до її фізичного тіла. Справжній
«життєвий світ» людини досить суперечливо ставиться до сучасної наукової картини
світу, яка об'єктивує, формалізує світ. Справжня ж картина світу – художня,
філософська, містична, релігійна – може мати своїм ґрунтом тільки справжній
«життєвий світ», в іншому випадку – настає відчуження світу, що лежить в основі
самовідчуження людини. «Світ, де дійсно протікає і здійснюється вчинок, – за М.
Бахтіним, – єдиний і єдиний світ, який дійсно переживається: побачений, почутий,
відчутий і мислимий, весь пройнятий емоційно-вольовими відтінками затвердженої
ціннісної значимості. Ця затверджена причетність моя створює конкретну необхідність
– реалізувати всю єдиність, як незамінну в усьому єдиність буття, по відношенню до
всякого моменту цього буття, а значить, перетворює кожен прояв мій: почуття,
бажання, настрій, думку – в активно-відповідальний вчинок мій» [5, с. 124.]. Герой, в
цьому «думка-вчинок», несе естетичне і філософсько-культурне навантаження, а
ціннісний зміст культури і є те спільне, що зближує, ріднить між собою літературу і
філософію.
Сучасну цивілізацію називають "інформаційною", "постіндустріальною", а
суспільство "суспільством споживання". При цьому передбачається, що масштабні та
інтенсивні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, стосуються тепер
не тільки сфери культури, політики, економіки та господарства, а всіх сфер життя.
Однак чи відповідають, чи співзвучні ці зміни глибинним змінам людської природи?
«Ми не знаємо, чи зможе людина жити всередині "інформаційного простору", чи не
перетвориться її існування на виживання» [6,с. 41-42.]. В зв’язку з цим все більшого
значення набуває процес самовдосконалення як свідома робота з особистісного росту і
розвитку. Це процес, який допомагає формувати певні навички і якості людини, які
сприяють суб’єктивній успішності і освоєнню нових соціальних ролей.
В сучасній літературі з’явився цілий ряд книг, в яких переплітаються художній
вимисел, філософія, містика, психологія, езоторика. Всі вони високохудожні твори, з
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прекрасною, витонченою стилістикою, дотепні, використовують широку гаму
літературних прийомів. Висока художня майстерність письменника, поєднується з
науковістю і надає їм характер документальності, а художність виступає як своєрідне
«відсторонення» (Шкловський) [7, с. 34 — 49.]. Письменники вважають, що завдання
літературного твору – вивести читача з «автоматизму сприйняття», змусити його як би
заново побачити предмет, зробити звичне незвичайним, дивним. Б. Брехт цей термін
представив як «"відчудження" — результат філософської "перебудови" мистецтва,
втручання філософського мислення в мислення художнє» [8, с. 216, 219.]. Художники
цими прийомами намагаються привернути увагу до актуальних проблем, примусити
читача задуматися і прийти до вірного висновку. Можна, звичайно, прочитати ці твори
і не вникаючи в їх філософську основу, але знайомство з нею розкриває повніше і
задум, і палітру автора. Автори намагаються образно розкрити події, які відбуваються
і впливають на внутрішні стани людини. Герої творів набувають узагальненості і тим
самим стають прикладом для наслідування і стимулом процесу самовдосконалення, яке
дасть змогу зорієнтувати людину у власному житті.
Зокрема в творах Пауло Коельо, Августо Курі, Ніла Доналда Уолша, автори із
допомогою філософських міркування, художніх образів і сюжетних ліній пропонують
зразки поведінки для людей, які втратили сенс життя і стоять на грані з єдиною
думкою, щоб цього життя позбутися. Проблеми, на яких зосереджена їх увага, близькі і
зрозумілі сучасній людині. Суспільство споживання нерідко приводить до відчаю, тому
«якщо ваша етична модель руйнує вас – змініть модель» [9, с.15]., — говорить
головний герой роману «Світло згасло в Країні Див», який вирішив вкоротити собі
віку, але після вимушеної подорожі по світу, змінив свою думку. І далі слова автора
роману ДіБіСі П’єра, які можуть стати девізом для кожної людини:«Нестача пристрасті
– знак підлої пори, /Але історія кричить у кожні двері: / Не спи! І загнивання обдури, /
Пробийся крізь останній спазм імперій»[9, с.16].
Так, Пауло Коельо – популярний бразильський письменник, який за свої твори
отримав численні престижні міжнародні нагороди, звертається не до розуму, а до серця
тих, хто мислить ширше своїх горизонтів. В романі «Відьма з Портобелло» в повній
мірі представлені і жіночі архетипи, і чіткі описи духовних практик та вправ (танець,
каліграфія, музика), і доступно сформульовані, але на диво точні та глибокі
філософські думки. Героїня роману Шерін Халіль (Афіна) вбачала сенс свого життя в
служінні Богу, але не знаходить підтримку і розуміння в церкві, через розлучення з
чоловіком. Не знайшовши заступництва в християнстві, Афіна прагне пізнати себе.
Вона опановує різні духовні практики та все ж розуміє, що в її житті є пустоти –
"паузи", які вона не вміє заповнювати: «Я вивчала каліграфію, я завжди, коли зручно
танцюю, але музика існує лише тому, що існують паузи, а фрази – лише завдяки
пробілам. Займаючись чимось, я відчуваю себе повноцінною людиною, але ж ніхто не
може діяти протягом двадцяти чотирьох годин поспіль. І от, коли я зупиняюсь, гостро
відчуваю, що чогось не стає.» [10,с.109]. Чим заповнити "паузи"? Подібно
давньогрецькій богині Афіні, Шерін стає покровителькою людей, які не бояться кинути
виклик традиційній системі сприйняття світу. Світло, яке її наповнює, вона несе
людям, знаючи, що енергію цього світла, вона ніколи не отримає назад. Але ж, «ніхто
не запалює свічку, щоб ховати її за дверима, бо світло для того і існує, щоб світити,
відкривати людям очі, демонструвати, які навколо дива» [10, с.7] – впевнена Афіна.
Цим вона відрізняється від інших і за це її здатні знищити. «Ніхто не приносить в
жертву свій найбільший скарб, ім’я якому – любов. Ніхто не довіряє свої мрії в руки
тих, хто здатний їх знищити. Тільки Афіна»[10, с.7-8]. П. Коельо наполягає на тому, що
думати "по-жіночому" означає думати інакше, не погоджуючи свої думки із законами
класичної "чоловічої логіки", яка переважає в мисленні людини сучасної цивілізації:
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«Можна скільки завгодно твердити людям, що вона – не цариця, не відьма, не земне
втілення божества, все байдуже, адже люди хочуть йти за тими, хто має владу, а
владою цією наділяють за бажанням своїм. Це заперечує ідеали, які вона сповідує, –
свободу вибору, освячення власного хліба, пробудження і виявлення в кожній людині її
здібностей»[10,с.313-314]. В романі автор розкриває сутність жіночого начала. Жінка
створена для того, щоб тримати в рівновазі розум і інтуїцію, світло і темряву, добро і
зло, раціональне і ірраціональне. Жінка – невичерпне джерело мудрості, сили і любові,
яке тримає цей світ в гармонії. Ця книга допоможе жінкам краще пізнати себе, а також
всім тим, хто хоче краще пізнати жінку.
Питанням, які змушують читача задуматися та переосмислити власні погляди,
ціннісні орієнтації та переконання, присвячений роман «Продавець мрій» сучасного
бразильського письменника, вченого, психотерапевта Августо Курі. Людина на даху
хмарочоса. Так починається книга. Хто він? Що привело його туди, де до смерті один
крок? Головний герой доктор Жуліо Сезар Ламберт більше не бачить сенсу в житті:
його фірма збанкрутувала, син став наркоманом, дружина пішла від нього. Він готовий
зробити крок в безодню. Але поруч раптом опиняється людина, яка володіє
дивовижною, магічною силою та логікою. Він представляється Ж. Сезару "Продавцем
мрій". Хто він такий, цей таємничий вчитель, який продає мрії? І як це взагалі можна
продавати мрії? «Ця людина або душевно хвора, або мислитель, або, і те, і інше –
подумав Жуліо і у відповідь почув: “Я продаю рішучість невпевненим у собі,
сміливість боягузам, веселощі тим, хто не здатен радіти життю. А тим хто намірився
звести рахунки з життям я продаю кому. Саме так, маленьку кому для того, щоб
поставити в своїй біографії і отримати можливість продовжувати її писати”» [11,с.4546]. «Чому Ви самі собі винесли вирок, не давши право на захист?»[11, с.24].
Продавець мрій впевнений, що це через «нерозумність, яку можна вилікувати, тільки
відкинувши всі маски, якими вона прикривається»[11, c.34]. Доктор прикривається
багатомовністю, освітою і вченими ступенями. Здійснивши довгий шлях із вчителем,
він поступово знімає свій "камуфляж". Герой приходить до висновку, що всі ми
живемо у величезній божевільні, де нормальні люди вважаються хворими і навпаки.
«Сучасне суспільство перетворилося в величезну, глобальних масштабів божевільню, в
якій вже ненормально бути здоровим та безтурботним. Боже, спаси нас від таких
"нормальних"!»[11,c.59]. В книзі розкриваються прості істини: що важливіше – справи
чи наміри? Як відноситись до мрій? Як позбутися образ? Як не впасти у відчай,
втративши близьку людину? Що таке нести відповідальність за себе і своє життя?
Розкривається новий погляд на молодість, старість і смерть, особливе відношення до
віри, церкви, магії, грошей, жінки, моди, Інтернету. Порадою і в той же час стимулом
для тих, хто заплутався звучить запитання: «Як їм стати людьми, якщо вони не здатні
пізнати себе?»[11, с.69]. «Я впевнений, що з кожною сторінкою, яку прочитав, я ставав
все більше і більше досконалою людиною», – говорить один із вдячних читачів
Августо Курі.
Своєрідною відповіддю на проблеми, які турбують сучасну людину, можна
вважати роман «Бесіди з Богом: Незвичайний діалог» Ніла Дональда Уолша. Автор
книги веде діалог з Богом, який відповідає на найрізноманітніші злободенні запитання,
які турбують автора: «Чому моє життя не налагоджується? Чому я не можу знайти
щастя в стосунках з іншими людьми? Невже "нормальні" гроші будуть уникати мене
вічно? І що я такого зробив, щоб заслужити життя, схоже на безперервну
боротьбу?»[12, с.14]. Ніл отримує відповіді. Осяяння, що містилися в них виявилися
настільки глибокими, що Д. Уолш став записувати їх у нотатник. Так з’явилася перша
книга під назвою «Бесіди з Богом». Перш за все автора цікавило питання: «З ким саме
розмовляє Бог, і яким чином це відбувається?». На що отримує відповідь: «Я
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розмовляю зі всіма. Постійно. Справа не в тому з ким я розмовляю, а в тому хто мене
слухає» [12, с.17]. Особливого значення набувають розділи, в яких розкривається шлях
людини до Бога та самопізнання: «Для того, щоб краще зрозуміти Бога, нам варто
знати, що: сама висока думка завжди та думка, яка містить радість. Самі ясні слова –
ті, що містять істину. Саме велике почуття – те, яке називається любов'ю. Отже,
радість, істина, любов – шлях до Бога і самопізнання» [12,с.19]. Автор стверджує, що
кожна людська думка і дія засновані або на любові, або на страху. Вони мотивують
людину, а всі інші стани похідні. Через страх людина забуває хто вона є насправді і
думає, що є кимось набагато ницішим і гіршим. Через страх здійснюються злі вчинки.
Щоб змінитися слід пізнати ким ти є насправді. Тоді людині відкриється істина, що
«вона надзвичайна істота з усіх коли-небудь створених Богом і тоді ж людина
перестане відчувати страх, навіть, Бог не зможе виявити вад в такій досконалості»[12,
с.32]. А найбільша таємниця – в тому, що життя – це не процес відкриття, а процес
творення. «Давайте прагнути не відкривати хто ми є, а визначати, ким ми хочемо
бути» [12, с.37]. Найбільшим відкриттям для Доналда Уолша стала думка , що «існує
тільки одна мета всякого життя: щоб ми і все живе набули досвіду найповнішого
щастя» [12,с.37]. Все інше, що людина говорить, думає чи робить, слугує лише цій
меті.
Не можна постійно відсторонюватись від вирішення проблем морального добра
і зла, життя і смерті, війни і миру, особистісних цінностей. Приходить час, коли вибір
треба зробити. І цей вибір має подобатися людині. Тоді зникне страх і душу наповнить
любов. Любов до того, що робиш, до тих з ким спілкуєшся.
У статті проаналізовано тільки окремі твори, які адресовані тим, хто шукає свій
шлях у житті, для тих, хто пізнав біль і розчарування, кому потрібна мрія. В сучасній
літературі існує великий перелік книг, які можна назвати філософськими трактатами
про сенс життя, про людину в соціумі, про віру, про любов до ближнього, про
відносини, про красу, про смерть і, в яких впевнено переважає думка про те, що
людина має великий внутрішній потенціал для того, щоби бути щасливою.
Висновки. Діалог філософії і літератури, який триває протягом всієї історії їх
існування, являється конструктивною основою процесу самовдосконалення людини.
Формат філософії як суворо наукової, самообґрунтованої логічної системи відходить у
минуле, на його місце приходить літературний спосіб обґрунтування. Сильна сторона
сучасної філософії не логіка, а витриманість літературного жанру, в той же час, сильна
сторона сучасного літературного твору в його любові до мудрості. В літературних
творах ХХ – поч. ХХІ ст. все частіше присутнє філософське начало. Сучасне
суспільство споживання нерідко приводить до відчаю, а основний шлях
індивідуального та суспільного розвитку незмінно пов'язаний із самовдосконаленням
людини як свідомою роботою з особистісного росту і розвитку. Як і в минулі століття,
коли саме ЛІТЕРАТУРА: «створювала» людину, ростила всебічно розвинену і
високоморальну особистість, в сучасній літературі достатньо художніх творів, в яких
переплітається художній вимисел, філософія, містика, психологія, езоторика. До таких
відносяться твори Пауло Коельо, Августо Курі, Ніла Доналда Уолша і багато інших
(вони стануть предметом наших подальших досліджень). Сучасна ЛІТЕРАТУРА:, яка
знаходиться в постійному діалозі з філософією, здатна істотно впливати на масову
свідомість, змінювати і культивувати ті чи інші цінності, створювати орієнтири для
розвитку людей. І якщо ЛІТЕРАТУРА: дійсно вчить прекрасного, вчить розпізнавати
добро і зло, представляючи собою квінтесенцію думок та роздумів кращих умів
людства, то сьогодні вона представляється одним з найбільш ефективних засобів, які
можуть зробити цей світ кращим і добрішим.
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АННОТАЦИЯ
АСПЕКТЫ ДИАЛОГА ФИЛОСОФИИ И ЛИТЕРАТУРЫ КАК КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВЫ
ПРОЦЕСА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В статье исследуются некоторые аспекты диалога философии и литературы как
конструктивной основы процесса самосовершенствования человека. Важными для осмысления
формата философского знания и его взаимосвязи с художественными методами в литературе, по
нашему мнению, есть замечания Р.Рорти, который считает, что сильная сторона современной
философии не логика, а выдержанность литературного жанра. В то же время, сильная сторона
литературного произведения в любви к мудрости. В литературных произведениях ХХ - нач..ХХІ ст. все
чаще присутствует философское начало. Авторы критикуют кризисное состояние современной
культуры и призывают ориентироваться на «жизненный мир» индивида, на личностное сознание. В
предмет философских размышлений включаются эмоциональные характеристики, условия
переживания возможного как целостного интеллектуально-эмоционального акта. Современную
цивилизацию называют "информационной", "постиндустриальной", а общество - "обществом
потребления". Общество потребления нередко приводит к отчаянью, а основной путь индивидуального
и общественного развития неизменно связан с самосовершенствованием человека. Это процесс,
который помогает формировать определенные навыки и качества личности, способствующие
субъективной успешности и освоению новых социальных ролей. Важным фактором для поощрения
человека к самосовершенствованию являются современные литературные произведения, в которых
переплетаются художественный вымысел, философия, психология, эзоторика. В статье
проанализированы произведения Пауло Коэльо, Августо Кури, Нила Доналда Уолша. Это философские
трактаты о смысле жизни, о человеке в социуме, о вере, о любви к ближнему, об отношениях, о
красоте, о смерти и адресованы тем, кто ищет свой путь в жизни, для тех, кто познал боль и
разочарование, для тех , кому нужна мечта. Диалог философии и литературы, который длится на
протяжении всей истории их существования, является конструктивной основой процесса
самосовершенствования человека и наиболее эффективным средством, которое может сделать этот
мир лучше и добрее.
Ключевые
слова:
философия,
литература,
человек,
личность,
мировоззрение,
самосовершенствование, философское начало, литературный жанр, Пауло Коэльо, Августо Кури, Нил
ДоналдУолш, истина, добро, вера, смысл жизни, любовь, счастье.
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SUMMARY
The article deals with aspects of the dialogue of philosophy and LITERATURE: as a constructive basis of
human self-improvement process. In our opinion, the comments of R.Rorty, who believes that the strength of
modern philosophy is not logic, but consistency of literary genre, are important for understanding the format of
philosophical knowledge and its correlation with artistic methods in LITERATURE:. At the same time, the
strength of a literary work is in love of wisdom. Philosophy is increasingly present in the literary works of the
twentieth century and the beginning of the twenty-first century. The authors criticize the crisis state of
contemporary culture and they encourage focusing on the "life-world" of the individual, to the initial personal
consciousness. Emotional characteristics, the conditions of possible experience as a holistic intellectual and
emotional act are included in the object of philosophical musings, meditations. Modern civilization is called
"information", "post-industrial", and the society is called "consumer society." Consumer society poisons and
leads to despair, but the main way of individual and social development inevitably associated with the selfimprovement of a person. It is a process that helps to form certain skills and personal qualities that contribute to
the subjective success and to the development of new social roles. Modern literary works, which weaves fiction,
philosophy, psychology, esotery, are important factors in encouragement of a person to self-improvement. The
works of Paulo Coelho, Augusto Cury, Neale Donald Walsch, have been analysed in the article. These are
philosophical treatises about the meaning of life, about a person in the society, about faith, about love for one's
neighbours, about relationships, about beauty, about death and they are addressed to those who look for their
way in life, for those who have experienced pain and disappointment, for those who need a dream. The dialogue
of philosophy and LITERATURE:, which lasts throughout the history of their existence, is a constructive basis of
the process of self-perfection of a person and the most effective means that can make the world better and
kinder.
Keywords: philosophy, LITERATURE:, people,
philosophy, personality, self-improvement, a
philosophical principle, a literary genre, Paulo Coelho, Augusto Cury, Neale Donald Walsch, truth, good, faith,
meaning of life, love, happiness.
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ЕМПАТІЯ У ВЗАЄМОСТОСУНКАХ ВЧИТЕЛЬ - УЧЕНЬ
ЩЕРБАН Т.Д., ДМИТРІЄВ М.А.
Мукачівський державний університет

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття емпатії, вплив емпатії на взаємовідносини у
стосунках вчитель учень, наведений опис проблеми розвитку емпатії особистості. Акцентується увага
на вивченні особливостей прояву емпатії у педагогічному процесі. З’ясована роль емпатії у педагогічній
взаємодії педагога та учня, проведена порівняльна діагностика рівня емпатії та її видів між групою
старших вчителів та студентами-магістрами.
Ключові слова: емпатія, взаємовідносини у педагогічному процесі, особливості прояву, рівні
емпатії, емпатична взаємодія.

Навчання - це процес, який потребує неабиякої самоорганізації, терпіння і
мотивації від всіх його учасників. Педагогічна діяльність відноситься до соціономічних
видів, де спілкування, яке супроводжує, є її суттєвою стороною. Визначальними у
побудові навчального спілкування є система стосунків між вчителем та учнем. Отже,
навчальні взаємовідносини повинні ґрунтуватися на спілкуванні і мати такі позитивні
складові, як довіра, повага, стриманість, ввічливість, емпатія. Саме особистість
вчителя, його емпатійні властивості є вирішальними у побудові міжособистісних
стосунків. Завдяки емпатії педагог може не тільки розуміти потреби, інтереси,
здібності учнів, але і відповідно до цього будувати спілкування у навчанні. Відсутність
емпатії призводить до різноманітних особистісних проблем, в тому числі і до
погіршення успішності учнів. Емпатійні стосунки регулюються цілями та завданнями,
які осмислюються і сприймаються як вчителем так і учнем.
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Як доводить аналіз, у сучасній українській науці проблема емпатії особистості
вчителя знайшла своє відображення у багатьох працях, присвячених вивченню
педагогічної діяльності (Н. Аніщенко, М. Бурда, О. Безносюк), питанням самореалізації
особистості в умовах професії (Н. Пилипенко, А. Вихрущ, О. Дем'янчук), з’ясуванню
гуманістичних параметрів особистості (Н. Юхименко, Ю. Антоненко, Г. Нестеренко),
самореалізації школярів (Ж. Воронцова, Г. Гандзілевська, В. Зарицька, А. Ковальова),
студентів (Л. Копильник, І. Краснощок, М. Ярославцева), викладачів ВНЗ
(О. Кулешова), дослідження спілкування у навчанні (В. В’юнник, Л. Вікторова) тощо.
Про те, незважаючи на ґрунтовність психологічних досліджень, емпатія лише в
часткових випадках розглядається дослідниками як невід’ємний компонент системи
суб’єкт – суб’єктних взаємин у навчальному спілкуванні, як фактор регулятивної
функції у процесі керування учінням. Все це дає підстави вважати представлене
дослідження актуальним, і таким що відповідає сучасним потребам психологічної та
освітянської практики.
Об’єкти та методи дослідження.
Об’єктом представленого дослідження – є процес міжособистісного спілкування
вчитель-учень. Предметом дослідження - емпатія у навчальному спілкуванні.
Постановка задачі
Метою дослідження є вивчення психологічних особливостей прояву емпатії у
взаєминах вчитель-учень. Відповідно до поставленої мети визначено завдання:
узагальнити та ситематизувати дослідження з проблеми розвитку емпатії особистості
педагога.
Результати та їх обговорення
Роль вчителя у становленні та розвитку особистості учня, набутті ним позитивних
навичок та вмінь, формуванні важливих сторін особистості беззаперечна і її не варто
недооцінювати. Педагогічна діяльність розглядається як мінімум на трьох рівнях
аналізу. Соціально-педагогічний аналіз характеризує навчальну діяльність як один з
надзвичайно важливих різновидів соціальної діяльності. Психолого-педагогічний
аналіз спрямований на визначення її структурних компонентів, розкриття тих
особистісних факторів та внутрішніх механізмів, без яких неможливе здійснення
учителем своїх громадських функцій у навчанні. Конкретно-методичний аналіз
пов’язаний з самим змістом діяльності вчителя і, відповідно, з виділенням тих знань,
умінь, навичок та компетенції - системи здібностей навчального спілкування, якими
має володіти вчитель певної спеціальності [6].
Взаємовідносини вчителя з учнями ніколи не залишаються в стороні по
відношенню до результатів навчання та виховання. Характер взаємин з учителем на
уроці чуйно сприймається учнями, вони стають сміливішими, ширше розкривають
власну позицію, стають ініціативнішими у вирішення тих чи інших труднощів. Діти
змінюють власну поведінку, коли помічають, що вчитель приділяє увагу їх судженням,
помічає старання, радіє їх успіхам та засмучується через невдачі. Відносини між
вчителем та учнями впливають, на так званий внутрішній психологічний фон, на якому
розгортаються активні взаємини вчителя з класом. Дослідження, які стосувалися стилю
взаємовідносин вчителів показали, що у вчителя з демократичним стилем взаємодії
діти поводяться активніше і вільніше, ніж у авторитарного. У демократичного вчителя
учні змінюють свою поведінку в сторону безпосередності, ініціативності, зверненні до
інших та розкритті своєї справжньої, не штучної особистості. Поведінка дітей у класах
авторитарних педагогів більш агресивна, діти протидіють один одному і важко
вступають у контакт.
Сфера емпатії досліджувалася науковцями в різних напрямках. Теоретичні
положення феномену емпатії представлені в працях представників суб’єктивноЖурнал наукових праць №20(15)’2016
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ідеалістичної психології Бена А., Ліпса Т., які заклали основу майбутніх досліджень
емпатії як особистісного феномену. Ліпс надав теоретичне обґрунтування емпатії,
визначив зміст явища «як об’єктивування мене у відмінному від мене предметі,
незалежно від того, заслуговує він об’єктиввування назви і відчуття чи ні. Дж. Мід
надав визначення емпатії як «здатності прийняти роль іншої людини».
Біхевіористи розглядали поняття емпатії як специфічну емоційну реакцію на дію
соціального середовища без значимого навантаження психічного стану суб’єкта.
Дослідники, які працювали в напрямку біхевіоризму по різному визначали емпатію.
Зокрема, американський вчений M.D. Hoffman розглядав емпатію у формі
збуджуючого ефекту у спостерігача за станом іншого суб’єкта, а саме її значення
полягало в пізнавальному компоненті емфатичної взаємодії та інтерактції. Представник
течії необіхевіористичної школи M.Argyle виділив фактори, які впливають на емпатію,
а саме:
 здатність приймати ролі;
 міжособистісна мотивація:
 наявність даного переживання в емоційній пам’яті людини, яка співпереживає [2].
Дослідженням теми міжособистісних відносин у системі вчитель -учень,
займалися такі науковці, як Абрамова Г.С., Бодалева А.А., Коломинский Я.Л.,
Столяренко Л.Д., Немов Р.О., Мясищев В.М., Рогов Є.І., Т.Лірі, Дж. Морено, та ін.
Вони дотримувались думки, що при взаємодії двох людей як в освітньому процесі так і
в соціальному середовищі, людина перебуває одночасно і в ролі об’єкта відносин і в
ролі суб’єкта. Як суб’єкт вона пізнає інших учасників, проявляється інтересом чи
байдужістю (в деяких випадках це може бути позитивне чи негативне ставлення).
Водночас як суб’єкт людина може впливати на відношення. В той же час вона
являється об’єктом, якому адресовані почуття, емоції та інші реакції. Варто зазначити,
що перебування кожного учасника спілкування одночасно в обох ролях характерне для
будь-якого виду безпосереднього спілкування людей, в тому числі навчального
процесу.
У психологічній науці емпатія розглядається і як властивість особистості, і як
емоційна форма пізнання іншої людини і як потреба. Чим тісніший зв’язок між
людьми, тим більша можлива емпатія між ними. Емпатія соціально-позитивна якість
особистості. У зв’язку з цим логічно припустити, що при наявності міжособистісної
привабливості можна очікувати і більшу величину емпатії у всіх трьох її формах [1].
В ході педагогічної діяльності виникає особливе спілкування між педагогом та
учнем, в якому його учасники проявляють свій власний погляд на світ та певні речі.
Одним з основних завдань педагогічної діяльності в контексті діалогу культури
педагога та культури учня є зміцнення та розвиток властивого дитині способу
мислення з одної сторони та організація взаємодії з культурою дорослого з іншої.
Педагогічне спілкування це один з інструментів педагогічної діяльності. Відомо, що
педагогічне спілкування буває ефективним тільки коли воно активізує одночасно два
канали: співроздумування і співчуття, тобто емпатію. Оскільки педагогічна діяльність
відбувається у руслі спілкування, вона може бути наповнена тим, що вчитель бачить
світ очима дитини, а це неможливе без емпатії. Тому педагогічне спілкування повинно
мати два канали, емпатійність при цьому має бути пов’язана із інтелектуальними
почуттями. У педагогічній взаємодії слід звернути увагу на поняття емпатійна
співпричетність, що означає участь в дії через механізм узгодження соціальних
очікувань партнерів. Емпатійна співпричетність передбачає повне знання учителем
соціальних очікувань школярів і уміння сприяти реалізації цих очікувань. Повнота
реалізації соціальних очікувань школяра будь-якого віку залежить від ділової ситуації,
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учбової взаємодії з учителем. Учителю властиво професійно знати, що дитина
переживає під час спілкування з ним. Завдяки емпатійній співпричетності з
індивідуальним світом дитини учитель спроможний увійти в загальний з нею
емоційно-інтелектуальний контакт, відомо, що слово «контакт» означає «дія разом з
тобою». Така психічна взаємодія дозволяє вчителю розвинути емоційний та
раціональний компоненти у самого школяра [3].
Вираженість емпатії і її форма (співчуття, співпереживання) залежать як від
природних особливостей особистості, наприклад, темпераменту, загальної чуттєвості,
так і від умов виховання життєдіяльності людини, її емоційного досвіду. Емпатія
виникає і формується у взаємодії, спілкуванні. В основі цього процесу лежить механізм
усвідомленої чи неусвідомленої ідентифікації. Остання, в свою чергу, є результатом дій
більш фундаментальної якості людини здатності порівнювати себе, свою особистість,
поведінку, стан з іншими людьми.
Розрізняють такі форми емпатії:
 емоційна - заснована на механізмах корекції і наслідування моторних і
афективних реакцій іншої людини;
 колективна - базується на інтелектуальних процесах, таких як порівняння,
аналогія та ін;
 предикативна - та, що проявляється як здатність передбачати афективні реакції
іншої людини в конкретних ситуаціях.
Виділяють ще і поведінкову (дієву) емпатію. Якщо колективна і емоційна емпатія
зазвичай можлива при будь-яких типах відносин, то поведінкова або діюча - зазвичай
характерна для відносин з близькими людьми. При цьому ми не лише мислимо
(сприймаємо, розуміємо), не лише відчуваємо, але й діємо. Ця вища форма емоцій дієва і характеризує моральну сутність людини. Тому формування морально
розвиненої особистості в своїй основі повинно опиратись на розвиток емпатійних
здібностей. Встановлено, що емпатична здатність зростає з ростом життєвого досвіду, а
також краще реалізується при подібності поведінки і емоційних реакцій суб’єктів.
З метою вивчення емпатії було проведено дослідження, в якому прийняло участь
40 чоловік: 20 вчителів місцевої школи міста Мукачева (з великим педагогічним
стажем - від 15 років), 20 студентів-магістрів педагогічного факультету Мукачівського
державного університету (стаж - до 1 року). Виходячи з мети дослідження були
підібрані наступні методики «Діагностика рівня емпатії» (Бойко В.В.) та «Тест
емпатійного потенціалу» (Юсупова І.М.). Нами був проведений порівняльний аналіз
рівня емпатії у студентів-магістрів та практикуючих вчителів. Результати діагностики
рівня здатності до емпатії за методикою В.В. Бойко представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Види емпатії за методикою «Діагностика рівня емпатії» (Бойко В.В.) (у %)
Групи досліджуваних
Вид емпатії
Студенти-магістри
Вчителі
Раціональний канал емпатії
15 % (3)
Емоційний канал емпатії
45% (9)
15 % (3)
Інтуїтивний канал емпатії
25% (5)
5 % (1)
Установки, емпатії
15% (3)
10 % (2)
Здібність проникнення в
5% (1)
35 % (7)
емпатію
Ідентифікація
10% (2)
20 % (4)
За результатами методики «Діагностика рівня емпатії» (Бойко В.В.)
можна
проаналізувати рівень емпатії за кожною із 6 шкал: раціональний канал емпатії,
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емоційний, інтуїтивний, здібність проникнення в емпатію, ідентифікація. За
результатами кількісного аналізу визначено, що у студентів-магістрів найбільш
вираженим каналом емпатії є «Емоційний канал емпатії». Це свідчить про здатність до
емоційного резонансу з оточуючими – вміння співпереживати іншим. Співучасть і
співпереживання виконує роль, яка пов’язує двох людей. Також у студентів чітко
виражений інтуїтивний канал емпатії, що свідчить про здатність передбачити
поведінку партнерів, діяти в умовах дефіциту інформації про них. Це доводить
наявність здатності опиратися на власний досвід.
У вчителів, натомість, найбільш вираженим каналом є «проникна здатність до
емпатії», Це доводить наявність у педагогів важливої комунікативної властивості, яка
дозволяє створювати атмосферу відкритості, довірливості, задушевності. Розслаблення
партнера сприяє емпатії, а атмосфера напруженості, неприродності, підозрілості
перешкоджає розкриттю і емпатичного розуміння.
Щодо рівнів, то емпатію поділяють на 3 рівні:
 1-й рівень - найнижчий, це сліпота до почуттів і думок інших. Таких людей
більше цікавлять свої власні думки, якщо їм здається, що вони добре знають і
розуміють інших, їх висновки часто помилкові. Втім, усвідомити свою помилку їм
заважає низький рівень емпатії;
 2-й рівень - епізодична сліпота до почуттів і думок інших, зустрічається
найчастіше. Властивий будь-яким типам особистості, хоча і в різних проявах;
 3-й рівень емпатії - найвищий. Це постійне, глибоке і точне розуміння іншої
людини, уявне відтворення його переживань, відчуття їх як власних, глибокий такт, що
полегшує усвідомлення людиною своїх проблем і прийняття правильних рішень без
всякого нав’язування своєї думки або своїх інтересів. Для цього треба вміти відректися
від свого «Я», будувати відносини за принципами взаємної довіри і альтруїзму [7].
Емпатія заснована на вмінні вірно уявляти собі, що відбувається в середині іншої
людини, що вона переживає, відчуває, як оцінює зовнішній світ. Форми емпатії
залежать від типу і характеру міжособистісних відносин. Без компоненту емпатії
педагогічна дія буде мати не завершеність, оскільки втрачає індивідуального адресата.
Це в свою чергу відображається на стилі педагогічної діяльності. Якщо дія педагога
спирається тільки на співчуття до учня, але не містить розуміння і співдій йому, то
вона презентує натуральний стиль діяльності вчителя. Якщо в педагогічній дії
емпатійний елемент взагалі відсутній або він дуже слабкий, то педагог буде діяти в
інтересах якогось «середнього учня». В цьому роді не має індивідуального розуміння
та підходу до учня і основним компонентом педагогічної дії буде суб’єктивна позиція
вчителя, що відповідає формальному, авторитарному стилю. Доведено, що найкращим
буде стиль співробітництва, продуктивного спрямування. Вчитель даного стилю
професійно знає, що дитина переживає, відгукується на її переживання, радіє успіхом
або засмучується разом з нею, що дає змогу більш адекватно осмислити ситуацію,
виконати адресні правильні дії. Без нього немислиме педагогічне співробітництво, коли
вчитель може побачити добре у «важкому школяреві» і допомогти йому виправитися.
Крім того, емпатійний вчитель переслідує мету - навчити школяра його ж успіхом.
Ематійність при цьому повинна активізувати дії, а не тільки викликати позитивні
переживання. В цьому міститься цінність вчителя, а формування суб'єктивності і є
змістом розвиваючого навчання. Особисті відносини з вчителем відкривають в учня
надію на розуміння, співчуття, коли він дійсно стає для вчителя індивідуальністю. Тоді
зникає стан протиборства, слабшає опір впливу, що звісною мірою робить учня
співучасником педагогічного процесу.
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На думку Роджерса, робота вчителя схожа з роботою психотерапевта, «який не
формує людину, намагаючись відлити їй у форму, що була задумана раніше, а
допомагає їй знайти у собі те позитивне, що в ній вже є, але не розкрите, забуте,
сховане». Метод Роджерса спрямований на формування у людини почуття
психологічної захищеності, обов’язковою умовою цього підходу є підтримка
вихованця в обстановці емпатій.
Для діагностики рівня емпатії використано методику «Діагностика емпатії за А.
Меграбяном и Н. Эпштейном». Порівняльний аналіз результатів діагностики наведений
в таблиці 2.
Таблиця 2
Рівні емпатії за методикою «Діагностика емпатії за А. Меграбяном и Н.
Эпштейном» (у %)
Групи досліджуваних
Рівень емпатії
Студенти-магістри
Вчителі
Дуже високий рівень
20% (4)
15% (3)
Високий рівень
70% (14)
80% (16)
Нормальний рівень
10% (2)
5% (1)
Низький рівень
Дуже низький рівень
За результатами методики «Діагностика емпатії за А. Меграбяном и Н.
Эпштейном» можна стверджувати, що як у групі студентів-магістрів, так і в групі
вчителів переважає високий рівень емпатії (відповідно 70% та 80%). Дуже високий
рівень емпатії спостерігається в студентів-магістрів на рівні 20% та на рівні 15% у
вчителів. Нормальний рівень емпатії тільки в 10% у групі студентів-магістрів та 5% у
групі вчителів. В респондентів обох груп емпатія виражена на високому рівні, що
також не є нормою, так як призводить до підвищеної чутливості до проблем оточуючих
і впливом на власний емоційний стан. Так як емпатія в більшій мірі властива особам
жіночої статі, а вибірка в основному гомогенна (95% - жінок; 5% - чоловіків), то
результат є нормальним, враховуючи цей фактор.
Емпатійне розуміння в педагогічному процесі веде до довіри і позитивних
відносин не лише між вчителем та учнем, а й між учителями, самим педагогічним
колективом, між батьками та вчителями. Воно створює позитивний емоційний настрій,
почуття довіри до старших, віри в свої сили, можливості самого себе. Все це сприяє
підвищенню ефективності освітньо-виховного процесу, створенню особистіснорозвиваючих відносин, співчуття та співпереживання, людяності. У сучасній
психології робиться акцент на вивчення емоційного взаємного впливу педагогів та
учнів. Мова повинна йти про емоційний розвиток та емоційну культуру особистості,
що забезпечують стабільність та адекватність емоційних реакцій [4].
Розвинута емпатія педагога, один з ключових факторів успіху в його діяльності.
Тому дане явище розглядається як професійно важлива якість вчителя. Як відмічав
Сухомлинський В.А., «вчителю слід починати з елементарного, але разом з тим і
найскладнішого – з формування здатності відчувати душевний стан іншої людини,
вміти ставити на місце іншого в самих різних ситуаціях» Емпатія педагога, або
емпатичний потенціал, має соціально-психологічну природу і відіграє важливу роль у
спілкуванні з учнем, виконуючи функції пізнання, відображення учасниками
навчального процесу один одного і встановлення взаєморозуміння в процесі взаємодії.
Висновки.Узагальнюючи дані наукової літератури можна стверджувати, що
одним з найпоширеніших тлумачень розумінням поняття емпатії є визначення його як
особливої здатності або властивості суб’єкта до осягнення емоційних переживань,
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станів і внутрішнього світу іншої людини, внаслідок чого партнери досягають
взаємоузгодження позицій, взаєморозуміння та знаходять спільні погляди щодо
ситуацій. У психологічній науці емпатія розглядається і як властивість особистості, і як
емоційна форма пізнання іншої людини і як потреба. Виділяють 3 форми емпатії:
емоційну, колективну, предикативну, а також додатково поведінкову (дієву) емпатію.
Якщо говорити про рівні, то науковці поділяють емпатію на 3 рівні, перший це найнижчий, другий рівень - епізодична сліпота, а також третій рівень - найвищий.
В процесі діагностичного дослідження нами було встановлено, що в групи
студентів-магістрів та вчителів переважає високий рівень емпатії (відповідно 70% та
80%). За результатами кількісного аналізу визначено, що у студентів-магістрів
найбільш вираженим каналом емпатії є «Емоційний канал емпатії».
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АННОТАЦИЯ
ЭМПАТИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК
В статье осуществлен теоретический анализ понятия эмпатии, влияние эмпатии на
взаимоотношения в отношениях учитель-ученик, приведено описание проблемы развития эмпатии
личности. Акцентируется внимание на изучении особенностей проявления эмпатии в педагогическом
процессе. Выяснена роль эмпатии в педагогическом взаимодействии педагога и ученика, проведена
сравнительная диагностика уровня эмпатии и ее видов между группой старших учителей и
студентами-магистрами.
Ключевые слова: эмпатия, взаимоотношения в педагогическом процессе, особенности
проявления, уровень эмпатии, эмпатическое взаимодействие.
SUMMARY
EMPATHY PUPIL TEACHER IN RELATIONS
It has been carried out the theoretical analysis of the concept of empathy, empathy impact on the
relationship of teacher pupil, has been given the description of the problem empathic person. Attention is
focused on studying the features of display empathy in pedagogical process. It has been elucidated the role of
empathy in pedagogical interaction between teacher and pupil, has been conducted a comparative diagnosis of
the level of empathy and its kinds among a group of senior teachers and master students.
Keywords: empathy, relationships in the pedagogical process, features of display, the level of empathy,
empathic interaction.
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УДК 808.2:801.54.1
К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗООНИМОВ
МОРГУН А.В.
Мукачевский государственный университет

В статье анализируется семантика зоонимической лексики, которая представляет собой
пеструю группу лексических единиц, различающихся между собой как в плане семантической, так и
словообразовательной структуры. Принимая во внимание научную классификацию животных и
попытки лексико-семантических и семиологических классификаций наименований животных,
предсталяем лингвистическую классификацию зоонимов, включающую 6 лексико-семантических групп
(ЛСГ).
Ключевые слова: лингвистическая классификация, семантическая валентность, зоонимическая
лексика, екстралінгвістична реальность, языковая личность.

Тенденцией современной лингвистики является актуализация таких проблем,
как связь культуры народа и семантики языка, образа мышления и словесного
обозначения предметов и понятий., что обусловлено необходимостью анализа языка в
общечеловеческом и национально-специфическом аспектах, ориентации научного
знания на человека и его потребности.
Как отмечают ученые, в сознании любой «языковой личности» существует
совокупность знаний и представлений об окружающей действительности, присущих
каждой национальной культуре. Образ мира в сознании человека состоит из большого
количества понятий и связанных с ними ассоциаций. Без владения такого рода
знаниями возможность полного понимания как внутри одной культуры, так и между
различными культурами исчезает. Взаимозависимость языка и культуры обусловливает
появление национально-культурного компонента в значении слова, который.
предусматривает сравнение с семантической системой другого языка.
Особый интерес представляет выявление национально-культурной специфики в
образной картине мира на материале зоонимической лексики, что обусловлено той
ролью, которую традиционно выполняют зоонимы в сознании «языковой личности».
Это подтверждается частым их использованием в художественной литературе,
публицистике, в повседневном общении. Термин «зооним» трактуется нами как
нарицательное существительное, в своем первичном значении служащее
наименованием животного.
Объекты и методы исследования
Существительные, называющие животных, образуют довольно пеструю группу
лексических единиц, различающихся с точки зрения семантической и
словообразовательной структуры, а также в плане функционирования и
происхождения. Для создания лингвистической классификации зоонимов следует
определить параметры, необходимые для объединения некоторого множества в одну
группу или подгруппу. Возможность существования обобщающей "формулы",
позволяющей исследователю совершать путь "от универсальной схемы до любого
лексического элемента, стимулирует создание все новых и новых описаний системных
отношений в лексике и класификации словарного состава языка" [8]. Очень важен
выбор основания классификации, так как разные основания дают различные
классификации одних и тех же понятий. Например, в китайской энциклопедии
"Небесная сокровищница благостных знаний" классификацию животного мира где
"животные делятся на: а) принадлежащих императору, б) набальзамированных, в)
тех, которых можно дрессировать, г) молочных поросят, д) русалок, е) сказочных,
ж) бродячих собак, з) включенных в данную классификацию, и) дрожащих, как
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сумасшедшие, й) бесчисленных, к) нарисованных очень тонкой кисточкой из
верблюжьего волоса, л) прочих, м) только что разбивших вазу для цветов, н) издали
напоминающих мух" [11].
Основанием для классификаций слов русской лексики служат их различные
свойства, однако "эти характеристики могут быть сведены к двум фундаментальным к характеру смыслового содержания слов, вернее, к типу их знакового значения и к
выполняемым ими функциям в той или иной сфере языковой деятельности" [18].
Многоаспектность семантики побуждает исследователей к построению различных
классификаций, основанных на разных "системах координат". Наиболее
распространенная форма представления структуры словарного состава языка иерархические классификации. Ю.С.Степанов отмечает, что "самый общий
структурный принцип языка - принцип иерархии, проявляющийся в парадигматике как
иерархия классов" [15].
Постановка задачи
Цель статьи – построение лингвистической классификации зоонимов с учетом
лингвистических и экстралингвистических факторов.
Задачи исследования заключаются в установлении состава класса зоонимов, и
определении принципов их классификации.
Результаты и их обсуждение
Начало семантического описания лексики, в частности классификации имен, было
предложено Аристотелем и прокомментировано Порфирием, который представил
следующую классификацию субстанций (см. рис. 1):

Рис. 1. Дерево Порфирия
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"Модификационное" дерево Порфирия представляет собой семиологическую
классификацию имен существительных, которая, "будучи классификаций имен,...
отражает вместе с тем естественную, т.е. данную в природе классификацию объектов
на "Вещи", "Растения", "Животных", "Людей" [16].
Лингвистическая классификация зоонимов должна включать такие группировки
(подклассы, группы, подгруппы), которые, с одной стороны, предельно очевидны для
обыденного сознания носителей языка, а с другой - различаются валентными
свойствами, и прежде всего - набором словообразовательных значений в типовых
парадигмах. Научные (зоологические) таксономии животных и обыденные
представления строятся лишь на частично пересекающихся основаниях.
Зоологическая классификация, представляющая собой последовательное членение
животных на виды - роды -семейства- отряды - классы - типы, не может быть
полностью использована в качестве лингвистической в силу следующих причин:
1) современная естественная систематика животного мира (около 2 миллионов
твидов) в количественном отношении значительно превышает исследуемый нами объем
фактического материала (в лингвистических словарях нами зафиксировано 677
зоонимов). Например, биологи насчитывают около 250 видов акул (китовая акула,
гигантская акула, серая акула, гигантская молотоголовая акула, колючая или катрановая акула, пилоносая акула, кошачья акула и др.; в лингвистических словарях
соответствующие именования, естественно, не отражены, например, в «Руссконемецком зоологическом словаре», отсутствуют наименования всех видов акул, а
отмечены лишь следующие: акула- гигантская, голубая, гренландская, колючая,
кошачья, кунья, плащеносная, полярная, рифовая, рогатая, сельдевая, собачья; акуладьявол, акула-лисица, акула-людоед, акула нокотница.
2) зоологическая классификация слишком подробна ( табл.1).
Таблица 1
Зоологическая классификация животного мира (акула, карп)
Вид/др. параметры
акула
карп
тип
подтип
надкласс/подкласс
класс
отряд

Хордовые
Позвоночные или Черепные
Рыбы
Хрящевые рыбы
Акулы

’Хордовые
Позвоночные или Черепные
Лучепарые
Костные рыбы
Карпообразные

Для обыденного сознания носителей языка и карп, и акула - просто рыбы:
одна - озерная, которую специально разводят; другая - большая, живущая в море,
хищная. Из научной классификации взят только 1 признак - "класс";
3) зоологическая классификация является специальной, предназначенной для
лиц, связанных с миром животных кругом научных интересов. Другим носителям
языка в таком объеме она, как правило, неизвестна;
4) толкование значений наименований животных в научной и лингвистической литературе различно: в научной литературе (прежде всего в энциклопедических
словарях) содержание значения наименования животного слишком объемно, а, как
известно, человек не может "удерживать" в памяти и знать все о предмете; в лингвистической литературе ( в лингвистических словарях) содержание значения менее
объемно, здесь представлены наиболее характерные признаки, чаще всего
воспринимаемые зрительно (ср. словарные дефиниции в табл. 2).
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Таблица 2
Толкование значений наименований животных в научной и лингвистической
литературе
БСЭ
выхухоль - небольшой зверек длиной 18-21 см, с
длинным хвостом, который сжат с боков и покрыт крупными роговыми чешуйками. Между пальцами имеются
плавательные перепонки. Мех очень густой, шелковистый, блестящий, на спине буро-серый, а на брюхе - серебристый. Ведет полуводный образ жизни. Распространена в
бассейнах рек Урала, Волги, Дона и т.д.[
медведь - крупное хищное стопоходящее млекопитающее с коротким хвостом и большими невтяжными
когтями. Населяет лесную половину европейской части
СССР, почти всю Сибирь, встречается также на Кавказе и
в горах Средней Азии. Занимает различные места обитания, но предпочитает богатые ягодниками лесные массивы и т.д.

БАС
выхухоль - водяной зверек
сем. кротовых, из шкурки
рого
получается
ценный
(зоол.)

медведь- хищное млекопитающее с крупным телом,
крытым густой шерстью

А.А.Уфимцева отмечает, что в русской словарной дефиниции слова медведь отсутствует признак "стопоходящее животное" (ср. в анг. bear -"Heavy partly carnivorous
thich-furred plantigrade quadruped", где данный признак указан), из-за чего логически
необъяснимо остается такое производное значение слова медведь, как "неуклюжая
походка"[18]. Лингвистические дефиниции, конечно, "опираются" на научные, так как
"понятие и значение тождественны по своему содержанию, а различие между ними
основывается лишь на том, что один и тот же познавательный процесс мы оцениваем
с разных сторон: в одном случае, с точки зрения мыслительного процесса, а в другом языкового процесса ... Различие по содержанию, существующее якобы между
значением и понятием, - это фактически лишь различие между научным и обиходным
понятием" [9]. Лингвистические словари строят дефиниции в виде относительно
коротких текстов, которые включают минимальный набор существенных признаков
лексемы. К этому набору добавляются важные, но с научной точки зрения избыточные
признаки уже не логического, а культурного характера. Энциклопедичекие словари
используют более длинные описания, содержащие собственно дидактические
сведения.
Анализ значений зоонимов требует учета социологических факторов. Для того,
чтобы определить эти значения с целью построения лингвистической классификации,
необходимо располагать информацией о месте соответствующего денотата в системе
культурных представлений носителей языка. Так, например, латиноамериканские
индейцы куна имеют двойные названия для большинства животных: одно для
обозначения их днем, другое - ночью [9]. Корреляция между языком и экстралингвистической реальностью - актуальная социолингвистическая проблема. В языке отражается социальная, профессиональная и культурная дифференциация общества. Как
отмечает Т.М. Беляева, "активность основ в словопроизводстве зависит не от их потенции, а от степени их участия в образовании таких дериватов, которые возникают в
языке из потребностей общения" [3]. В процессе жизнедеятельности человек проявляет
определенное отношение к окружающему миру, для него характерна определенная
избирательность, заинтересованность в выделении одних объектов действительности
по сравнению с другими. Часто в поисках лингвистического значения возникает
желание "отгородиться" от экстралингвистических факторов. Однако до сих пор
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никому не удавалось точно определить границу между интралингвистической и
экстралингвистической реальностью."Между тем одна из целей лингвистической семантики состоит в том, чтобы показать, как в значении слова отражается и преображается именно внеязыковая действительность" [10].
М.Д.Степанова отмечает, что "внутренняя семантическая валентность… .связана
в значительной степени с экстралингвистическими факторами, что отражается в
явлении "семантического согласования" [17], т.е. она определяется объективной
действительностью, условиями жизни общества, и поэтому является изменчивой как
территориально, так и во времени. Характер и сферы социального взаимодействия
между членами общества тесным образом связаны с характером и сферами языкового
взаимодействия. Действительно, одно и то же животное не встречается на каждом
шагу, так как связано с определенным местом обитания. Кроме того, в разное время в
зависимости от потребностей человека оно может разводиться или не разводиться;
это определяется степенью полезности или необходимости. Проблемы,
существующие в языке, "не могут решаться без учета социолингвистических,
психологических, логических, этнографических и других учений своего времени" [14].
Н.Ю.Авина отмечает, что развитие словообразовательных гнезд зоонимов как
части словообразовательной системы русского языка определяется взаимодействием
лингвистических и экстралингвистических факторов. Характер формальносемантических изменений в гнезде обусловлен в значительной степени
экстралингвистическими факторами - значимостью животного, называемого
исходным словом, в жизни народа [1]. Эта точка зрения не вызывает сомнения, так как
известно, что отношение человека к животному миру является одним из важнейших
факторов развития культуры. Так, например, из трех близких по значению слов
русской письменности старшей поры - скот, куны, серебро - наиболее древним было
скот. Это объясняется тем, что роль денег в то время выполняли животные. Значение
животноводства отразилось на наименовании родовых союзов некоторых племен
именами животных. Так, например, "у ирокезов, <...>имеется восемь родов, носящих
названия животных: 1) волк, 2) медведь, 3) черепаха, 4) бобр, 5) олень, 6) кулик,7)
цапля, 8)сокол " [7].
Взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов в
процессе словопроизводства - неоспоримая реальность. "Процесс номинаций
невозможен без участия выработанных языком моделей, эталонов. Номинатор не в
состоянии игнорировать закономерности, сложившиеся в данном языке - сознательно
или интуитивно он ориентируется на них" [13], так как "словотворчество,
рассчитанное в первую очередь на коммуникативность, ищет регулярный образец" [4].
Любой объект становится объектом номинации в том случае, когда ему "подбирают
имя" в связи с ролью, которую он будет выполнять. Отсюда следует, что объекты
реального мира обладают не только собственным, природным, но и функциональным
бытием.
Изучение человеком разных свойств и качеств животных получило свое отражение в их названиях. Такими свойствами и качествами могут быть, например, цвет,
форма тела животного или определенной его части, место обитания и др.: медяница,
пузанок, меченос, лирохвост, лазоревка и др. Неоднозначны названия животных и в
плане лингвогеографическом: в различных местностях наблюдается различное
название одного и того же животного (ср.: белка и векша, тигр и бабр и др.).
Поддерживая тезис О.С.Ахмановой о том, что существует "необходимость
разработки науки
о словарном составе языка в непременной
связи с
внелингвиcтическими факторами, т.е. в первую очередь - с объективно существующей
реальной действительностью" [2], мы должны учитывать как
функциональную
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нагрузку мотивирующих лексем, так и зависимость словообразовательной активности
от экстралингвистических характеристик.
Как отмечалось выше, наименования животных входят в строго научную
клаcсификацию по разрядам, классам, родам, видам. Зоонимы, как и предметная
сфера, которую они обозначают, структурируются по родо-видовому принципу. В
своем исследовании мы исходим из признания различных задач научной
систематической номенклатуры и номенклатуры живого языка, в котором нет
необходимости строго следовать за всеми дроблениями и соединениями групп или
подгрупп животных, устанавливаемых зоологами по чисто научным соображениям.
Мы также основываемся на положении о том, что между лингвистическим и
энциклопедическим описанием нет четкой границы: разница заключается в объеме
содержания понятий.
В русистике уже предпринималась попытка семантизировать зоонимическую
лексику. Исходя из задач нашего исследования, рассмотрим параметры
классификаций зоонимов, предлагаемые разными исследователями. Л.С.Войтик
выделяет следующие критерии классификации зоонимов: 1) своеобразие животного
мира, населяющего данную территорию; 2) практическая заинтересованность в
использовании данного животного в хозяйстве; 3) частота, с которой те или иные
животные встречаются в окружающей природе. Использование этих критериев
позволило выделить 5 групп зоонимов: а) домашние рабочие; б) домашние
нерабочие; в) дикие местные промысловые; г) дикие местные непромысловые; д)
дикие экзотические. Характерно, что в каждую группу автор включает по 10
наименований
животных
[6].
Э.В.Васильева
считает,
что
животные
противопоставлены по следующим признакам: по размеру {большой/маленький); по
образу жизни {домашний/дикий); по особенностям поведения (хищник/нехищный) и
т.д. Автор считает актуальными такие противопоставления,
как "домашнее
животое"/"дикое животное", "собственно животное' '/"птица", "рыба",
"земноводное", "насекомое" [5]. Как совокупность трех семантических групп домашние животные, дикие животные, экзотические животные - рассматривает
микросистему "существительные - названия животных" И.Ю.Лебедева [12]. Н.Ю.
Авина подразделяет все наименования животных на 1)домашних животных и птиц, 2)
диких животных и птиц,, 2) диких животных и птиц, (а) играющих наиболее существенную роль в жизни русского человека или (б) не играющих этой роли [1]. Параметр
играющий/не играющий наиболее существенную роль в жизни русского
человека"выделяет и Н.Г. Юсупова [21]. Ряд исследований посвящен наименованиям
отдельных групп животного мира. Например, О.А.Сологуб, исследуя принципы
номинаций названий птиц, подразделяет материал на 3 группы: певчие, хищные,
промысловые.
Классификации наименований животных типа приведенных выше не случайны:
они отражают основную особенность анализируемых лексем - их номинативную
ориентированность. Как отмечает А.А.Уфимцева, "ближе к окружающему миру находится лексема в ее номинативном аспекте - слова, именующие понятие человека как о
внешнем мире, так о внутреннем его состоянии. В словах как номинативных единицах... хранятся определенные знания о действительности, достаточные для того, чтобы
идентифицировать обозначаемые словами реальные или идеальные сущности" [19]. В
значениях этих лексем преобладает денотативный компонент, т.е. эти значения тесно
связаны с предметным рядом, с предметом, с категорией предметности [18].
А.А.Уфимцева отмечает, что семиологическая таксономия слов базируется на двух
основаниях одновременно: по сферам объективного мира и по языковым параметрам.
Для предметных имен А.А.Уфимцева выделяет ряд семантических категорий,
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выступающих в виде трех оппозиционных пар признаков: "одушевленность/
неодушевленность", "лицо/нелицо", "исчисляемость/неисчисляемость". Названные
признаки, по мнению автора, являются отражением свойств "основных семантических
сфер в категории имен классов". К первому семантическому разряду относятся "имена
особей и классов семантической сферы "животный мир", имеющие семантические
признаки "конкретность, одушевленность, исчисляемость, нелицо" [18]. Особенностью
имен нелиц является то, что они объединяются только в предметные группы, причем
по экстралингвистическому признаку, пс той или иной денотативной сфере.
А.А.Уфимцева предлагает такую классификацию животных по родо-видовому
признаку (см. рис. 2):

Рис. 2. Классификация животных по родо-видовому признаку
Как видим, родовым признаком класса "животные" (animals) является признак
"домашнее" (domestic) - "дикое" (wild) животное; видовым признаком для рода диких
животных - лев, медведь, заяц; для рода домашних животных - корова, коза, кошка.
кодовыми признаками для класса "птицы" являются следующие', "птицы, на которых
охотятся" (game), виды - фазан, куропатка, рябчик; "хищные птицы" (birds of prey),
виды - сокол, ястреб, буревестник; "водоплавающие птицы" (water fowl), виды - утка,
лебедь, гусь; "нелетающие птицы" (flightless birds), виды - страус, курица, пингвин
[18].
Принимая во внимание научную классификацию животных и рассмотренные
выше попытки лексико-семантических и семиологических классификаций наименований животных, мы разделили анализируемые зоонимы на 6 лексико-семантических
групп (ЛСГ): I) наименования млекопитающих, 2) наименования птиц, 3) наименования рыб, 4) наименования членистоногих, 5) наименования пресмыкающихся,
земноводных, 6) наименования кишечнополостных, червей, моллюсков.
Для ЛСГ "млекопитающие" и ЛСГ "птицы" актуально деление на диких
(неприрученных) и домашних (прирученных). ЛСГ "рыбы", "членистоногие", "пресмыкающиеся, земноводные", "кишечнополостные, черви, моллюски" не делятся на
домашних и диких, так как эти животные, за немногими исключениями, человеком не
разводятся. Ср.: лексема пчела имеет сравнительно большое словообразовательное
гнездо (СГ) , включающее 21 производное, а СГ существительного оса включает
только 2 производных. Это в известной степени подчеркивает актуальность параметра
"дикое - домашнее животное" для лингвистической классификации. Для ЛСГ "дикие
млекопитающие" и ЛСГ "птицы" известной актуальностью обладает критерий "среда
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обитания", по которому дикие млекопитающие делятся на сухопутных {тигр, волк) и
водных {кит, дельфин). Все птицы делятся на водоплавающих (утка, лебедь) и наземных (курица, орел). Признак "среда обитания" тесно связан с признаком
"зрительный/незрительный", который оказывает влияние на словообразовательную
активность основ зоонимов (ящерица, блоха, крот, змея). В качестве дополнительного
критерия используется признак "распространенное/не распространенное на территории
функционирования русского языка". Данное деление может осуществляться по схеме:
"у нас" - "не у нас", т.е. с точки зрения того, водится животное на территории бытования
русского языка или не водится. Информацию об этом мы получаем из словаря. Поэтому
наименования животного, в лексическом значении которого отсутствует указание на
место обитания, можно отнести к распространенным. Наименование животного, в
лексическом значении которого есть указание на место обитания, мы относим к
нераспространенным. Деление животных на "распространенных/нераспространенных"
наблюдается в каждой лексико-семантической группе зоонимов. Так, например, гну "жвачное животное,... обитает в Южной Африке" - нераспространенное (в
дефиниции указано место обитания). Соотношение названных параметров представим
схематично (см. рис.1).

Рисунок 1. Лексико-семантическая классификация зоонимов (используются следующие символы: С - сухопутные, В - водные, Н - наземные; Р - распространенные,
Н/Р - нераспространенные)
Отдавая отчет в том, что наша классификация является несколько громоздкой,
мы тем не менее вынуждены были на начальном этапе обработки и описания материала ориентироваться именно на такое распределение анализируемых лексем. Ср.
разбиение конкретных существительных на тематические классы и лексикосемантические группы, предложенное Н.Ю. Шведовой [20]. Приведем фрагмент этой
классификации, включающий наименования животных (см. рис. 2):
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Рисунок 2. Классификация Н.Ю.Шведовой
Представление всего массива слов в обозримых и упорядоченных группировках
Н.Ю.Шведова считает условием, необходимым для научно обоснованной унификации
словарного описания [20].
Выводы. Наименования животных входят в лексическую систему языка как
определенный
семиологический
класс,
члены
которого
характеризуются
идентифицирующими семами «одушевленность» и «животное». Принимая во
внимание научную классификацию животных и рассмотренные выше попытки
лексико-семантических и семиологических классификаций наименований животных,
мы разделили анализируемые зоонимы на 6 лексико-семантических групп (ЛСГ): I)
наименования млекопитающих, 2) наименования птиц, 3) наименования рыб, 4)
наименования членистоногих, 5) наименования пресмыкающихся, земноводных, 6)
наименования кишечнополостных, червей, моллюсков.
Тот факт, что практически одинаковый набор животных является общим
окружением для народов-носителей русского и украинского языков, представляет
собой основу для универсально-типологических ассоциаций, связанных с данными
животными.
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АНОТАЦІЯ
ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІНГВІСТИЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ЗООНІМОВ
У статті аналізується семантика зоонімічної лексики, яка являє собою строкату групу
лексичних одиниць, що різняться між собою як у плані семантичної, так і словотвірної структури.
Беручи до уваги наукову класифікацію тварин і спроби лексико-семантичних і семіологічних
класифікацій найменувань тварин, представляємо лінгвістичну класифікацію зоонімов, яка включає 6
лексико-семантичних груп (ЛСГ).
Ключові слова: лінгвістична класифікація, семантична валентність, зоонімічна лексика,
екстралінгвістична реальність, мовна особистість.
SUMMARY
THE ISSUE OF LINGUISTIC CLASSIFICATION ZOONYMS
The article deals with the analyzing the semantics of zoonym vocabulary, which is a motley group of
lexical units, differing from each other both in terms of semantic and word-formation structure. Taking into
account the scientific classification of animals and attempts to lexical-semantic and semiological classification
names of animals, linguistic classification zoonyms including 6 lexical-semantic group (LSG) has been
presented.
Keywords: linguistic classification, semantic valence, zoonym vocabulary, extralinguistic reality,
language personality.
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УДК 338.48
ОЦІНКА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ В РОЗВИТКУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОРГУН А.В., ТОБА Е.А., КАМПО О.І.
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються питання ролі міжкультурних комунікацій в сфері соціокультурної
діяльності. Акцентується увага на оцінці міжкультурної комунікації та крос-культурної комунікації;
дослідження міжкультурної комунікації як суспільного феномену.
Аналізується прикладна
орієнтованість міжкультурної комунікації в сфері соціокультурної діяльності; культурні відмінності в
системах цінностей соціокультурної діяльності; основні напрямки міжкультурної комунікації в сфері
соціокультурної діяльності.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, крос-культурна
комунікація, міжкультурна
комунікативна компетенція.

Актуальність теми дослідження. Феномен соціокультурної діяльності вбирає
в себе якісні характеристики інформаційного суспільства - мобільність, акцентування
споживацьких пріоритетів, віртуалізація, візуалізація, інформатизація, глобалізація.
Разом з тим, соціокультурна діяльність як невід'ємний елемент соціальної системи
впливає на буття окремого індивіда, соціальних груп, соціуму в цілому, що дозволяє
позначити якісно нові характеристики феномену соціокультурної діяльності та
осмислити їх у рамках соціально-філософського аналізу.
На відміну від вітчизняної науки проблематика міжкультурних комунікацій в
сфері соціокультурної діяльності досить докладно тематизована в роботах західних
дослідників останніх десятиліть. З певною часткою умовності можна виділити такі
підходи до вивчення феномену соціокультурної діяльності та пов'язаних з ним явищ, як
соціологічний, психологічний, антропологічний.
Соціологічний підхід при дослідженні соціокультурної діяльності включає
численні статті та окремі наукові дослідження таких вчених, як: С. Коена, Д.
Маккенела, Д. Херрісон, Д. Бурстін, Д. Уррі, С. Роджека, У. Ханнерза, Дж. Фроу, Н.
Граберна. Важливе значення мають також концепції Ч. Міллса, Х. Ортеги-і-Гассета, Г.
Маркузе, П. Сорокіна, Д. Белла, З. Баумана, Е. Гідденс, що містять культурологічний
аналіз процесів, пов'язаних з феноменом соціокультурної діяльності. У роботах
вищевказаних вчених містяться різні інтерпретації впливу феномену соціокультурної
діяльності у соціокультурному просторі на регіональному, національному та
глобальному рівнях.
У рамках психологічного підходу певний інтерес у світлі дослідження
соціокультурної діяльності представляють роботи Е. Фромма. Проблемам мотивації
туристів, класифікації туристів по психографічних типами, ранжирування соціальних
ролей у процесі подорожі, а також вивченню подорожей як форми ескапізму і
стрессорезістентності присвячені численні роботи зарубіжних психологів А. Адлера,
Дж.Адлера, Дж. Кромптона, Р. Кренделла, Дж. Денна, Р. Келентона. Слід зазначити,
що зазначені питання трактуються західним дослідниками переважно в традиціях
гуманістичної психології та соціальної психології. Ряд психологів розглядає проблему
соціокультурної діяльності у зв'язку з дослідженнями способу життя, дозвілля,
культури повсякденності.
Значення соціокультурної діяльності як способу пізнання культур розкривається в
роботах західних антропологів Д. Кембелла, К. Леві-Стросса, М. Мід, Н.Х.Х. Греберна,
Д. Неша, Л. Тернера, В. Сміт, Дж. Кліффорда.
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Обряди та звичаї з культурологічної точки зору досліджують С. Безклубенко,
М. Гримич, М. Пазяк, з правової – Б. Бачур, М. Косогубова.
Деякі аспекти вивчення феномену соціоекльтурної діяльності в контексті масової
культури представлені культурологами А. Я. Флієр, Б. Єрасова, Е. А. Орлової,
П. Вайлем, А. Генісом та іншими.
На сьогодні значна увага приділяється відновленню культурної спадщини,
традицій та звичаїв українського народу. Культура є важливим соціальним показником
рівня розвитку суспільства та його перспектив. Українська культура – складний
історико-культурний феномен. Проблеми взаємовпливу: особистість - культура суспільство у нових умовах господарювання потребують пошуку шляхів розв’язання
виниклих суперечностей на основі парадигми гуманізації освіти. Відбувається
теоретична і методологічна рефлексія проблеми гуманізації всіх рівнів і ланок освіти в
умовах інформатизації суспільства.
На сьогодні необхідна сучасна соціокультурна парадигма, яка в основу поставить
духовне життя. Модифікація у цій сфері являє собою приведення духовних,
культурних, економічних, ідеологічних, політичних показників до певних стандартів
держав. В останні роки проявляються нові можливості для розвитку різних культурних
контактів між Україною та іншими країнами.
Об’єкти та методи досліджень
Об’єкт дослідження − процеси оцінювання міжкультурної комунікації в розвитку
соціокультурної діяльності.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання міжкультурної комунікації в сфері соціокультурної діяльності.
Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність принципів,
прийомів і методів наукового пізнання в сфері міжкультурної комунікації, а також
наукові положення і сучасні здобутки теорії щодо оцінювання міжкультурної
комунікації в сфері соціокультурної діяльності.
При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: історичний,
монографічний, дослідницький, експертний та інші.
Постановка задачі
Основним завданням даної статті є: оцінка міжкультурної комунікації та кроскультурної комунікації; дослідження міжкультурної комунікації як суспільного
феномену; відзначення прикладної орієнтованості міжкультурної комунікації в сфері
соціокультурної діяльності; культурні відмінності в системах цінностей
соціокультурної діяльності; оцінка основних напрямків міжкультурної комунікації в
сфері соціокультурної діяльності.
Результати та їх обговорення
Міжкультурна комунікація - спілкування, здійснюване в умовах таких значних
культурно-обумовлених розходжень в комунікативній компетенції його учасників, що
ці відмінності істотно впливають на успіх чи невдачу комунікативної події.
Міжкультурна комунікація характеризується тим, що її учасники при прямому контакті
використовують спеціальні мовні варіанти і дискурсивні стратегії, відмінні від тих,
якими вони користуються при спілкуванні всередині однієї і тієї ж культури. Часто
використовуваний термін «крос-культурна комунікація» зазвичай відноситься до
вивчення деякого конкретного феномена у двох або більше культурах і має додаткове
значення порівнювання комунікативної компетенції спілкування представників різних
культур [ 4 ].
У процесі комунікації відбувається обмін повідомленнями, тобто здійснюється
передача інформації від одного учасника до іншого. Комунікація має місце завжди,
коли якій-небудь поведінки чи її результату приписується деяке значення і вони
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виступають як знаки або символи. З усіх видів знакового (символьного) поведінки в
людському співтоваристві найважливішими є використання мови (вербальна
комунікація) і невербальна поведінка (невербальна комунікація). Комунікація є
складний, символьний, особистісний, трансакційний і часто неусвідомлюваний процес,
який з необхідністю є неточним. Комунікація дозволяє учасникам виражати деяку
зовнішню по відношенню до самих учасників інформацію, внутрішній емоційний стан,
а також статусні ролі, в яких вони перебувають один щодо одного.
Знання про зовнішній світ складаються з особистого досвіду індивідуума;
базових, фундаментальних знань про світ, що є у всіх людей, і всіх інших знань, якими
ми володіємо внаслідок приналежності людей до різних національних, етнічних,
соціальних, релігійних, професійних та інших груп.
Відмінності в індивідуальному досвіді лежать в основі твердження про
унікальність кожної комунікативної події, а також по принципу неоднозначності мови,
що виникає при породженні та інтерпретації повідомлень у комунікативному процесі.
Культурно обумовлені знання описуються, зокрема, у спеціально розроблених
форматах сценаріїв і фреймів (наприклад, роботи М. Мінського і Р. Шенка); у них та чи
інша сфера людської діяльності може бути концептуалізована як схема деяких більш
простих кроків і навіть описана в термінах деякої базової метамови (одна з найбільш
відомих семантичних метамов.
Термін «міжкультурна комунікація» у вузькому сенсі з'явився в літературі в
1970-х роках. У підручнику Р. Портера «Комунікація між культурами», вперше
опублікованій у 1972 р., наводиться визначення, аналогічне даному вище. До цього
часу сформувалося і науковий напрямок, основою якого стало вивчення
комунікативних невдач та їх наслідків у ситуаціях міжкультурного спілкування. Згодом
відбулося розширення поняття міжкультурної комунікації на такі області, як теорія
перекладу, навчання іноземним мовам, порівняльна культурологія, контрастивна
прагматика та інші. До справжнього моменту наукові дослідження в галузі
міжкультурної комунікації фокусуються на поведінці людей, що стикаються з
культурно зумовлені відмінностями в мовній діяльності та наслідками цих
відмінностей. Результатами досліджень стали опис культурної специфіки при
вираженні та інтерпретації ситуативних мовних дій комунікантів. З самого початку ці
дослідження мали велике прикладне значення і використовувалися в численних
розробках для практичних занять (тренінгів) з розвитку крос-культурної
сприйнятливості [ 2 ].
Міжкультурна комунікація як суспільний феномен була викликана до життя
практичними потребами повоєнного світу, які підкріплювалися ідеологічно тим
інтересом, який з початку 20 ст. формувався в науковому середовищі і в суспільній
свідомості по відношенню до так званих «екзотичних» культур і мов. Практичні
потреби виникли внаслідок бурхливого економічного розвитку багатьох країн і
регіонів, революційних змін у технології, пов'язаної з глобалізацією економічної
діяльності. В результаті світ став значно менше – щільність та інтенсивність тривалих
контактів між представниками різних культур дуже зросли і продовжують
збільшуватися. Крім власне економіки найважливішими зонами професійної та
соціальної міжкультурної комунікації стали освіта, туризм, наука.
Ці практичні потреби були підтримані змінами в суспільній свідомості. Визнання
абсолютної цінності розмаїття світових культур, відмова від колонізаторської
культурної політики, усвідомлення крихкості існування і загрози знищення величезної
більшості традиційних культур і мов призвели до того, що відповідні дисципліни стали
бурхливо розвиватися, спираючись на новий в історії людства феномен інтересу
народів світу один до одного. Серед багатьох антропологів, етнографів, лінгвістів,
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культурологів, чиї праці за описом традиційних суспільств, культур і мов сприяли
становленню ідеї багатополярності людської спільноти, слід особливо згадати
американського антрополога і лінгвіста Франца Боаса і його роботи за мовами
північноамериканських індіанців, що з'явилися в кінці 19 - початку 20 ст.
Як академічна дисципліна міжкультурна комунікація використовує перш за все
досягнення культурної антропології і досліджень комунікативних процесів у
суспільстві. Найбільш істотний внесок у вивчення комунікації вносять когнітивна та
соціальна психологія, соціологія, когнітивна лінгвістика і типологія мов.
Комунікація може характеризуватися по тому, який тип комунікативної
компетенції задіяний в комунікативній події. Для соціальної комунікації це схеми і
сценарії поведінки у відповідних повсякденних ситуаціях; для професійної комунікації
це сфера знань, пов'язаних з професійною діяльністю на робочому місці. На відміну від
зазначених видів комунікації, міжособистісна комунікація спирається на
індивідуальний досвід і можлива тільки при певному ступені його спільності в
учасників спілкування. Виходячи з цього, можна говорити і про різні функціональні
сфери міжкультурної комунікації: міжособистісна, соціальна, публічна, міжгрупових,
професійна, масова комунікація та керування всередині малих груп.
Вивчення міжкультурної комунікації передбачає знайомство з наступними
явищами і поняттями:
- принципи комунікації;
- основні функції культури;
- вплив культури на сприйняття і комунікацію в її різних сферах і видах;
- параметри для опису впливу культури на людську діяльність [ 6 ].
Важливо відзначити принципову прикладну орієнтованість багатьох досліджень:
їх результати призначені для безпосереднього використання в сферах діяльності та
професії, які здійснюються за допомогою комунікації (у таких випадках її називають
професійною комунікацією). До таких відносяться освіта, суспільно-політична
діяльність, управління, журналістика та інші операційні параметри для опису впливу
культури на людську діяльність і розвиток суспільства, що були сформульовані в
роботах антропологів Ф. Клукхона і Ф. Шродбека, лінгвіста і антрополога Е. Холла,
соціолога і психолога Г. Хофстеде.
Клукхон Ф. і Шродбек Ф. звернули увагу на культурні відмінності в системах
цінностей, які в цілому складають картину світу даної культури. У цю картину входять
такі фундаментальні речі, як ставлення до часу, до діяльності, до природи, уявлення
про цінності міжособистісних відносин.
Едвард Холл у своїх книгах описав різні параметри культурно обумовлених
комунікативних відмінностей. Так, зокрема, їм було введено розрізнення високо-і
нізькоконтекстних культур, що проявляються в кількості інформації, експліцитно
виражаються в повідомленні. Виходячи з того, що культури можуть характеризуватися
тенденціями до більш високо або низько контекстним повідомленнями, можна
використовувати це як параметр для їх порівняння. У стандартному висловлюванні у
рамках низькоконтекстної культури (швейцарської, німецької, північноамериканської)
інформація, яка потрібна для правильної інтерпретації даного повідомлення, міститься
в максимально вербалізованому вигляді. Висловлювання у висококонтекстній культурі
(Китай, Японія) часто не можуть бути зрозумілі на основі власне мовних знаків. Для їх
правильної інтерпретації потрібне знання контексту, причому не вузького,
ситуативного, але дуже широкого, культурологічного. Тому на рівні буденної
європейської свідомості японську бесіду часто описують як гру недомовок.
Відомий соціолог і фахівець з теорії управління Гірт Хофстеде в результаті
проведеного ним наприкінці 1970-х років комплексного дослідження зумів
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сформулювати чотири ознаки, які можуть описувати національні культури за їх
положенням один щодо одного на шкалі кожного з чотирьох параметрів. Дослідження
полягало в анкетуванні великого числа співробітників (більше 1000) транснаціональної
корпорації в більш ніж ста країнах на предмет їхнього ставлення до роботи і поведінки
на робочому місці. Отримані в результаті статистичної обробки кластерні ознаки
дозволили сформулювати наступні вісі культурних протиставлень.
Дистанція влади. Ступінь, в якій суспільство сприймає нерівномірний розподіл
влади між його членами. У культурах з низькою дистанцією влади (наприклад, в
Скандинавії) комунікативний стиль політиків помітно різниться від, наприклад,
Туреччини, де політик повинен випромінювати значущість, владність і могутність.
Індивідуалізм. Ступінь, в якій суспільство згідно з тим, що погляди та вчинки
окремої особистості можуть бути незалежні від колективних або групових переконань і
дій. Так, в США успіх формулюється в термінах індивідуальних досягнень і
підкреслюється індивідуальна відповідальність за вчинки. Колективізм, навпаки,
означає, що люди повинні пов'язувати свої погляди і вчинки з тим, що вважає група
(сім'я, організація, партія). У таких культурах (Латинська Америка, арабський Схід,
Південно-Східна Азія) у виборі, який здійснює індивідуум, дуже велика роль групи наприклад, сім'ї.
Уникнення невизначеності. Ступінь, в якій члени суспільства відчувають себе
невпевнено в невизначених, заздалегідь не структурованих ситуаціях і намагаються
уникнути їх, виробляючи правила, формули і ритуали і відмовляючись миритися з
поведінкою, що відхиляється від стандарту. Товариства з високим ступенем уникнення
невизначеності бояться інновацій, вітають пошуки абсолютної істини. На виробництві і
в освітньому процесі представники таких товариств віддають перевагу добре
структурованій ситуації.
Змагання. Ступінь, в якій суспільство орієнтоване на досягнення успіху,
напористість, вирішення завдань.
У дослідженнях міжкультурної комунікації можна виділити психологічні,
соціологічні та лінгвіністичні напрямки. Цей поділ залежить як від об'єкта
дослідження, так і від застосовуваних методик.
Cоціологи, що працюють в області міжкультурної комунікації, використовують
традиційні для цієї науки методи анкетування певним чином вибраних груп
респондентів. Їх анкети спрямовані на виявлення ціннісних установок і стереотипів, що
виявляються в поведінці людей. В основному розглядається поведінка на робочому
місці, в діловій взаємодії та бізнесі. Це пов'язано з тим, що соціологічні дослідження
знаходять своє практичне застосування, у першу чергу, в сучасних транснаціональних
корпораціях. На основі отриманих соціологами узагальнень про характерні і бажані для
тієї або іншої культурної групи типи поведінки формулюються відповідні практичні
рекомендації, які реалізуються у вигляді спеціальних міжкультурних тренінгів.
Типовими об'єктними зонами анкетування є наступні: обмін інформацією, взаємодія з
колегами, прийняття рішень, поведінку в конфліктних ситуаціях, ставлення до лідера,
зв'язок між роботою та приватним життям, ставлення до інновацій. Зрозуміло, що
більша частина досліджуваних культурно обумовлених поведінкових стереотипів може
бути зведена до культурних параметрів, введених Хофстеде. Тому подібні роботи
носять характер перевірки того, як ці параметри діють у деякому конкретному
середовищі: вивчаються зміни щодо даного періоду часу, віку досліджуваної групи,
частіше - двох або більше культурних груп.
Більш загальні соціологічні проблеми пов'язані з соціальною адаптацією
мігрантів, збереження або втрати традиційних культур у національних меншинах і т.п.
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Психологів в області міжкультурної комунікації цікавлять, в першу чергу, вплив
культурних відмінностей на процеси інтерпретації і категоризації, а також природа
відповідних поведінкових стереотипів. Починаючи з 1970-х років важливі поняття
тривожності, невизначеності, потенційного обсягу категорій, особливостей
міжгрупової категоризації.
Поняття акомодації застосовується до таких параметрів комунікації, як темп
мови, вибір відповідної лексики, спрощена або ускладнена граматична структура.
Акомодація може бути позитивною (підстроювання під співрозмовника) або негативної
(використання максимально відмінного від співрозмовника стилю). Спрямованість
акомодації при спілкуванні представників різних груп залежить від того, як одна група
відноситься до іншої. Структура відносин включає в себе шкали «погано - добре»,
«знизу - згори», «близько - далеко». Особливо розглядаються такі протиставлення, як
функції, власне мовлення і мовчання як відсутність промови.
Другий важливий напрямок лінгвістичних досліджень пов'язаний з бурхливим
розвитком в останні десятиліття вивчення дискурсу як деякого інтегрального процесу,
центрального для комунікативної діяльності. Складність і багатогранність такого
явища, як дискурс, і спроби виділити основні фактори, що впливають на його форми,
досить швидко привели до розвитку ряду напрямків, що вивчають невласне мовні (крім
граматики і лексики) чинники існування дискурсу. У рамках прагматичних чинників
дискурсу виявлено чинники культурного характеру. Так, у Південно-Східній Азії текст
ділового листа будується індуктивно: спочатку причини, обставини і лише в кінці
власне вимоги або ділові пропозиції. Представникам європейської та
північноамериканської традиції цей стиль здається не діловим. З їхньої точки зору,
такий лист має починатися з формулювання основної вимоги чи пропозиції з
подальшим його обґрунтуванням і деталізацією.
Міжкультурну комунікацію слід розглядати як: 1) саму діяльність, 2) умову і
організаційний принцип цієї діяльності, 3) фактор і критерій якості турпродукту, 4)
професійно значущу якість і компетенцію фахівця в сфері туризму, 5) обов'язковий
компонент змісту професійного туристської освіти.
Міжкультурна комунікація як діяльність передбачає взаємодію представників
різних культур в процесі спільної професійної діяльності у туризмі: в рамках діяльності
ТНК, партнерської діяльності постачальників турпослуг і туроператорів, ініціативних і
рецептивних туроператорів, рецептивної спільноти з прийому та обслуговування
іноземних туристів.
Міжкультурна комунікація як умова і організаційний принцип може
використовуватися при проектуванні та розробці турпродукту, розвитку маркетингових
комунікацій, плануванні та здійсненні рекламної та виставкової діяльності, організації
прийому та обслуговування іноземних туристів на території приймаючої
етнокультурного або полікультурного співтовариства [ 4 ].
Міжкультурна комунікація як професійно значуща якість і як компонента змісту
професійної освіти в туризмі повинна розглядатися в різних площинах: як інваріантна і
як варіативна складова компетенції фахівця в сфері туризму. Це означає, що вимоги до
рівня міжкультурної комунікативної компетенції різні для контактного і неконтактного
туристського персоналу.
Базовий рівень міжкультурної комунікативної компетенції кадрів, що
забезпечують організаційні та комунально-побутові послуги, послуги транспортування,
розміщення, харчування, що мають обмежений або вузькоспеціалізований контакт з
іноземними туристами, кардинально відрізняється від рівня вимог, що пред'являються
до контактного персоналу, що забезпечує соціокультурні, і особливо екскурсійні,
послуги. Крім того, очікуваний рівень міжкультурної комунікативної компетенції
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залежить від специфіки контактів: видів і форм, умов перебігу, характеру, тривалості,
інтенсивності і т.п. Вимоги до міжкультурної комунікативної компетенції фахівців у
сфері туризму залежать і від специфіки туристської аудиторії, наприклад, чи є вони
первинними або повторними клієнтами; позитивно, нейтрально або негативно
налаштованими; від її вікового, статевого, професійного складу, освітнього цензу і т.п.
[ 7 ].
Найбільш високі вимоги в цьому контексті мають пред'являтися до маркетологів,
фахівців з туристської рекламі та громадських зв'язків, гідам-екскурсоводам, гідамперекладачам, аніматорам. Від їх міжкультурної компетенції залежать багато якостей
турпродукту, включаючи пізнавальність, достовірність інформації, безпека,
естетичність, новизна.
У змістовному сенсі міжкультурна комунікація як професійна діяльність в
туризмі може бути диференційована у вигляді чотирьох основних інформаційних
напрямків: 1) новаційна, 2) орієнтаційна, 3) стимуляційна, 4) кореляційна.
Новаційна комунікація долучає туриста як реципієнта інформації до нових для
нього знань про властивості та ознаки явищ, об'єктів і процесів, про технології і норми
здійснення будь-якої діяльності, актів поведінки і взаємодії, про мови, знаки і засоби
соціокультурної комунікації в новому для нього лінгвокультурному оточенні країни
відвідування.
Орієнтаційна комунікація допомагає туристу як реципієнту інформації
орієнтуватися в системній структурі природного та соціокультурного простору, в
ієрархічній співвіднесеності його елементів, частково інкультує його в
лінгвокультурному співтоваристві тимчасового проживання туриста, задає критерії
оціночних суджень і пріоритетів вибору.
Стимуляційна комунікація впливає на мотиваційні підстави соціокультурної
активності туриста як реципієнта інформації, актуалізує його знання про навколишню
лінгвокультурну дійсність, а також прагнення до здобуття знань, заради задоволення
його соціокультурних очікувань і потреб.
Кореляційна комунікація уточнює або оновлює окремі параметри перерахованих
вище видів знань, орієнтацій і стимулів, які певною мірою визначають життєдіяльність
споживача цих послуг.
Основне навантаження в області міжкультурних комунікацій лягає на
контактний персонал приймаючих турцентрів, і головним чином, супроводжуючих,
гідів-екскурсоводів, гідів-перекладачів. З точки зору забезпечення високого рівня
якості культурного турпродукту ключову роль тут крім наявності самих артефактів
етнокультури грає гід-екскурсовод або гід-перекладач, а саме, його кваліфікація
(знання маршруту та об'єктів показу, крос-культурні знання, тобто знання своєї
культури і культури туристів, етика поведінки, рівень вербальної та невербальної
комунікації) і особистісні якості (психографічні, психологічні, комунікативні
характеристики). Саме гіду доводиться вирішувати проблеми туристів, викликані їх
перебуванням у чужому для них лінгвокультурному середовищі. Одну з таких типових
проблем можна характеризувати як культурний шок, що є психологічною реакцією
людини, що опинилася в незнайомій йому соціолінгвокультурному середовищі. Дана
проблема також вирішується за допомогою комунікації та інформування туристів про
основні особливості і нормах поведінки, обмеження, заборони або соціальних табу.
Так, вчений і педагог М.Я. Блох, розглядаючи проблеми прагматики, етики та
естетики комунікації, визначив десять правил для мовця в рамках кооперативного
міжкультурного спілкування, для гіда-екскурсовода або гіда-перекладача: 1) виразність
мови, 2) зрозумілість мови, 3) ввічливість (поведінкова доречність) мови, 4)
стилістичність мови, 5) кооперативний виклик на потрібну реакцію, 6)
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переакцентування осіб 7) оптимальна довжина мови, 8) розумність (логічність), 9)
інтерес для слухача, 10) кооперативна паралінгвальна поведінка.
З урахуванням перерахованих вимог завдання гіда-перекладача ускладнюється,
якщо він працює «під переклад», тобто виступає як мовний посередник, транслюючи
не свій авторський текст. Мовне посередництво передбачає перетворення в процесі
міжмовної комунікації вихідного повідомлення в таку мовну форму, яка може бути
сприйнята реципієнтом, не володіють мовою оригіналу. Для міжмовної комунікації в
туризмі надзвичайно важливий ситуативний або екстралінгвальний контекст, тобто
обстановка, час і місце, до яких відноситься висловлювання, а також будь-які факти
реальної дійсності, знання яких допомагає реципієнту (туристові) правильно
інтерпретувати значення мовних одиниць у висловлюванні.
Від кваліфікації і майстерності перекладача залежить оптимальний вибір у
кожному конкретному ситуативному контексті виду перекладу для збереження
комунікативної рівноцінності тексту оригіналу і тексту перекладу: буквального
перекладу, тобто дослівно відтворює елементи оригіналу, чи адаптованого перекладу,
при якому в процесі перекладу здійснюється спрощення структури та змісту оригіналу
з метою перетворення тексту перекладу у форму, доступну для реципієнтів, що не
володіють знаннями, які потрібні для повноцінного розуміння повідомлення, що
міститься в оригіналі, а також способів перекладу (калькування, лексико-семантичної
заміни, варіантного відповідності, модуляції або смислового розвитку). В умовах
незнайомого для туристів лінгвокультурного оточення значно частіше застосовується
адаптований переклад, тому що інформація про артефактах етнокультури, як правило,
будується на незнайомих для них лінгвокультурних реаліях. Таким чином, потрібно
прагматична адаптація перекладу, тобто зміни, що вносяться перекладачем у текст
перекладу з метою досягнення необхідного розуміння сенсу і змісту сказаного з боку
реципієнтів перекладу [5] .
Міжкультурна комунікація будується на знанні багатьох факторів і реалій
іншокультурного середовища, таких, як цінності, поняття, моделі поведінки, соціальна
структура, практика ведення бізнесу та управління, розумінні комунікацій усередині
культурного середовища, вербальних і невербальних форм комунікації, усних і
письмових, особистих, виробничих і ділових відносин, у різних соціальних контекстах.
Так, дослідник Ю.В. Курбакова зазначає, що комплекс прецедентних феноменів
фіксує та закріплює ціннісні установки лінгвокультурної спільноти, регулюють
діяльність його членів, в тому числі і вербальну. Прецедентні феномени, виникаючи в
тексті або мові, викликають у реципієнта певні національно-специфічні асоціації, які є
загальними для всіх або більшості членів даної лінгвокультурної спільноти.
За твердженням дослідника К. Касьянової, в основі етнічного характеру лежить
набір предметів чи ідей, які в свідомості кожного носія певної культури пов'язані з
інтенсивно забарвленою гамою почуттів або емоцій. Ціннісна орієнтація
лінгвокультурної спільноти, що визначає ціннісну структуру окремої особистості,
відбивається в системі прецедентних феноменів цієї спільноти і задається цією
системою.
Дослідники поділяють прецедентні феномени лінгвокультурної спільноти на:
1) прецедентні імена, 2) прецедентні вислови, 3) прецедентні тексти, 4) прецедентні
ситуації. Крім того, прецедентні феномени можуть підрозділятися на соціумнопрецедентні, національно-прецедентні і універсально-прецедентні.
Якщо реципієнта інформації доступна лише для буквального сприйняття тексту,
що містить посилання на прецедентні феномени, то він приречений на нерозуміння або
неадекватне розуміння інформації. Це пов'язано з тим, що зміст будь-якого
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прецедентного висловлювання прояву в міжкультурному спілкуванні не в його
буквальному лексичному значенні, а в прагматичному наповненні та посиланні.
Висновки. Для ефективного міжкультурного спілкування необхідно, щоб
комуніканти володіли загальної когнітивної базою, властивої тому чи іншому
лінгвокультурного спільноті, тобто певною сукупністю знань і уявлень. В основі
когнітивної бази лежать так звані прецедентні феномени, що відображають специфіку
національного характеру, етнічного та мовної свідомості. Прецедентні феномени є
специфічні знаки, символи або сигнали певних культурно-історичних фактів, що
характеризують ціннісну базу лінгвокультурного спільноти.
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РАЗВИТИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы роли межкультурных коммуникаций в сфере
социокультурной деятельности. Акцентируется внимание на оценке межкультурной коммуникации та
кросс-культурной коммуникации; исследуется межкультурная коммуникация как общественный
феномен. Анализируются прикладная ориентация межкультурной коммуникации в сфере
социокультурной деятельности;
культурные отличия в системах ценностей социокультурной
деятельности; основные направления межкультурной коммуникации в сфере социокультурной,
деятельности.
Ключевые слова: межкультурная
коммуникация,кросс-культурная
коммуникация,
межкультурная коммуникативная компетенция.
SUMMARY
ASSESSMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL ACTIVITIES
The article deals with the role of intercultural communication in the field of socio-cultural activities.
Attention is focused on the evaluation of intercultural communication and cross-cultural communication; study
of intercultural communication as a social phenomenon. The applied focus of intercultural communication in
the field of social and cultural activities; Cultural differences in the value systems of social and cultural
activities; main areas of intercultural communication in the field of socio-cultural activities have been analized
Keywords: intercultural communication, cross-cultural communication, intercultural communication
competence.
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УДК 159.96, 159.93, 519.2, 519.2
МЕТОД ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ СЕНСОРНИХ ТА ЕКСТРАСЕНСОРНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ
ІГНАТИШИН М. І., ХАЗІН В.О.
Мукачівський державний університет, Україна

Результатом більше 100 років експериментальних досліджень стала лише сумнівна репутація
ПП (парапсихології) як псевдонауки. До цих пір в цій області відсутня загальна концепція явищ.
Найбільш численну групу дослідників складають інженери та фізики. Їх підхід багато в чому схожий превалює бажання загнати ПП в рамки звичних позитивістських матеріалістичних уявлень. Проте
фізика, володіючи потужною технічною базою та розвиненим математичним апаратом, виступає
сьогодні в ролі арбітра. На неї покладають надії, від неї чекають визнання чи спростування ПП
феноменів.
Автором запропоновано метод об’єктивної оцінки сенсорних та екстрасенсорних здібностей та
межі чутливості органів чуття за допомогою теорії матричних ігор з змішаною стратегією, теорії
ймовірності, комбінаторики та математичної статистики.
Метод дослідження включає експеримент та його обробку засобами прикладної математики,
зокрема, математичної статистики та теорії ігор з застосуванням комп’ютера.
Мета дослідження — провести кількісну оцінку рівня екстрасенсорних здібностей.
Гіпотеза дослідження: окремі люди, мають розвинені екстрасенсорні здібності, мають вищий
рівень розвитку мислення, уваги, уяви і пам'яті на відміну людей, які не мають розвинених
екстрасенсорних здібностей.
В роботі математично змоделювати ситуацію гри з участю двох гравців та ціною гри, що вказує
на перевагу, при застосуванні оптимальної змішаної стратегії, першого гравця, експериментатора, і
програш другого гравця, піддослідного. Виграш піддослідного можливий при наявності у нього
екстрасенсорних здібностей.
В результаті проведено експеримент та методами математичної статистики інтерпретовано
результат експерименту в кількісну оцінку рівня екстрасенсорних здібностей піддослідного та
кількісно оцінено достовірність отриманого значення рівня екстрасенсорних здібностей.
Експериментальне дослідження парапсихологічних здібностей на добровольцях вказало на
відсутність таких здібностей, або при наявності таких, на їх «парадоксальну екстрасенсорику».
Термін «парадоксальна екстрасенсорика» введено автором. Термін «парадоксальна
екстрасенсорика» слід розуміти як парадоксально стійку реакцію піддослідного на подразники, яку
можна окреслити фразою «реакція навпаки» або «неадекватно сильна реакція», що приводить до
прийняття неправильного рішення.
Ключові слова: психологія, парапсихологія, екстрасенсорика, теорія ігор, комбінаторика,
математична статистика, кількісна оцінка екстрасенсорики.

Результатом більше 100 років експериментальних досліджень стала лише
сумнівна репутація ПП (парапсихології) як псевдонауки. До цих пір в цій області
відсутня загальна концепція явищ. Найбільш численну групу дослідників складають
інженери та фізики. Їх підхід багато в чому схожий - превалює бажання загнати ПП в
рамки звичних позитивістських матеріалістичних уявлень. Проте фізика, володіючи
потужною технічною базою та розвиненим математичним апаратом, виступає сьогодні
в ролі арбітра. На неї покладають надії, від неї чекають визнання чи спростування ПП
феноменів.
Роль вимірювань у житті і розвитку людського суспільства величезна. Будь – яка
область науки і техніки немислима без вимірювань. Слід, щоправда, відзначити, що
методи вимірювання, використовувані в точних науках, в парапсихології можуть бути
застосовні лише в обмеженому обсязі. Попри все це, актуальним є розвиток
об’єктивних методів дослідження в галузі ПП.
Аналіз останніх досліджень, публікацій та історії розвитку парапсихології.
В [1, 2] наведено широкий огляд проблем з методики оцінки екстрасенсорного
сприйняття та методології екстрасенсорики. В працях [3, 4] розглядається можливість
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кількісних вимірювань в парапсихології та статистичний підхід до інтерпретації,
обробки результатів і перевірки гіпотез в експериментах з виявлення екстрасенсорних
здібностей людини.
Парапсихоло́гія (від дав.-гр. παρά- «біля», «коло», «разом», і «психологія») — це
галузь науки психології, яка досліджує існування і причини надзвичайних психічних
здібностей, за допомогою використання наукового методу. Парапсихологічні
експерименти включають використання «генераторів випадкових чисел» для перевірки
на наявність передбачення і псіхокінезу в людини і тварин, суб'єктів і експериментів
Ганцфельду для перевірки екстрасенсорного сприйняття.
Історія сучасної парапсихології починається зі створення «Товариства психічних
досліджень» (ТПД) у м. Лондон 1882 р. та США 1885 р.
У 1911 р. Стенфордський університет став першим навчальним закладом у США
для вивчення екстрасенсорного сприйняття (ЕСС) і псіхокінезу (ПК) у лабораторних
умовах.
Парапсихологічна Асоціація (ПА) була створена в Даремі (Північна Кароліна) 19
червня 1957 р. Її створення було запропоновано Д. Б. Рейном на семінарі з
парапсихології, який був проведений в лабораторії парапсихології Університету
Дьюка.
Історія парапсихології в Україні, Білорусі і Росії почалась з відкриття в Російській
імперії в 1875 р. при Петербурзькому університеті спеціальної Медіумічної комісії на
чолі з Дмитром Мєндєлєєвим[5-10].
38 вагонів матеріалів досліджень «Аненербе» і в галузі парапсихології потрапило
залізницею в СРСР «Інститут Мозку» (м. Москва). Дослідження в СРСР почалися з
успіхів в цьому Бєхтєрєва В. М., який першим навчав офіцерів ВЧК-ОГПУ-НКВС. А
потім — Мессінг Вольф Григорович.
Інтерес до парапсихологічни досліджень досяг свого піку в 1970-х роках і
університетські дослідження скоротилися з тих пір, але приватні установи, як і раніше,
отримують значні кошти на це.
З 1980-х років парапсихологічні дослідження помітно «пішли в тінь» у США
після нашумілого Проекту MK-ULTRA.
Проект «МК-ULTRA» або «MKULTRA» (англ. Project MKULTRA) - кодова назва
секретної програми ЦРУ, що мала на меті пошук і вивчення засобів маніпулювання
свідомістю, наприклад, для вербування агентів або для добування інформації на
допитах, зокрема за допомогою використання психотропних хімічних речовин, які
мають вплив на свідомість людини.
Таємній війні спецслужб перешкоджає міжнародне право, Права Людини та інші
цивілізовані норми, тому не має інтересу спецслужба надавати гласності свої
кримінальні дії. Звідси є підстави вважати, що імідж скандальної «лженауки»
парапсихології, створювався навмисно. Дослідження були розглянуті як
«непереконливі», і парапсихологи зіткнулися з раптовим опором з боку своїх
академічних колег[11].
Скептичне ставлення до парапсихології тривало недовго, це сталося і в Росії.
Багато є забобонів щодо ідей і методів парапсихології. Що руйнували самі
представники академічної «класичної» науки. Понад п'ятдесят теорій і моделей, що
дозволяють описувати психічні феномени в наукових поняттях з використанням
сучасного апарату, були розроблені фізиками, філософами та психологами Америки і
Європи. Це і стало тим порогом, переступивши який парапсихологія перестала
сприйматися як лженаука[12].
Хоча парапсихологічні дослідження іноді з'являються у звичайних наукових
журналах, більшість публікується в невеликому числі журналів. Журнали з
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парапсихології включають в себе «Журнал парапсихології», «Журнал досліджень
клінічної смерті», «Журнал досліджень свідомості» та «Журнал наукових досліджень»
[13].
Результати експериментів парапсихологів «повинні розглядатися як Асоціацією
Парапсихології, що продемонструвала існування деяких форм психічних здібностей»,
критики стверджують, що методологічні недоліки можна пояснити очевидністю
експериментальних успіхів.
До парапсихології також відносяться дослідження в інших галузях психології,
пов'язані з трансцендентальним чи духовним аспектом людського розуму, і з
«аномальною психологією», яка досліджує феномени, що не пояснюються релігійним
віруванням, вивчає суб'єктивні аномальні події в традиційних психологічних умовах.
До парапсихологічних здібностей відноситься екстрасенсорне сприйняття
(екстрасенсорика).
Об’єкт та методи дослідження. Об’єктом дослідження є екстрасенсорне
сприйняття (екстрасенсорика).
Екстрасенсорне сприйняття (екстрасенсорика) (від лат. extra та лат. sensus) форми сприйняття, які використовують невідомі органи чуття та/або мало вивчені
механізми сприйняття.
Метод дослідження включає експеримент та його обробку засобами прикладної
математики, зокрема, математичної статистики та теорії ігор з застосуванням
комп’ютера.
Мета дослідження — провести кількісну оцінку рівня екстрасенсорних
здібностей.
Гіпотеза дослідження: окремі люди, мають розвинені екстрасенсорні здібності,
мають вищий рівень розвитку мислення, уваги, уяви і пам'яті на відміну людей, які не
мають розвинених екстрасенсорних здібностей.
Постановка завдання Відповідно до мети та гіпотези у дослідженні було
поставлено такі завдання:
1. Математично змоделювати ситуацію гри з участю двох гравців та ціною гри,
що вказує на перевагу, при застосуванні оптимальної змішаної стратегії, першого
гравця, експериментатора, назвемо його КРУП’Є (К), і програш другого гравця,
піддослідного, назвемо його ЕКСТРАСЕНС (Е). Виграш гравця Е можливий при
наявності у нього екстрасенсорних здібностей.
2. Організувати проведення констатующего експерименту - гри.
3. Методами математичної статистики провести інтерпретацію результатів
експерименту в кількісну оцінку рівня екстрасенсорних здібностей гравця Е (від 0 до
100%) та оцінити кількісно достовірність отриманого значення (від 0 до 100%).
Результати та їх обговорення. Математичне моделювання експерименту по
кількісній оцінці екстрасенсорних здібностей гравця Е полягає в застосування
матричної гри з платіжною матрицею гравця К
 2 3 
 .
К  
(1)
 3  4
Розрахуємо змішану стратегію гравця К та ціну гри
1

 p1    2 3  1  0   7 12 
  
   

 p2    3  4  1  0    5 12 
v   1
1
0   1   1 12 
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  p   7 12 
 при ціні
Отже, змішана стратегія гравця К задається вектором p   1   
 p2   5 12 
гри v  1 12  0 (виграш). Із всього різноманіття стратегій гравця Е також вибираємо
оптимальну. Не важко розрахувати, що оптимальна стратегія гравця Е задається
  q   7 12 
 при ціні гри v*  1 12  0 (програш). Отже, гравець Е
вектором q   1   
 q2   5 12 
(піддослідний) може схилити перемогу на свій бік тільки екстрасенсорними
здібностями.
Організація проведення констатуючого експерименту може бути здійснена за
допомогою двох комплектів по 12- карточок. Один комплект для гравця К
(експериментатора) другий – для гравця Е (піддослідного), рис. 1.
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Рис. 1. Комплект карточок гравців. R – red – червоний колір (7 карточок), B –
black – чорний колір (5 карточок).
Тильні сторони комплектів відрізняються рисунком та буквою, рис. 2.
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Рис. 2. Тильні сторони комплектів карточок. К – комплект гравця К, Е –
комплект гравця Е.
Експеримент починається з того, що гравець К (експериментатор) перемішує свої
карточки і розставляє їх тильною стороною вверх, рис. 3. Задача гравця Е
(піддослідного) полягає в тому щоб проявляючи екстрасенсорні здібності, не бачачи
кольору карточок гравця К, поставити свою червону карточку на червону карточку, а
чорну карточку на чорну карточку суперника.
Нехай карточки розставлені так, рис. 3. Гравець К відкриває свої карточки, рис. 4.
Проводять підрахунок балів згідно платіжної матриці гравця К.
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Рис. 3. Гравець Е поставив свої карточки на карточки гравця К.
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Рис. 4. Підрахунок результату гри.
Підрахунок балів k – тої гри, рис. 4, проводиться за платіжною матрицею гравця
К

S k  2nr  4nb  324m  nr  nd   72m  5nr  7 nb  72 1  5 10  7  6  20
(3)
де nr – кількість червоних карточок (nr = 10, рис.4), nb – кількість чорних карточок
(nb = 6, рис.4), m =1 згідно таблиці 1. Загальний результат, згідно рис. 4, буде -20 балів,
отже гравець К програв, гра завершилась на користь гравця Е. Як оцінити за
результатами гри екстрасенсорні здібності гравця Е (піддослідного)?
Проведемо дослідження гри методами теорії ймовірності та математичної
статистики. Спершу зауважимо, що комплект карточок може складатися з 12, 24, 36 і т.
д. карточок, табл. 1.
Таблиця. 1.
Кількість карточок в комплекті.
Кількість карточок
m
R - червоних
B - чорних
Всього
1
7
5
12
2
14
10
24
3
21
15
36
…
…
…
…
m
7m
5m
12m
Закон розподілу дискретної випадкової величини Si – суми виграшу гравця К при
m = 1 задається рядом розподілу, табл. 2.
Таблиця. 2.
Ряд розподілу суми виграшу гравця К.
Si
-68
-44
-20
4
28
52
1 792
35 792
35 132
175 396
175 792
7 264
fi
Для будь-якого m буде, при b=5m– кількість чорних карточок у гравця та N=12m
– кількість карточок в комплекті
S i  65m  b  i   6i  47m  i   8b  i   2m  14b  24i  24i  68m ,
(4)
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fi

5m !
7m !N  b !b!

b  i !5m  b  i ! i!7m  i ! 

N!

 7 m !5m !


i!
,
5m  i !7m  i !12m !
2

(5)

де i = 0…..b .
Очевидно
b

f
i 0

i

 1.

(6)

Ціна гри, середнє значення виграшу гравця К, програшу гравця Е та
середньоквадратичне відхилення:
5m

S   f i S i  2m ,
i 0



5m

S
i 0

2
i

 fi  4  m2 .

(7)

Функція розподілу випадкової величини Si – суми виграшу гравця К при m = 1
задається, табл. 2
Таблиця. 3.
Функція розподілу суми виграшу гравця К.
Si
-68
-44
-20
4
28
52
1 792
1 22
41 132
149 198
257 264
Fi
1
За даними таблиць 2 та 3 будуємо аналітично та графічно полігони закону
розподілу (диференціальна функція розподілу) та функцію розподілу.
S  Si
 f i 1  f i   f i якщо Si  S  Si 1 ,
f S  
(8)
Si 1  Si
S  Si
Fi 1  Fi   Fi якщо Si  S  Si 1 ,
F S  
(9)
Si 1  Si
За даними таблиць 2 та 3 маємо
73
 17
 9504 S  594 якщо - 68  S  44
 175
2135

якщо - 44  S  20
S
4752
19008
,
35
245

f S   
якщо - 20  S  4
S
594
 4752
  175 S  2275 якщо 4  S  28
 19008
4752

7
133
якщо 28  S  52
S
 
864
297

601
 35
19008 S  4752 якщо - 68  S  44
 35
421

якщо - 44  S  20
S
792
 3168
 175
1613
F S   
якщо - 20  S  4
S
2376
 9504
 175 S  3401 якщо 4  S  28
 19008
4752

7
1493
якщо 28  S  52
S

1584
 6336
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Рис. 5. Закон розподілу f S  .
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Рис. 5. Функція розподілу F S  .
Розрахуємо характерні особливості експерименту – гри.
Ймовірність середнього значення гри S  2 при   21,106 :
35
245
35
245 1015
21, 3
f S  
S

2

 0,427 42,7 -40,7
% .
(11)
4752
594 4752
594 2376
Ймовірність значення гри S 0  0 :
35
245
35
245 245
f S 0  
S0 

0

 0,412 41,2 %  .
(12)
4752
594 4752
594 594
Ймовірність значення виграшу k-тої гри в межах S min  S k  S max :
PS min  S k  S min   F S max   F S min  .
(13)
Ймовірність виграшу гравця К:
7
1493  175
1613  763
P0  S  52  F 52  F 0 
52 

0
 0,321 32,1%

(14)
6336
1584  9504
2376  2376
.
Ймовірність виграшу гравця Е:
175
1613  35
 68  601   805  0,678 67,8
P 68  S  0  F 0  F  68 

0
(15)
9504
2376  19008
4752  1188
.
Надалі проявом екстрасенсорних здібностей піддослідного гравця Е будемо
трактувати як стабільне відхилення середнього значення вартості k експериментів-ігор
k S k
S сер 
від ціни гри S  2 , формула (7):
k
1) «позитивна екстрасенсорика», ймовірність виграшу:
P S сер  S  2  F 2  F S сер  при S сер  S
(16)
2) «парадоксальна екстрасенсорика», ймовірність програшу:
P 2  S  S сер   F S сер   F 2 при S сер  S
(17)
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Формули (16) та (17) можна застосувати для визначення міри екстрасенсорних
здібностей як відсоток відхилення ймовірності від максимально можливої:
1) рівень «позитивної екстрасенсорики»:
F 2   F S сер 
PE 
100% при S сер  S
(18)
F 2   F  68
2) рівень «парадоксальної екстрасенсорики»:
F S сер   F 2 
NE 
100% при S сер  S
(19)
F 52   F 2 
Формулу для розрахунку достовірності числового значення рівня «позитивної
екстрасенсорики» побудуємо виходячи з таких міркувань. Розглянемо подію AE
випадковий виграш гравця Е (підослідного) nv – разів в k випробуваннях
експериментах. Ймовірність події розрахуємо за формулою Бернулі:
k n
P AE   Pk nv   Cknv p nv 1  p  v при S сер  S
(20)

де p  F 2   F  68 - максимальна випадкова ймовірність виграшу гравця Е в
одному випробуванні. Ймовірність протилежної до AE події можна трактувати як
достовірність розрахованого числового значення рівня «позитивної екстрасенсорики»:
n
k n
DPE  P AE   1  P  AE   1  Cknv F 2   F  68 v 1  F 2   F  68 v при
S сер  S .

Аналогічно будуємо формулу для розрахунку достовірності числового значення
рівня «парадоксальної екстрасенсорики» застосувавши значення ймовірності
максимального випадкового програшу гравця Е, p  F 52   F 2  та розглянувши
подію BE випадковий програш гравця Е (підослідного) np – разів в k випробуваннях
експериментах:
n
n
k n
DNE  P BE   1  P BE   1  Ck p F 52   F 2  p 1  F 52   F 2  p при
S сер  S .

(21)

(22)

За вказаною методикою проведені досліди на добровольцях дали такі результати:
Перший піддослідний.
Середній програш 5,6
Рівень екстрасенсорики парадоксальної 18,13% .
Достовірність результату 15-ти експериментів 77,49%. Результати випробувань
наведені в таблиці 4.
Другий піддослідний.
Середній програш 3,067
Рівень екстрасенсорики парадоксальної 6,93% .
Достовірність результату 15-ти експериментів 81,12%. Результати випробувань
наведені в таблиці 5.
Таблиця 4.
Результати експерименту з першим піддослідним.
№ п/п

R – red – червоний
колір

Кількісто карточок
B – black – чорний
колір

1

6

2

16

28

-28

2

6

2

16

28

-28

3

8

4

12

4

-4

4

8

4

12

4

-4

R – red та B – black
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5

10

6

8

-20

20

6

8

4

12

4

-4

7

4

0

20

52

-52

8

8

4

12

4

-4

9

8

4

12

4

-4

10

10

6

8

-20

20

11

8

4

12

4

-4

12

8

4

12

4

-4

13

6

2

16

28

-28

14
15

10
10

6
6

8
8

-20
-20

20
20

Всього:

118

58

184

84

-84

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всього
:

Таблиця 5.
Результати експерименту з другим піддослідним.
Кількісто карточок
Сума виграшу
R – red –
B – black – чорний R – red та B – Гравец Граве
червоний колір
колір
black
ьК
ць Е
6
2
16
28
-28
8
4
12
4
-4
8
4
12
4
-4
8
4
12
4
-4
6
2
16
28
-28
10
6
8
-20
20
8
4
12
4
-4
8
4
12
4
-4
4
2
18
38
-38
10
6
8
-20
20
8
4
12
4
-4
8
4
12
4
-4
8
4
12
4
-4
12
8
4
-44
44
8
4
12
4
-4

120

62

178

46

-46

Висновки. Експериментальне дослідження парапсихологічних здібностей на
добровольцях вказало на відсутність таких здібностей, або при наявності таких, на їх
«парадоксальну екстрасенсорику».
Введений автором термін «парадоксальна екстрасенсорика» [14] слід розуміти як
парадоксально стійку реакцію піддослідного на подразники, яку можна окреслити
фразою «реакція навпаки». Прикладом такої парадоксальної реакції може бути реакція
м’язів людини на втрату рівноваги при намаганні пройти по піднятому над землею
канату. Якщо людина не тренована подразник «втрата рівноваги» приводить до
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надмірно інтенсивної реакції м’язів і людина втрачає рівновагу. М’язи тренованої
людини реагують на втрату рівноваги адекватно і людина здатна зберігати рівновагу.
Термін «позитивна ектрасенсорика» вжито в сенсі адекватної реакції на подразнення.
Втім, термін
«парадоксальна ектрасенсорика» автором введений скоріше для
трактування математичного феномена, - числових значень рівня екстрасенсорності та
достовірності цього рівня у випадку програшу піддослідного, що може бути
зумовлений недостатньою кількістю експериментів та значною дисперсією отриманих
значень.
Теоретична значимість дослідження в спробі наукового дослідження
«навколонаукової проблеми» з використанням наукового апарату.
Наукова значимість дослідження пов'язані з вивченням способів формування у
людині надздібностей через розбудову психічних процесів з допомогою постановки
експерименту.
Практична значимість у тому, що це дослідження питаннь парапсихології може
мати практичне використання для оцінки звичайних, не парапсихологічних здібностей,
а наприклад, кількісної оцінки чутливості шести органів чуття: зору, слуху, смаку,
нюху, дотику. Особливо потрібна така об’єктивна оцінка при визначені межі роздільної
здатності органу чуття, коли подразники дуже близькі за інтенсивністю. Подальший
розвиток дослідження дозволить розробити методики оцінки професійних задатків
людей робота яких пов’язана з необхідністю мати високий рівень чутливості зору,
слуху, смаку, нюху або дотику.
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АННОТАЦИЯ
МЕТОД ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ СЕНСОРНЫХ И ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ
Результатом более 100 лет экспериментальных исследований стала лишь сомнительная
репутация ЧП (парапсихологии) как псевдонауки. До сих пор в этой области отсутствует общая
концепция явлений. Наиболее многочисленную группу исследователей составляют инженеры и физики.
Их подход во многом похож - превалирует желание загнать ЧП в рамки привычных позитивистских
материалистических представлений. Однако физика, обладая мощной технической базой и развитым
математическим аппаратом, выступает сегодня в роли арбитра. На нее возлагают надежды, от нее
ждут признания или опровержения ЧП феноменов.
Автором предложен метод объективной оценки сенсорных и экстрасенсорных способностей и
пределов чувствительности органов чувств с помощью теории матричных игр со смешанной
стратегией, теории вероятности, комбинаторики и математической статистики.
Метод исследования включает эксперимент и его обработку средствами прикладной
математики, в частности, математической статистики и теории игр с применением компьютера.
Цель исследования - провести количественную оценку уровня экстрасенсорных способностей.
Гипотеза исследования: отдельные люди имеют развитые экстрасенсорные способности, более
высокий уровень развития мышления, внимания, воображения и памяти в отличие людей, которые не
имеют развитых экстрасенсорных способностей.
В работе математически смоделировано ситуацию игры с участием двух игроков и ценой игры,
которая указывает на преимущество при применении оптимальной смешанной стратегии первого
игрока, экспериментатора, и проигрыш второго игрока, подопытного. Выигрыш подопытного
возможен при наличии у него экстрасенсорных способностей.
В результате осуществлен эксперимент, и методами математической статистики
интерпретирован результат эксперимента в количественную оценку уровня экстрасенсорных
способностей испытуемого, и количественно оценена достоверность полученного значения уровня
экстрасенсорных способностей.
Экспериментальное исследование парапсихологических способностей на добровольцах указало на
отсутствие таких способностей или, при наличии таковых, их «парадоксальную экстрасенсорику».
Термин «парадоксальная экстрасенсорика» введен автором. Термин «парадоксальная
экстрасенсорика» следует понимать как парадоксально стойкую реакцию испытуемого на
раздражители, которую можно обозначить фразой «реакция наоборот», или «неадекватно сильная
реакция», что приводит к принятию неправильного решения.
Ключевые слова: психология, парапсихология, экстрасенсорика, теория игр, комбинаторика,
математическая статистика, количественная оценка экстрасенсорики.
SUMMARY
METHOD NUMERICAL EVALUATION OF SENSORY AND EXTRASENSORY ABILITIES
The result of over 100 years of experimental research was only dubious reputation PP (parapsychology)
as pseudoscience. Until now, this area is no general concept of phenomena. The largest group consists of
researchers, engineers and physicists. Their approach is largely similar - prevailing desire to drive a private in
the framework of the usual positivist materialist ideas. But physics possessing strong technical base and
advanced mathematical tools, today serves as an arbitrator. On its hopes, its waiting on recognition or refute
PP phenomena.
In the article has been suggested the method of objective evaluation of sensory and extrasensory abilities
and limits the sensitivity of the senses using the theory of matrix games with a mixed strategy, probability theory,
combinatorics and mathematical statistics.
The method includes research experiment and its handling by means of applied mathematics, including
mathematical statistics and game theory using a computer.
The aim - to conduct a quantitative assessment of extrasensory abilities.
The hypothesis of the study: some people have developed extrasensory abilities have a higher level of
thinking, attention, memory and imagination as opposed to people who have not developed extrasensory
abilities.
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The work mathematically simulate the game situation involving two players and the game price,
indicating an advantage when applying optimum mixed strategy of the first player experimenter, and losing the
other player's subjects. Winning guinea possible if he has extrasensory abilities.
It has been conducted the experiments and th result of the experiment has beeninterpreted by methods of
mathematical statistics in quantitative evaluation of experimental extrasensory abilities and has been evaluated
quantitatively reliability of the value of extrasensory abilities.
Experimental study of extrasensory abilities volunteers indicated a lack of skills, or if any, on their
"paradoxical extrasensory."
The term "paradoxical extrasensory" was introduced by the author. The term "paradoxical extrasensory
" should be understood as an ironic stance guinea reaction to stimuli, which can be described by the phrase
"opposite reaction" or "inadequately strong reaction" that leads to making wrong decisions.
Keywords: psychology, parapsychology, extrasensory, game theory, combinatorics, mathematical
statistics, quantification of the extrasensory.

УДК 783.2(477.87)
РОЛЬ МУКАЧІВСЬКИХ ЄПИСКОПІВ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА
ЗБЕРЕЖЕННІ ТРАДИЦІЙ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ НА ЗАКАРПАТТІ XVIII –
ПОЧ. XX СТОЛІТЬ
ЗАДОРОЖНИЙ І.З.
Мукачівський державний університет

У статті розглядається діяльність Мукачівських єпископів у розвитку освіти на Закарпатті
XVIII – поч. XX століть. Відзначається важливість відкриття Мукачівської богословської школи,
духовної семінарії та учительської гімназії, народних шкіл, збереження традицій церковного співу.
Ключові слова: єпископ, освіта, церковний спів, школа, ірмологіон.

У сучасному культурно-освітньому просторі простежується активна увага до
християнських цінностей, відбуваються фестивалі духовної музики, розширюється
тематика наукових досліджень, у яких поглиблено розкривається історія церковної
музики, проблематика впливу засобів художньої виразності сакрального мистецтва на
естетичне формування особистості, патріотичних почуттів, виховання духовності і
моралі. Актуальним стало не тільки звернення до художніх цінностей сакрального
мистецтва, але і його широке використання у шкільному компоненті освіти.
Відповідні процеси добре ілюструють спрямування на осмислення національної
духовної спадщини, пошуки шляхів гуманізації освіти, у чому особливої ваги набуває
необхідність усвідомлення і регіональної специфіки розвитку сакрального мистецтва,
церковно-пісенних традицій, які виявляють вікову стійкість і на сьогодні є частиною
буття народу.
Розвиток церковно-пісенних традицій Закарпаття XVII-XIX століть містить ще
багато нез’ясованого, зокрема усвідомлення освітніх процесів, які впливали на
збереження давніх форм ірмолойних напівів. Внаслідок цього, сформувалося дещо
неповне уявлення про традиції церковного співу тієї доби, що вказує на
необхідність відтворення більш повної картини розвитку церковно-музичної освіти
Закарпаття.
Важливу роль у збереженні давніх традицій церковного співу на Закарпатті
належала Мукачівським єпископам, які свою діяльною участю сприяли формуванню
духовних навчальних закладів, відкриттю народних шкіл у краї.
У сучасних наукових дослідженнях розглядається досить різностороння
проблематика церковної історії Закарпаття, особливо діяльності єпископів у розвитку
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освіти, культури, сакрального мистецтва (Д.Данилюк [1], А.Пекар [5-6], В.Фенич [10],
М.Приймич [11] та ряд ін.)
При безсумнівній науковій значущості праць, все ж актуальною постає потреба
здійснення узагальнень стосовно розвитку церковно-пісенних традицій на Закарпатті
XVIII– поч. XX століть, що ставимо за мету у нашій статті.
З давніх часів навчання основ літургічних відправ, церковного співу відбувалось
при монастирських школах, кафедральних соборах, парафіяльних церквах, у старших
священиків, дякоучителів, та все ж проблематикою освіти, заснування шкіл довший час
у Мукачівській єпархії займалися єпископи.
На кінець XVII століття, після назначення апостольським адміністратором
Мукачівської єпархії, Йосиф де Камеліс (1689–1706) провів ряд заходів щодо
вдосконалення єпархіального управління, відкриття церковних шкіл, зміцнення
матеріального становище єпархії, покращення соціального статусу духовенства,
розглядав питання встановлення грошових дотацій для навчання молоді в Трнавському
університеті. Важливою його заслугою було видання у Трнаві „Катехизису” (1698),
„Буквар языка словенска”(1699) задля вивчення правд віри та мови, що в цілому
закладало важливі основи поширення грамоти серед різних верств народу [5, с.185].
Вагомими досягнення виділяється єпископ Михаїл-Мануїл Ольшавський (1743 –
1767), який домігся значних успіхів у справі утвердження незалежності Мукачівської
єпархії, сприяв відкриттю навчальних закладів для навчання молоді східного обряду.
Активну позицію та ініціативи єпископа М.-М. Ольшавського підтримувала
Імператриця Марія-Терезія, зокрема у справі відкриття Мукачівської богословської
школи (1744–1776), ряду шкіл у Марія-Повчі, Надь-Бані, в Марамороському Сиготі, в
с.Турці.
Значну увага у Мукачівській богословській школі приділялась ґрунтовному
засвоєнню церковного співу, жанрів церковної монодії, що відображено у правилах
(„Regulae pro Scholis Mukacsiensibus”), затверджених єпископом Ольшавським [7].
Також у правилах школи визначено і ряд вимог щодо обсягу знань для вступників,
внутрішнього розпорядку діяльності закладу, зокрема, бажаючі навчатись на
священика повинні виявити на вступних іспитах знання з читання, навики володіння
скорописним письмом, добре знати такі жанри церковних співів як прокімни, тропарі,
стихири, подобні. Щодо дяківських іспитів, то поряд із грамотою, вступники повинні
виявити знання наспівів Утрені, Вечірні, Октоїха.
У школі молодь вивчала богослов’я, мораль, латинську мову, церковний спів.
Учнів поділяли на „богословів” (майбутніх священиків) та „ірмолоїстів” (дяків), які
отримали назву від посібника Ірмологіона, на основі якого засвоювали нотну грамоту,
церковні наспіви. Обов’язковим для всіх було проходження практики церковного співу
на двох крилосах, участь у богослужіннях, проведення катехизації. Сам єпископ М.М.Ольшавський переписав Ірмолой, про що йдеться у листі до ігумена Повчанського
монастиря Сильвестра Ковейчака, у якому просить передати йому “…ярмолой малий
моєю рукою писаний” [2, 257].
Продовжувачем справи М.-М.Ольшавського вважається єпископ Іван Брадач
(1767–1772), який протягом семи років очолював Мукачівську богословську школу. На
Мукачівському соборі (відбувся 29 січня у 1764 році) І.Брадача обрали посланцем до
Відня, як повіреного від єпархії у справі усунення суперечок між духовенством
латинського і східного обряду. На сьогодні збережена значна кількість листів
переписки між єпископом М.-М.Ольшавським та І. Брадачем, зокрема за 1765рік (37
листів М.М.Ольшавського та 40 листів І.Брадача), за 1766 рік (51 лист
М.М.Ольшавського та 30 листів І.Брадача), ряд документів за 1766–1767 роки [3], які
засвідчують надзвичайну активну діяльність І.Брадача у Відні. Його успіхи добре
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ілюструє циркуляр за 1766 рік М.М.Ольшавського, де повідомляється про рішення
Австрійської імператриці Марії-Терезії щодо скасування підпорядкованості грекокатолицьких священиків латинським, зокрема сплати їм штолових та річних доходів
[4].
І.Брадач проводив активну діяльність щодо відстоювання незалежності
Мукачівської єпархії від претензій Еґерських латинських єпископів. З цього приводу
важливим документом є протоколи його зустрічі з Еґерським єпископом Каролем
Естерґазі, у яких демонструється позиція І.Брадача щодо необхідності підготовки
грамотних священиків, збереження східної обрядовості, важливості знань церковного
співу, чим нехтували в Еґерській семінарії [8, с.146–147].
Піклуючись за розвиток освіти, І.Брадач 1770 року опублікував у Відні “Букваръ
или руководїє хотящым оучитися письмены русско-славенских книгь” та “Сборникъ
церковниых моленій”. За короткий період своєї діяльності він спрямував всі сили на
допомогу духовенству, розвитку освіти, організації діяльності початкових шкіл,
відзначався добродійністю, уважністю до проблем бідних, сиріт і вдовиць та
вимогливістю щодо виконання службових обов’язків священиками та дякоучителями.
Значне піднесення культурно-освітнього рівня в краї відбулося в час пастирськопросвітницької діяльності Мукачівського єпископа Андрія Бачинського (1772–1809).
Його повчання торкалися широкого кола питань – організації єпархіального
управління, навчання дітей, молоді, відкриття навчальних закладів, поширення
євангелізації серед населення краю, утвердження християнської етики, моралі в основі
людських стосунків.
Значні позитивні зміни та реформування в освіті, залучення широких верств
населення до освітніх перебудов відбувались із введенням закону “Ratio educationis” [9,
18–19]. Серед освітніх заходів важливою подією було заснування в 1775 році у Відні
при церкві св.Варвари семінарії („Barbareum”) для греко-католицьких єпархій АвстроУгорщини, що дало можливість навчатись молоді і прилучатись до здобутків
європейської культури.
Однак, з одного боку відкрився шлях для навчання молоді у закладах Відня,
Трнави, Будина, Еґера, Львова, а з іншого – відбувались асиміляційні процеси, які
проявлялись у переході на латинський обряд чи занедбанні свого, що сприяло
поступовому процесові денаціоналізації малочисельної інтелігенції, яка була
представлена духовенством.
Дієві заходи в протистоянні асиміляційним процесам простежуються протягом
всієї діяльності А.Бачинського. Він піклувався навчанням молоді, акцентував увагу на
необхідність знання рідної мови, релігії та церковного співу. Випускників латинських
семінарій, які бажали отримати священицький сан, проте недостатньо володіли мовою
східного обряду, єпископ відправляв на перепідготовку в Мукачівський та
Маріяповчанський монастирі.
У єпископських розпорядженнях А.Бачинський наказував парохам ретельно
виконувати свої обов’язки, дотримуватись канонічних приписів у церковних відправах,
вимагав розтлумачувати народу зміст Літургії та активно залучати всіх парафіян до
співу.
Важливими були його ініціативи у відкритті у кожному намісницькому окрузі
шкіл, заснуванні в Ужгороді єпархіальної семінарії (1778 р.), учительської
„препарандії” (1794 р.) (від латинського praeparatio – підготовка, praeparo – наперед
підготовляти), у якій готували дякоучителів для елементарних шкіл.
Під впливом просвітницьких ідей на кінець XVIII століття цісарський двір змінює
відношення щодо ролі Церкви і духовенства, ставлячи перед ними завдання служінню
державі на рівні службовців [6, с.144–145]. У цей період А.Бачинський проводить
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переговори з Угорською намісницькою радою в питаннях виділення державних коштів,
дотацій греко-католицьким парафіям, підписує ряд угод із заступником голови ради
графом П.Фестетічем, у яких регулювались питання матеріального забезпечення
пароха, дякоучителя, церковника (паламаря). За угодою для парохів, півцоучителів
(дякоучителів), виділялись земельні наділи для ведення господарства, спорудження
будинків, встановлювалась відповідна оплата праці, визначались приміщення для
навчання дітей, декларувалось їх звільнення від панщини, податків, що в цілому
покращувало матеріальний стан духовенства та сприяло піднесенню їх загального
соціального статусу [6, с. 157].
Єпископ А.Бачинський протягом всієї діяльності турбувався вихованням і
навчанням молоді, організацією початкових шкіл при церквах, опікувався мистецьким
рухом розбудови нових кам’яних церков, оформленням внутрішніх інтер’єрів
церковних храмів, іконописом, матеріальним і духовним життям священиків,
дякоучителів та парафіян, вимагав дотримання чітких приписів у богослужбових
відправах.
На кінець XIX століття простежується у церковному співі поява різноманітних
варіантів з елементами народної пісенності етнічного характеру. Такий стан вимагав їх
впорядкування та приведення до одностайності, що згодом здійснив своїми заходами
єпископ Юлій Фірцак (1891–1912). За його ініціативи було здійснено записи
богослужбових співів І.Бокшаєм, регентом кафедрального собору в Ужгороді і видано
під назвою „Церковноє Простопініє” у 1906 році.
Ю.Фірцак відзначився і багатьма стараннями у покращанні життя народу,
започаткувавши соціальну допомогу збіднілим верствам населення, а для розвитку
освіти і поповнення педагогічних кадрів відкрив жіночу учительську семінарію [6,
с.191].
Таким чином, освітні реформи Австрійського уряду в другій половині XVIIІ
століття, активна діяльність єпископів у відкритті навчальних закладів Мукачівської
богословської школи, Ужгородської семінарії та Учительської гімназії, здійснення ряду
заходів щодо покращення матеріального становища священиків, дякоучителів
закладало міцний фундамент для розвитку культури і освіти, проникнення в побут
народу глибоких основ християнської духовності, етики, моралі, утвердження
церковно-співочих традицій, поширення давніх форм ірмолойних напівів у навчальній і
богослужбовій практиці на Закарпатті.
Однією із характерних ознак богослужбових відправ XVIII-XIX століть є участь
двох крилосів, що передбачало антифонний вид співу. Практика навчальних закладів
безумовно поширювалася на парафіяльні осередки по всій Мукачівській єпархії, однак
залишаються відкритими питання її збереження у церковно-пісенних традиціях
сучасності.
Церковний спів як частина духовного буття народу на сьогодні є важливим
надбанням сакральної співочої культури Закарпаття, яка формувалась в контексті
українсько-європейських історичних та культурно-мистецьких процесів XVII – XIX ст.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется деятельность Мукачевских епископов, направленая на развитие
образования на Закарпатья XVIII – начала XX вв. Рассматривается их активная позиция в открытии
Мукачевской богословской школы, духовной семинарии, учительской гимназии, народных школ,
сохранении традиций церковного пения.
Ключевые слова: епископ, образование, церковное пение, школа, Ирмологион.
SUMMARY
The activities of the bishops of Mukachevo in the development of education in the Transcarpathia of XVIII
- early XX centuries in considered in the article.
In this article we have tracked presence Heirmologia in theological school of Transcarpathia, their use in
divine service practice.
Researches of practice of studying of church singing, the analysis of decisions of religious assemblies,
monastic rules confirm uses аntifons as a kind of singing with participation of two choirs during two centuries.
Choir singing also has been authorized in practice educational institutions and it was distributed on all diocese.
The actions of the bishops of Mukachevo in the establishing of the theological school, seminary, teaching
school, public schools, preserving the traditions of church music are determined.
Nowadays of church singing as a part of spiritual existence of sacral-singing culture, formed in the
context of ukrainian-european historical and cultural art processes of XVII – XIX centuries.
Keywords: bishop, education, church singing, school, heirmologia.
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УДК 336.71
ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ ЯК НОВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
ІГНАТИШИН М.В., ДЕШКО І.І.
Мукачівський державний університет

Однією з основних особливостей сучасної банківської системи є стрімкий розвиток
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, розвиток мережевих технологій, що скорочує час
обробки інформації та дозволяє провести комплексну автоматизацію діяльності, розробити механізми
дистанційного обслуговування клієнтів і запропонувати новий асортимент новітніх послуг. Управління
банківськими рахунками через Інтернет - банкінг, є найбільш динамічним і представницьким напрямом
фінансових Інтернет - рішень завдяки широкому спектру фінансових послуг, представлених у системах
Інтернет - банкінгу. Подібні системи можуть бути основою систем дистанційної роботи на ринку
цінних паперів і дистанційного страхування, оскільки вони забезпечують проведення розрахунків і
контроль за ними з боку всіх учасників фінансових відносин.
У роботі проведено аналіз Інтернет - банкінгу як одного із найбільш технологічно і фінансово розвинутого сегменту ринку фінансових послуг, який дає можливість дистанційно управляти своїми
коштами.
Результатом нашого дослідження стало визначення переваг і недоліків банківських інновацій, а
також обґрунтування ризику електронного банкінгу який виникає у процесі надання банківських послуг з
використанням Інтернет - ресурсу та оціночна вартість Інтернет послуг провідними банківськими
установами при використанні Інтернет - банкінгу.
Дана тематика має перспективу розвідок у плані дослідження прибутковості банківських
установ, які використовують новітні Інтернет технології.
Ключові слова: мережеві технології, Інтернет – ресурс, Інтернет – банкінг, технологія фішингу.

Успішний економічний розвиток держави неможливий без добре розвиненої
банківської системи, на стан якої впливає як внутрішня економічна і політична
ситуація, так і зміни світової банківської системи.
На сьогодні основною особливістю сучасної банківської системи є стрімкий
розвиток комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, розвиток мережевих
технологій, що скорочує час обробки інформації та дозволяє провести комплексну
автоматизацію діяльності, розробити механізми дистанційного обслуговування клієнтів
і запропонувати новий асортимент новітніх послуг[8].
Об’єкти та методи дослідження. З метою збереження та поповнення
клієнтської бази вимагає від банківських установ впровадження прогресивних новітніх
методів та технологій роботи з клієнтами. У зв’язку з цим в Україні на ринку
банківських послуг спостерігаються значні темпи розвитку інноваційних банківських
інструментів.
На сьогодні даній проблематиці присвячено низка наукових праць вітчизняних
науковців. Зокрема: Т. Говорушко[5].: Х.Засадна[6], Г. Михайлюк [7], О. Чуб [8],
В.Огієнко, [9], Н.Чиж [10], В. Міщенко, А. Незнамова[11] та інші.
Зважаючи на значну кількість публікацій з даної тематики необхідно
констатувати, що новизна і актуальність проблеми забезпечення ефективного
банківського обслуговування потребує поглибленої аналітики шляхом аналізу
недоліків, переваг та оцінки якості послуг.
Постановка завдання. Головною метою цієї роботи є визначення переваг і
недоліків банківських інновацій, а також обґрунтування ризику електронного банкінгу,
який виникає у процесі надання банківських послуг з використанням Інтернет –
ресурсу, а також аналіз вартості Інтернет послуг, які надаються провідними
банківськими установами.
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Результати та їх обговорення. У сучасних умовах розвиток банківського
бізнесу нерозривно пов’язаний з автоматизацією, впровадженням новітніх технічних
засобів і передових банківських технологій з просування на ринок банківських
продуктів і послуг, а також з пошуком інструментів, що підвищують привабливість
банківських послуг, чому сприяють інновації [10, c. 405]. На сьогодні одним із
перспективних новітніх послуг є Інтернет - банкінг. Інтернет - банкінг (e-bankin) – це
діяльність банку з надання комплексу послуг клієнтам щодо електронного управління
своїми рахунками через Інтернет[9].
Управління банківськими рахунками через Інтернет - банкінг, є найбільш
динамічним і представницьким напрямом фінансових Інтернет – рішень, завдяки
широкому спектру фінансових послуг, представлених у системах Інтернет - банкінгу.
Подібні системи можуть бути основою систем дистанційної роботи на ринку цінних
паперів і дистанційного страхування, оскільки вони забезпечують проведення
розрахунків і контроль за ними з боку всіх учасників фінансових відносин. І хоч
Інтернет - банкінг поки що не набув в Україні належного розвитку, інтерес вітчизняних
комерційних банків до нього зростає[7, c.162].
В Україні законодавчо закріплено, що Інтернет - банкінг (система «клієнт –
Інтернет – банк») є елементом дистанційного банківського обслуговування.
Базовий закон «Про банки і банківську діяльність» не містить визначень
«електронний банкінг», «Інтернет-банкінг» або «банківське обслуговування за
допомогою Інтернету» [1]. Лише лист Департаменту платіжних систем Національного
банку України «Про надання інформації про використання Інтернет-технологій
клієнтами банків при здійсненні розрахунків» містить визначення програмного
продукту «Інтернет -банкінг»[2]. Першим кроком до законодавчого регулювання ебанкінгу було прийняття Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» [3], а також Закону України «Про електронний цифровий підпис» [4],
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»[12].
Електронний банкінг (e-banking) – це діяльність банку з надання комплексу
послуг клієнтам за допомогою комп'ютерних технологій. До таких послуг можна
віднести:
 управління рахунками (виписки, перекази з рахунку на рахунок, баланси);
 інвестування коштів (депозити, цінні папери, валютні операції);
 перекази та оплата рахунків за товари та послуги;
 консультаційні та інформаційні послуги;
 кредитні операції;
 ризик-менеджмент, тобто управління ризиками.
Інтерне́т-ба́нкінг(англ. Online Banking) або веб-банкінг — один із видів
дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та
операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через
Інтернет. Для виконання операцій використовується стандартний браузер (Google
Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla тощо). Таким чином, необхідності
встановлювати додаткове програмне забезпечення немає.
Як правило, послуги Інтернет-банкінгу включають:
 блокування картки клієнтом, наприклад, в разі викрадення або втрати;
 виписки за рахунками;
 іформація про інші відкриті банківські продукти (платіжні картки, депозити,
кредити, інше);
 платежі в межах банку;
 платежі в національній валюті в межах країни;
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 оформлення заяв на підключення до інших послуг (sms-банкінг, картки,
депозити, кредити, інше).
На рис.1 наведено основні переваги та недоліки при використанні Інтернет банкінгу.
Інтернет - банкінг, його переваги та недоліки

Переваги Інтернет банкінгу для користувачів
Доступність і мобільність
сервісу
Оперативність виконання
та підтвердження
транзакцій
Широкий діапазон
персоніфікованих послуг
Мінімізація комісійних

Збільшує присутність
банків у регіонах

Недоліки при
використанні
Інтернетбанкінгу

Невисока
конфіденційність
Недостатня
захищеність від
несанкціонованого
втручання
Відсутня можливість
передачі документів до
банку
Шахрайство

Переваги Інтернет банкінгу для банку
Доповнює традиційні
канали
обслуговування

Сприяє
розширенню
Має певний рівень
ризику і високу
рентабельність
Забезпечує
зростання активних
учасників Інтернетбанкінгу

Рис.1. Переваги та недоліки при використанні Інтернет - банкінгу
На сьогодні системи дистанційного банківського обслуговування дозволяють
здійснювати оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін
технологічною інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом.
Найголовніша позитивна якість Інтернет - банкінгу – це можливість контролювати свої
рахунки з будь - якої точки світу. Головна умова – мати доступ до Інтернету. Друге,
важлива якість – швидкість і зручність.
Впровадження Інтернет – банкінгу перш за все пов’язано з потребами клієнтів,
оскільки більшість послуг потребують значних затрат часу у відділеннях банків,
зокрема: внесення щомісячної плати на погашення кредитної заборгованості, оплата
комунальних послуг, грошові перекази, оформлення депозиту та інші. До основних
можливостей Інтернет - банкінгу слід віднести:
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Можливості Інтернет - банкінгу
Рис. 2. Можливості Інтернет – банкінгу
У таблиці 1 наведено перелік окремих банків, які забезпечують послуги Інтернетбанкінгу.
Таблиця 1.
Послуги Інтернет - банкінгу вітчизняних банків[10]
Назва банку
Система Інтернет-банкінгу
Характерні можливості
ПриватБанк
Приват24
 перегляд виписок за рахунками;
 оформлення депозиту;
 обмін валюти;
 будь-які види платежів;
 поповнення мобільного телефону;
 додаткові послуги по платіжним
картам.
Укрексімбанк
Фінансовий портал
 перегляд виписок за рахунками;
 будь-які види платежів
VAB банк
Інтернет-банкінг

перегляд виписок за
рахунками;

широкий спектр видів
операцій та платежів.
ПУМБ
Інтернет-банкінг
 перегляд виписок за рахунками;
 оформлення депозиту;
 обмін валюти;
 поповнення мобільного телефону
ОТП Банк
OTP direkt

перегляд виписок за
рахунками;

будь-які види платежів;

поповнення і зняття коштів з
ощадного рахунку.
На сьогодні в Україні, ПриватБанк, є лідером у впровадженні інноваційних
систем електронного банкінгу. У ПриватБанку в основному всі операції здійснюються
в режимі дистанційного обслуговування, які не залежать від зовнішніх регламентів.
Проведення платежів між клієнтами банку відбувається миттєво та цілодобово та
без вихідних в режимі 24/7/365. Швидкість проведення платежів – 1 секунда. У
телефонному режимі та online – цілодобово банк здійснює безкоштовні консультації. За
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переказ коштів комісія між клієнтами – 0% у будь - який час. Обрана стратегія
керівництвом ПриватБанку дозволила забезпечити лідируючі позиції на ринку
банківських інноваційних послуг.
Таблиця 2.
Вартість послуг для користувачів Інтернет – банкінгом
Назва банку
Тарифи і витрати
Підключення
Абонплата Перекази
Перекази
в Перекази
між
середині
по
рахунками
банку
Україні
ПриватБанк
Безкоштовне
0
0-0,5 грн
0-0,1 грн
3 грн
Укрексімбанк 24 грн+
24 грн/рік 1%
1%
1%
безкоштовне
обслуговування
перший рік
VAB банк
Безкоштовне
0
Безкоштовно 0,2%
0,3%
ПУМБ
50 грн
50 грн/рік 1,9%
Безкоштовно 2%
ОТП Банк
60 грн
0
Безкоштовно По
області 0,4%
безкоштовне.
За
межами
області-0,2%
В таблиці 3. наведено основні показники та відповідний алгоритм розрахунку, за
допомогою якого можна провести оцінку якості послуг е -банкінгу.
Таблиця 3.
Показники оцінки якості послуг е - банкінгу
Показник
Формула
Значення показника
Економічна вигідність для
клієнта( ):

де
-.

- ціна послуги і-го банку;
-мінімальна ціна аналогічної е-

послуги банків-конкурентів

Ризик не виконання
послуги
( ):

- ризик невиконання послуги і-м
де
банком;
- мінімальний ризик невиконання
послуги банками конкурентами.

Варітивність послуги
( ):

де
- кількість варіантів надання
послуги, пропонованих і-м банком;
- максимальна кількість варіантів
послуги,
пропонованих
банкамиконкурентами.

Асортиментна
різноманітність супутніх
послуг ( ):

де
– кількість супутніх послуг і-го
банку, які посилюють значимість для
клієнта основної послуги;
– максимальна кількість супутніх
послуг,
пропонованих
банкамиконкурентами.
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де - витрати часу на надання послуги
клієнту і-м банком;
Оперативність надання
– мінімальні витрати часу на
послуги( ):
надання
послуги
банкамиконкурентами.
де
- кількість послуг фізичним
(юридичним) особам, що пропонує і-й
Комплексність
банк;
обслуговування ( ):
- максимальна кількість послуги
фізичним
(юридичним)
особам,
пропонованих банками-конкурентами.
Для зручності обчислень показників якості та обслуговування застосовують
єдиний критерій максимізації. Це дає змогу забезпечити їх кількісне порівняння у
межах спільного інтервалу (1):
0 < Кі < 1,
де Кі - і-й коефіцієнт якості.
На сьогодні в процесі використання Інтернет послуг існують різні причини, що
негативно впливають на розвиток інноваційних систем. Одна з них, це підвищені
ризики та висока вартість надійних систем, які мають широкі можливості, реалізують
різні канали інформаційної взаємодії (Інтернет, мобільний зв’язок, телефонне
обслуговування і т.д.) і добре захищені від несанкціонованого доступу. Такі витрати
часто є непосильним для багатьох малих банків IV групи, яких в Україні налічується
біля 100 банків.
З метою запобігання можливих банківських ризиків вітчизняні банки
використовують три види захисту:
 за допомогою електронно-цифрового підпису (аналог власноручного підпису
на папері, який зашифрований числовим кодом і не може бути фальсифікований),
 разових паролів (для них зазвичай потрібно спеціальний генератор)
 SMS-підтверджень, які близькі за принципом дії до посвідчення разовими
паролями.
Незважаючи на всі заходи захисту за даними досліджень, кожна п’ята операція,
яка виконується клієнтами в онлайн - режимі, як і раніше залишається вразливою для
шахраїв. Технологія фішингу (англ. Phishing) полягає в розсилці текстових повідомлень
як би від імені фінансових інститутів з проханням підтвердити пароль або відіслати
PIN-код, які потім використовуються із злочинною метою; хакери можуть
перехоплювати дані з клавіатури при наборі або перенаправляти користувачів на
підставні сайти, дуже схожі на справжні банківські [6, с.226].
Використання систем електронного банкінгу, надаючи певні переваги банкам,
супроводжується зростанням ризиків. За таких умов, для банків актуальним є
впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками, пов’язаними з
впровадженням технологій електронного банкінгу, що базується на принципах
Базельського комітету [11, с.5] і передбачають, щоб кожний співробітник банку був
зацікавлений в контролі та упередженні ризиків електронного банкінгу, а також
підвищенні відповідальності керівництва та забезпеченні безпеки банку.
Висновки. Підсумовуючи викладене можна констатувати, що інноваційні
технології в наш час відіграють дуже важливу роль. Нове бачення розвитку сфери
банківських послуг ґрунтується на концепції «банку майбутнього». При створенні
банку майбутнього інноваційні технології в сфері банківських послуг – це такі
технології, яким притаманний «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази,
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зменшення витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні
операційного ризику і операційних затрат. Перспективною інноваційною технологією
яка на сьогодні впроваджується в Україні - це система онлайн-верифікації BankID.
Система є спільним проектом «ПриватБанку» та «Ощадбанку», яка подібна до систем,
які вже давно використовуються в Великобританії, Швеції та Фінляндії. Система
дозволяє підтвердити особу користувача в інтернеті, використовуючи його банківські
дані, і працює за принципом верифікації через Facebook. Ця інноваційна програма
дозволяє запобігати шахрайництву з банківськими рахунками та пластиковими
картками.
Дана тематика має перспективу розвідок у плані дослідження прибутковості
банківських установ, які використовують новітні Інтернет технології.
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АННОТАЦИЯ
ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГ КАК НОВЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Одной из основних особенностей современной банковской системы является стремительное
развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий, развитие сетевых технологий, которое
сокращает время обработки информации и позволяет провести комплексную автоматизацию
деятельности, разработать механизмы дистанционного обслуживания клиентов и предложить новый
ассортимент новейших услуг. Управление банковскими сетями через Интернет - банкинг, является
наиболее динамическим ипредставительским направлением финансовых Интернет – решений,
благодаря широкому спектру финансовых услуг, представленныхх в системах Интернет - банкинге.
Подобные системы могут быть основой систем дистанционной работы на рынке ценных бумаг и
дистанционного страхования, поскольку они обеспечивают проведение расчетов и контроль за ними со
стороны всех участников финансовых отношений.
В работе проведен анализ Интернет – банкинга как одного из наиболее технологически и
финансово – развитого сегмента рынка финансовых услуг, которые дает возможность дистанционно
управлять своими средствами.
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Результатом нашого исследования стало определение преимуществ и недостатков банковских
инноваций, а также обоснование риска электронного банкинга, который возникает в процессе
предоставления банковских услуг по использованию Интернет – ресурса. Проведен анализ стоимости
Интернет – услуг, установленных ведущими банковскими учреждениями при использовании Интернет
- банкинга.
Данная тематика имеет перспективу исследования в плане анализа прибыльности банковских
учреждений, которые используют новейшие Интернет – технологии.
Ключевые слова: сетевые технологии, Интернет – ресурс, Интернет – банкинг, технология
фишинга.
SUMMARY
INTERNET - BANKING AS THE LATEST TOOL OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE
BANKING BUSINESS
One of the main features of a modern banking system is the rapid development of computer and
telecommunication technologies, development of network technology that reduces the data processing and
enables to carry out comprehensive automation of activities, to work out the mechanisms for remote customer
service, to offer a new range of advanced services. Management of bank accounts through the Internet banking, is the most dynamic and representative area of financial Internet - making through a wide range of
financial services presented in the Internet - banking. Such systems can be the basis of teleworking in the
securities market and insurance remote as they provide the calculation and control them by all participants in
financial relations.
The Internet - banking as one of the most technologically and financially - developed segment of financial
services that enables to manage remotely their funds has been analyzed in scientific work.
The result of research is the determination of the advantages and disadvantages of banking innovation,
as well as substantiation of electronic banking risk arising in the process of banking services provision using the
Internet - resource and the estimated value of Internet services by leading banking institutions using Internet banking.
The given problematics has to be explored perspectively prospects in terms of banks’ research
profitability using the latest Internet technologies.

УДК 347.73
РОЛЬ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ В ОБСЛУГОВУВАННІ БЮДЖЕТІВ
РІЗНИХ РІВНІВ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ
ІГНАТИШИН М.В., ВАСИЛЕНКО В.Ю.
Мукачівський державний університет

У сучасних умовах фінансово - економічної кризи, рецесії, значних валютних коливань,
надзвичайно важливим є забезпечення надійності та стабільності виконання основного фінансового
плану – Державного бюджету України. Даний процес є складним та багатогранним, а визначальну роль
у ньому відіграє Державна казначейська служба України (ДКСУ).
У статті досліджено сучасний стан управління фінансовими ресурсами через систему
казначейства. Доведено, що Державна казначейська служба України є основним фінансовим агентом,
що реалізує функцію виконання бюджетів. Реалізація функції управління бюджетними потоками
держави стала можливою через консолідацію фінансових ресурсів держави на єдиному казначейському
рахунку.
Запровадження єдиного казначейського рахунку, на який зараховуються державні доходи і з якого
здійснюються видатки, дозволяє органам казначейської служби отримувати вичерпну інформацію про
стан державних фінансів, а отже, володіти фінансовим важелями макроекономічного регулювання.
Функціонування системи казначейства, викликало зміни у організаційних структурах та правових
взаємовідносинах між усіма учасниками бюджетного процесу, що задіяні на кожній його стадії.
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Результатом дослідження стало обґрунтування переваг казначейської системи в обслуговуванні
бюджетів різних рівнів та ефективність функціонування єдиного казначейського рахунку в системі
електронних платежів. Визначено вплив завнішніх та внутрішніх ризиків на функціонування
казначейської системи та її результати.
Ключові слова: казначейська система єдиний казначейський рахунок, казначейське
обслуговування, касове виконання бюджетів.

На сьогодні казначейська система займає визначальне місце в управлінні
фінансовими ресурсами держави. Функціонування системи казначейства викликало
зміни у організаційних структурах та правових взаємовідносинах між усіма
учасниками бюджетного процесу, що задіяні на кожній його стадії.
Об'єкти та методи дослідження. Проблемі з питань побудови ефективної
системи управління коштами державного та місцевих бюджетів, присвячено чимало
наукових праць таких українських та зарубіжних науковців як О. Кириленко,
О. Катасонова, С. Клімова, М. Корнєєв, М. Кульчицький, О. Оpлюк, В. Плескач,
В. Рошило, І. Чугунов,Ф. та інші.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування переваг та ризиків в
казначейській системі з обслуговуванні бюджетів різних рівнів.
Результати та їх обговорення. На сьогодні механізм управління бюджетними
коштами став можливим через консолідацію фінансових ресурсів на єдиному
казначейському рахунку. Запровадження ЄКР надало можливість мати інформацію
щодо бюджетних коштів, тобто володіти фінансовими важелями макроекономічного
регулювання у тому числі здійснювання вирівнювання фінансового потенціалу
територій. У сучасних умовах ЄКР є інструментом розподілу доходів між державними
рівнями влади адже без належного розподілу функцій між цими рівнями щодо надання
суспільних благ не може бути ефективного розподілу фінансових ресурсів. Акумуляція
грошових фондів у державному бюджеті, як централізованому фонду держави
відбувається завдяки податковим та неподатковим надходженням. Чим більша сума
надходжень концентрується тим складніше стає управління бюджетними коштами[2].
На сьогодні Державна казначейська служба України (ДКСУ) – повноправний
учасник бюджетного процесу, що забезпечує оперативне управління державними
фінансами[6]. Бюджетним кодексом України регламентуються повноваження цього
фінансового інституту щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Переведення на казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів було,
без сумніву, правильним кроком і дало позитивний результат, оскільки дозволило:
 збільшити доходну базу бюджетів за рахунок удосконалення механізму
касового виконання бюджетів за доходами, своєчасного та у повному обсязі за
рахування надходження доходів до бюджетів;
 ефективно їх перерозподіляти для реалізації соціальної політики і забезпечення
своєчасного і повнішого фінансування бюджетів;
 здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися фінансовими
ресурсами держави;
 створювати можливість накопичення ресурсів для реалізації державних
програм і зобов’язань.
Запровадження казначейської системи касового виконання бюджетів дозволило
значно підвищити прозорість бюджетного процесу та ефективність використання
бюджетних на ролі Казначейства України у фінансовій системі країни.
Нині роль Державної казначейської служби України суттєво підвищується.
Пріоритетом діяльності даних органів є удосконалення методів фінансового контролю і
попередження неефективного та нецільового використання видатків бюджетів усіх
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рівнів. На рис 1. наведено
переваги застосування казначейської системи в
обслуговуванні бюджетів різних рівнів.

Скорочення термінів
надходження на рахунки коштів
на рахунки бюджетів для
фінансування видатків

Можливість повноцінного
контролю за бюджетними
потоками коштів між рівнями
бюджетної системи

Можливість оперативного
управління коштами Державного
бюджету

Зосередження бюджетних
коштів на ЄКР а НБУ зменшує
ризик їх втрат

Казначейська система та її переваги в
обслуговуванні бюджетів різних рівнів

Існування безпечної
платіжної системи

Рис. 1. Казначейська система та її переваги в обслуговуванні бюджетів різних
рівнів
В умовах фінансово-економічної та політичної кризи, рецесії, значних валютних
коливань є надзвичайно важливим забезпечення надійності та стабільності виконання
основного фінансового плану держави, в якому безперечно визначальну роль відіграє
Державна казначейська служба України[4].
У процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів можуть бути певні
ризики, які спричинені внаслідок дії ендогенних і екзогенними факторів, що впливають
на функціонування казначейської системи та її результати. На рис.2. наведено причини
зовнішніх та внутрішніх ризиків, які на сьогодні має Україна в умовах економічної та
політичної кризи.
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Нестабільне податкове законодавство
Вплив на стан економі
скорочення доходів бюджету

непланового

Форс-мажорні обставини в Криму та на Домбасі,
що порушило фінансову дисципліну в
бюджетній та казначейській системі

Нецільового використання
бюджетних коштів

одержувачами

Неотримання
у
повному
обсязі
запланованих бюджетних надходжень
Помилки при складанні кошторисів і на
цій основі – їх виконання
Зростання
вартості
фінансування
касових розривів внаслідок зміни
відсоткових ставок на ринку кредитів

Причини
зовнішніх
та
внутрішні
х ризиків

Валютні ризики, які пов’язані з різким
коливанням валют, внаслідок чого
збільшується фінансування програм.

Рис. 2. Вплив завнішніх та внутрішніх ризиків на функціонування
казначейської системи та її результати
Згідно бюджетної класифікації, статистичні показники виконання державного
бюджету формуються як в загальному вигляді (за загальним та спеціальним фондами),
так і в розрізі класифікації; наприклад, доходи в розрізі податкових надходжень,
неподаткових доходів, доходів від операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові
фонди.
Таблиця 1.
Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2012-2014 роки
2014 рік проти 2013
Показники

2012

2013

2014

Абсолю Темп
тний
прирост
прирістм у,%
лрд грн
13,1
3,0

Зведений бюджет млрд. грн., ут.ч.

445,5

442,8

455,9

загальний фонд

369,7

375,0

388,9

13,9

3,7

спеціальний фонд

75,8

67,8

67,0

-0,8

-1,2

Державний бюджет ( без
врахування міжбюджетних
трансфертів) млрд. грн., у.т.ч.

344,7

337,6

354,8

17,2

5,1

77,4

76,2

77,8

х

х

частка у доходах зведеного
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бюджету,%
загальний фонд

288,5

290,1

308,7

18,6

6,4

спеціальний фонд

56,2

47,5

46,1

-1,4

-3,0

Місцеві бюджети ( без врахування
міжбюджетних трансфертів) млрд.
грн., у.т.ч.
частка у доходах зведеного
бюджету,%
загальний фонд

100,8

105,2

101,1

-4,1

-3,9

22,6

23,8

22,2

х

х

81,2

84,9

80,2

-4,7

-5,5

спеціальний фонд

19,6

20,3

20,9

0,6

3,0

Виконання дохідної частини Зведеного бюджету за 2014 рік становило 455,9 млрд
грн, що на 13,1 млрд грн, або 3,0% більше аналогічного показника попереднього року.
Річний план виконано на 93,4%. Недобір становив 32,1 млрд грн.
Виконання дохідної частини Державного бюджету без урахування міжбюджетних
трансфертів становило 354,8 млрд грн., що на 17,2 млрд грн., або на 5,1% більше
відповідного показника попереднього року. В таблиці 1 наведено показники в динаміці
за 2012-2014 роки зведеного, державного та місцевих бюджетів.
Таблиця 2.
Структура доходів Зведеного бюджету України за 2012-2014 роки, %
Доходи

Зведений бюджет
2012

2013

2014

Податкові надходження

80,9

79,9

80,6

Неподаткові надходження

18,2

19,2

17,6

Доходи від операцій з капіталом

0,7

0,4

0,5

Цільові фонди

0,2

0,2

0,1

Інші надходження

0,0

0,3

1,2

90
80

Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від операцій
з капіталом
Цільові фонди

70
60
50
40
30
20

Інші надходження

10
0

2012

2013

2014

Рис. 3 Структура доходів Зведеного бюджету України у %
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Таблиця 3
Структура доходів Державного бюджету України за 2012-2014 роки,%
Доходи
Державний бюджет
2012

2013

2014

Податкові надходження

79,7

77,8

79,0

Неподаткові надходження

19,8

21,6

19,2

Доходи від операцій з капіталом

0,4

0,1

0,2

Цільові фонди

0,1

0,1

0,1

Інші надходження

0,0

0,4

1,5

80

Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від операцій
з капіталом
Цільові фонди

70
60
50
40
30
20

Інші надходження

10
0

2012

2013

2014

Рис. 4 Структура доходів Державного бюджету України,%
До Державного бюджету у 2014 році надійшло 280,2 млрд.грн. податкових
надходжень, що на 0,3%, більше відповідного показника минулого року. Неподаткові
надходження в динаміці за три роки мають незначні зміни і їх середній показник
складає 19,7%. Цільові фонди та інші надходження характеризуються незначними
надходженнями 0,1 та 0,6%.
Порядок відображення в обліку коштів загального фонду державного бюджету
наведено на рисунку 5.
ГУДКСУ
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8311

6111

ДКСУ

3141

8126
3112 (1)
3111

3112

3112
3112 (2)

8211

Зарахування ( перерахування) надходжень
Повернення надходжень (підкріплення)
Одночасне відображення сум
Рис.5. Схема зарахування та обробки платежів за надходженнями до
загального фонду Державного бюджету
Ефективний контроль та підвищення рівня оперативного управління бюджетними
коштами спрямований на зменшення необґрунтованої кількості відмов у реєстрації
фінансових зобов’язань та у прийнятті платіжних доручень.
Таблиця 4
Динаміка показників попереджених правопорушень контролюючими
органами ДКСУ станом на 2010 – 2013 рр.
Абсолютний приріст
Показники
К-ть
порушень
шт.
Заг.сума
млн. грн.

2010

2011

2012

2013

2011-

2012-

2013-

2011

2012

2013

2010

2011

2012

/

/

/

2010

2011

2012

12578 -61,7

-33,1

50,7

-35,8

104

34860

13353

8939

13477

-21507

-4414

1276,1

2517,7

1616,

3311,0

1241,6

-

1694,

900,9

2

8

Темп приросту %

97,3

Розраховано за джерелом[1]
Як видно з табл. 1, динаміка показників попереджених правопорушень
контролюючими органами Державної казначейської служби України станом на 2010–
2013 роки збільшилася як в кількісному значенні, так і в сумарному значенні.
Абсолютний приріст і темпи росту також мають тенденцію до росту.
Реалізація функції управління бюджетними потоками держави стала можливою
через консолідацію фінансових ресурсів держави на єдиному казначейському рахунку.
Запровадження єдиного казначейського рахунку, на який зараховуються державні
доходи і з якого здійснюються видатки, дозволяє органам казначейської служби
отримувати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а отже, володіти
фінансовим важелями макроекономічного регулювання [3].
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Підсумовуючи викладене можна констатувати, що Державна казначейська
служба України є основним фінансовим агентом, що реалізує функцію виконання
бюджетів. Казначейство України не є єдиним органом мобілізації фінансових ресурсів
держави. Проте, важливою залишається роль ДКСУ в управлінні бюджетними
коштами, оскільки саме дана служба є надійним джерелом доречної та достовірної
інформації щодо стану та динаміки системи державних фінансів. Крім того,
Казначейство України має велике значення в актуальних сьогодні процесах бюджетної
децентралізації (в контексті адміністративної реформи), оскільки воно безпосередньо
здійснює розмежування доходів між різними рівнями бюджетної системи.
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АННОТАЦИЯ
РОЛЬ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЮДЖЕТАМИ РАЗНЫХ
УРОВНЕЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ
В современных условиях финансово - экономического кризиса, рецессии, значительных валютных
колебаний, чрезвычайно важным является обеспечение надежности и стабильности выполнения
основного финансового плана – Государственного бюджета Украины. Данный процесс является
сложным и многогранным, и определяющую роль в нем играет Государственная казначейская служба
Украины (ДКСУ). В статье исследовано современное состояние управления финансовыми ресурсами
через систему казначейства.
Доказано, что Государственная казначейская служба Украины является основным финансовым
агентом, который реализует функцию выполнения бюджетов. Реализация функции управления
бюджетными потоками государства стала возможной через консолидацию финансовых ресурсов
государства на единственном казначейском счете.
Внедрение единственного казначейского счета, на который засчитываются государственные
доходы и из которого осуществляются расходы, позволяет органам казначейской службы получать
исчерпывающую информацию о состоянии государственных финансов, а следовательно, владеть
финансовыми рычагами макроэкономического регулирования.
Функционирование системы казначейства вызвало изменения в организационных структурах и
правовых взаимоотношениях между всеми участниками бюджетного процесса, которые
задействованы на каждой его стадии.
Результатом исследования стало обоснование преимуществ казначейской системы в
обслуживании бюджетов разных уровней и эффективность функционирования единственного
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казначейского счета в системе электронных платежей. Определено влияние внешних и внутренних
рисков на функционирование казначейской системы и ее результаты.
Ключевые слова: казначейская система, единственный казначейский счет, казначейское
обслуживание, кассовое выполнение.
SUMMARY
THE ROLE OF TREASURY SYSTEM IN SERVICING THE BUDGETS OF DIFFERENT LEVELS:
BENEFITS AND RISKS
In the modern conditions of the financial - economic crisis, recession, significant currency fluctuations, it
is extremely important to ensure the reliability and stability of the financial performance of the basic plan - the
State Budget of Ukraine. This process is complex and multifaceted, and the decisive role is played by the State
Treasury Service of Ukraine (LCPD). The current state of financial management through the treasury system
has been investigated in the article.
It has been proved that the State Treasury Service of Ukraine is the main financial agent that implements
the function of the budget implementation. The realization function of management state budget flow has been
made possible through the consolidation of the financial resources of the state on a single treasury account.
The introduction of a single treasury account to which credited government revenues and expenditures of
which are carried out, allowing authorities treasury services get comprehensive information about the state of
public finances, and therefore, possess the financial levers of macroeconomic regulation.
The functioning of the treasury system, caused a change in the institutional structure and legal relations
between all participants of the budget process, which are involved at every stage.
The result of the research was the grounding benefits of the treasury system to maintain the budgets of
different levels and the efficiency of the single treasury account in the electronic payment system. The influence
of internal and external risks to the functioning of the treasury system and its results have been defined.
Keywords: treasury system, single treasury account, treasury services, cash budget execution.

УДК 336
АЛЬТЕРНАТИВНІ АСПЕКТИ БОРГОВОГО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ
ТАБІНСЬКИЙ В. А., ЛАПТЄВ І. О., ТРИСТАН В. Р.
Університет митної справи та фінансів,
м. Дніпропетровськ, Україна

Актуальність. У даній статті досліджено теоретичні та практичні аспекти боргових
зобов’язань держави. Актуальність цієї теми важко переоцінити, адже було виявлено стійку
тенденцію до зростання рівня державного боргу та добробуту населення у прямій залежності.
Метою статті є спроба знаходження можливості створення в Україні нових, інвестиційнопривабливих державних боргових зобов'язань, використовуючи досвід інших держав. Це, у свою чергу,
дало б змогу здійснювати виважену й ефективну боргову політику для сприяння ефективнішому
залученню грошових ресурсів для фінансування державних потреб, що дасть можливість створювати
«корисні борги», які будуть сприяти подальшому розквіту нашої країни.
Наукова новизна та практична значущість. Постійні зміни у системі державного боргу,
нагромадження нових кредитів з високою відсотковою ставкою, постійні зміни урядового апарату
призводять до негативних наслідків у контексті боргового зобов’язання держави. А отже, постає
раціональна необхідність у докорінному перегляді цього питання, де боргові зобов’язання будуть
виступати як грошові ресурси для фінансування державних та економічних потреб.
Результати. Досліджено проблему та специфіку боргових зобов’язань держави. Наведено
рекомендації щодо покращення інвестиційного клімату в Україні з метою отримання коштів на
розвиток економіки. Висвітлено основні тенденції, напрями та вигоди від створення «корисних боргів»,
які мають стати генезисом розвитку економіки, а не важким тягарем для майбутніх поколінь.
Ключові слова: боргове зобов’язання, фінансування, кредитування, економіка, грошові ресурси,
корисні борги, боргова політика.

Починаючи з 1971 року, після відміни президентом США Річардом Ніксоном
золотого стандарту долару США, у світі розпочалася ера боргових зобов’язань в
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багатьох високорозвинутих державах світу, тобто виникла можливість безконтрольно
друкувати майже будь-які суми грошей, не підкріплених ні товарами, ні золотими
запасами. Ситуація також ускладнюється постійними кредитами іншим державам. Слід
зазначити, що ці грошові кошти також нічим не забезпечені.
Об'єкти та методи дослідження. Об'єктами досліджень є державний борг та
зобов'язання держави перед кредиторами.
Проблеми державних запозичень
досліджували у своїх працях М. Бейлі, Т. Вахненко, І. Лютий, В. Корнєєв, Г. Кучер,
П. Лузік, С. Нікітін та ін. Для дослідження цих проблем були використані: метод
наукової абстракції, метод спостереження та аналізу, індукції та дедукції.
Постановка завдання. Метою статті є спроба знаходження можливості
створення в Україні нових, інвестиційно-привабливих державних боргових зобов'язань,
використовуючи досвід інших держав. Це, у свою чергу, дало б змогу здійснювати
виважену й ефективну боргову політику для сприяння ефективнішому залученню
грошових ресурсів для фінансування державних потреб, що дасть можливість
створювати «корисні борги», які будуть сприяти подальшому розквіту нашої країни.
Результати та їх обговорення. Заборгованість — сума фінансових зобов'язань,
грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього
терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою [1].
Обсяг і структура державного боргу відіграють важливу роль в
макроекономічному розвитку країни, вирішенні соціальних проблем та динаміці
міжнародних відносин. Зокрема, державний борг здійснює прямий і непрямий вплив на
бюджетну політику, грошово-кредитний механізм, податкову систему, рівень інфляції,
обсяги і напрями використання внутрішніх і зовнішніх заощаджень, залучення
іноземних інвестицій та ін. На макрорівні боргові зобов'язання держави впливають на
величину залучення кредитних ресурсів підприємствами та установами, ціноутворення,
формування процентних ставок, можливості мобілізації земних інвестицій для
конкретних проектів та ін.
Для досягнення позитивного впливу державного боргу на розвиток економіки
доцільно проводити зважене управління його обсягами, структурою та динамікою.
Треба враховувати, що державний борг завжди має раціональні межі, перевищуючи які,
він із стабілізуючого перетворюється на фактор, який починає гальмувати розвиток
фінансової системи. Управління державним боргом без урахування об'єктивних вимог
та інтересів суб'єктів фінансових відносин нерідко призводить до негативних наслідків.
Результатом може стати зниження рівня боргової безпеки держави, погіршення її
фінансової стійкості, блокування зарубіжними інвесторами і навіть банкрутство. На
сьогодні структура управління державним боргом складається з мобілізації,
використання ресурсів, погашення та обслуговування боргу (таблиця 1).
Таблиця 1.
Структура управління державним боргом в Україні
Управління державним боргом
Мобілізація
ресурсів

Використання ресурсів

Мобілізація
ресурсів
Кредити

Дефіцит державного
бюджету
Дефіцит платіжного
балансу
Державні програми

Боргові цінні
папери

Погашення боргу

Обслуговування
боргу

Виплати боргу
Рефінансування боргу
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Заборгованість за
виплатами
фізичним і
юридичним особам
Інші форми

Інші напрями

Анулювання боргу
Інші форми

У даній таблиці проілюстрована система управління державним боргом та її
елементи, яку використовує Україна з метою розвитку економіки. На відміну від
мобілізації та використання ресурсів, погашення боргу та його обслуговування мають
спільні підлеглі елементи.
Боргова політика – це діяльність, спрямована на визначення засад та напрямів
формування, використання, погашення та обслуговування ресурсів, залучених за умов
боргу. Проведення державної боргової політики має за мету сприяння стабільному
економічному розвитку, стимулювання приросту ВВП та досягнення повної зайнятості,
стримування інфляційних процесів, забезпечення фінансування соціальних програм,
формування
достатніх обсягів кредитних ресурсів для розвитку підприємницької
діяльності, залучення необхідних обсягів (і відповідної структури) іноземних
інвестицій. Для осягнення поставлених цілей використовуються певні методи
управління державним боргом. В умовах перехідної економіки завдання такого
управління значно ускладнюються. Причиною є незбалансованість між різними
елементами фінансової системи, хронічний дефіцит фінансових ресурсів як на
макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях, нестійкість позицій держави
на міжнародних ринках.
Слід звернути увагу на те, що мета державної боргової політики має передбачити
врахування державного боргу не тільки як зобов'язань, а і як активу, спрямовуватися на
досягнення оптимальних обсягів і структури державного боргу та забезпечення
ефективного використання залучених активів.
До початку воєнних дій на території України прогнозувалося зменшення частки
державного боргу відносно ВВП. Такий підхід мав певні позитивні сторони. Проте,
якщо зменшення боргу супроводжуватиметься зниженням темпів розвитку економіки,
стримуванням процесів
проведення її структурної перебудови, затримками у
впровадженні інновацій, призупиненням приростів інвестиційної діяльності, то такі
заходи не можна вважати доцільними.
Заслуговує на увагу підхід до переорієнтації уряду на внутрішні запозичення.
Можна погодитися з тим, що такі операції сприятимуть
пожвавленню розвитку
національного фондового ринку. Проте, курс на збільшення державних внутрішніх
запозичень може стати основою зменшення обсягу кредитних ресурсів, що буде
пропонуватися вітчизняним товаровиробникам. За таких умов Центральний банк
замість призупинення тенденції до збільшення зовнішнього корпоративного боргу
створюватиме умови для його нарощування.
Для забезпечення макроекономічної стабільності та зменшення боргового
навантаження на видатки державного бюджету передбачено низку заходів. До них,
зокрема, віднесено забезпечення розвитку ринку облігацій внутрішньої державної
позики та сприяння здешевленню вартості грошових ресурсів для економіки. Для цього
передбачається здійснити перетворення державних цінних паперів на універсальний та
надійний інструмент управління ліквідністю фінансових установ, зокрема випуск
облігацій внутрішньої державної позики на постійній основі, забезпечення постійного
двостороннього котирування облігацій внутрішньої державної позики, випуску їх для
некомерційних інвесторів.
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В Україні прийнято курс на утримання обсягу державного боргу відносно ВВП на
економічно безпечному рівні та збереження відношення витрат на обслуговування
державного боргу до дефіциту державного бюджету на рівні, не більше одного до
трьох. Передбачається досягнення оптимізації структури боргу за валютою та строком
погашення, зокрема збільшення частки боргу в національній валюті. Важлива роль
відведена зменшенню вартості внутрішніх запозичень та сприяння зниженню вартості
зовнішніх державних запозичень. Для збільшення попиту на облігації зовнішньої
державної позики пропонується спростити процесс їх придбання для резидентів,
зокрема недержавними пенсійними фондами, компаніями зі страхування життя тощо
[3].
Загально відомо, що значна кількість високо розвинутих і благополучних держав
світу мають великий державний борг. Порівнюючи ці країни з Україною, наша держава
має борг у 686 млрд грн (82,01 % від загальної суми державного ВВП країни) або 56
млрд дол. США на 31 травня 2015 року. Провівши паралель з економікою Японії,
можемо побачити наступне: заборгованість валового зовнішнього боргу: 2,246 трлн
доларів США, тобто державний борг Японії становить величезну суму, що складає
225,80% від ВВП країни, а це майже в три рази більше, ніж у нас [8].
Як не дивно, державні борги є домінуючим фактором економічного зростання
будь-якої держави. У більшості розвинутих країн традиційним засобом задоволення
інвестиційних потреб влади є регіональні облігаційні позики. Нашій державі
катастрофічно не вистачає механізму обігу грошових ресурсів. Можна виділити такі
заходи щодо запровадження в обіг нових видів державних боргових зобов'язань:
1. Використання механізмів індексації дохідності залежно від рівня інфляції.
2. Створення надійних і захищених довгострокових фінансових інструментів як
об'єктів інвестування пенсійних фондів, страхових компаній і подібних до них
фінансових інституцій.
3. Випуск надійних (зі строком обігу до п'яти років) цінних паперів для залучення
заощаджень населення, що перебувають за межами банківської системи [2].
З метою забезпечення стабільності й керованості регіональних диверсифікованих
цінних паперів перевагу слід віддавати нескладним інструментам на зразок середньо- й
довгострокових облігацій внутрішньої державної позики. Для підвищення
привабливості таких інструментів (особливо довгострокових) доцільно було б
використати досвід багатьох країн, які визначають дохідність довгострокових
диверсифікованих цінних паперів з урахуванням індексу інфляції (Inflationindexedsecurities). Однак, інфляція не повинна бути вихідною базою для визначення
дохідності інструментів запозичення, як це було з довгостроковими державними
облігаціями
зі
змінною
ставкою
доходу
і
податковими
облігаціями внутрішньої державної позики в Україні. Показник інфляції має бути
коригуючим коефіцієнтом на додаток до встановленої процентної ставки.
У розвинених країнах держава встановлює мінімальні вимоги капіталізації для
заснування так званих пенсійних планів. Тут спрацьовує механізм захисту інвестицій і
підвищується попит із боку цих інституцій на такі нові фінансові інструменти, як
дисконтні облігації, облігації, що індексуються залежно від рівня інфляції, забезпечені
іпотечні облігації, а також індексовані опціони та ф'ючерси.
Таким чином, беручи до уваги всі перелічені особливості потенційних інвесторів і
пам'ятаючи про необхідність ефективного управління регіональних диверсифікованих
цінних паперів, можна було б запропонувати випуск спеціалізованих відзивних
купонних облігацій із обмеженим колом обігу (лише для пенсійних фондів і страхових
компаній). Такі цінні папери зі строком обігу п'ять і більше років повинні приносити їх
власникам дохід, що дорівнює дохідності при розміщенні довгострокових
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диверсифікованих цінних паперів плюс 1–2 %, гарантувати повернення коштів
(можливість зворотного викупу) й мати механізм індексації дохідності залежно від
зміни індексу інфляції.
Викликає зацікавлення також світова практика емісії фінансових інструментів
міністерствами, відомствами й державними корпораціями, що імітуються у тій чи
іншій формі та є гарантованими урядами своїх країн. Існує ряд критеріїв, які
використовуються при визначенні випусків, що заслуговують подібних гарантій. Зпоміж них головну роль відіграють такі: проведення незалежними експертами оцінки
довгострокових показників економічної діяльності емітента гарантованих цінних
паперів, яка має показати наявність значної ймовірності одержання останнім доходів,
достатніх для повернення кредиту й відшкодування витрат; урядова гарантія, яка
дається переважно за відсутності бажання учасників фінансового ринку на
інвестування коштів без відповідної підтримки [4].
Таким чином ми з’ясували, що нагромадження зовнішніх боргів виступає
позитивним фактором економічного розвитку, якщо воно використовується для
фінансування капітальних державних затрат – великих інвестиційних проектів, що
принесе у майбутньому прибутки (тобто доходність проектів перевищить рівень
відсоткових ставок за позиками), за рахунок чого буде можливо не лише покрити
основну суму боргу і відсотки за ним, а й збільшити внутрішні доходи держави. Саме
тому нагромадження зовнішніх позик вважається допустимим тоді, коли вони
використовуються для фінансування базових галузей економіки, і особливо експортоорієнтованих, оскільки саме останні слугують джерелом валютного виторгу для
погашення зовнішнього боргу і «механізмом» структурної перебудови національної
економіки.
Неефективне використання запозичених коштів і нераціональна структура
зовнішніх запозичень чинять на економіку переважно негативний вплив. Значні
запозичення при стрімкому зростанні короткострокового спекулятивного капіталу у
більшості країн згодом призводили до дестабілізації національного фондового і
валютного ринків. Активне залучення країнами, що розвиваються, зовнішніх
запозичень призвело до формування гігантського масиву боргових зобов’язань, платежі
за якими важким тягарем лягли на економіку країн - позичальників.
При цьому, якщо у попередні десятиріччя боргові кризи в основному охоплювали
країни, що розвиваються, то сьогодні з проблемою надмірної заборгованості зіткнулися
і розвинені країни-лідери, які дотепер вважалися фінансово стабільними та
платоспроможними, мали високі кредитні рейтинги і були активними кредиторами.
Тому, незважаючи на численні спроби Європейського Союзу врятувати своїх
провідних країн-членів, виділяючи їм мільярдні пакети допомоги, створюючи фонди
спасіння EFSF і ESM, ухвалюючи програми скорочення бюджетних витрат, розміри
заборгованості країн єврозони продовжують зростати, сягнувши в середньому 117,1%
ВВП [5].
Істотне зростання рівня зовнішнього боргу актуалізує проблему боргової безпеки
окремих країн, оскільки, по-перше, вони підпадають під дію «ефектів зараження»; подруге, характеризуються значними фінансово-економічними ризиками, які посилюють
уразливість національної економіки до дії зовнішніх шоків; і, по-третє, платою за
залучення ресурсів із зовні в умовах високих ризиків стає подорожчання боргового
обслуговування. Понад те, чим глибшим у країнах було кризове падіння економіки,
тим більшою була їх не зорієнтованість на боргові залучення [6].
Справжнім порятунком для України стане покращення інвестиційного клімату
України, яке могло б стати відправною точкою в формуванні власних «корисних
боргів», які стануть генезисом підйому економіки в цілому і на всіх рівнях. Для
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суттєвого покращення місця України у світових рейтингах, актуальним на сьогодні є
питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності
механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи
збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Якщо виключити з розгляду вплив основних зовнішніх і внутрішньополітичних причин, то інвестиційний клімат також негативно реагує на
невідповідний законодавчий та нормативний супровід бізнес-процесів. Крім того,
сформувався психологічний бар’єр через нерозвиненість фінансових і фондових
ринків, а рейдерські атаки показали інвесторам, що при оцінці ризиків не було
враховано ступінь «дикості» первісного нагромадження капіталу. Нові інвестиції та
повернення виведених раніше прийдуть в Україну у випадку значного дисконту за
вартістю активів. Відновлення після кризи буде проходити при значному зниженні
вартості українських фінансових і виробничих активів через девальваційні процеси та
високі премії за ризик.
З огляду на це інвестиційні потоки активізуються через корпоративні (акціонерні
та облігаційні), боргові та прямі інвестиції (внутрішні та зовнішні). Якщо будуть
вчасно підготовлені законодавчі, нормативні, організаційні норми, то даний процес
інтенсифікується.
Таким чином, для покращення ділового клімату в Україні необхідно:
- подолати корупцію на всіх рівнях та зробити неможливим привласнення
державніх коштів;
-успішно завершити АТО на Сході, провести структурні реформи щодо
децентралізації та диверсифікації фінансовихпотоків;
-сформувати оптимальне фіскальне навантаження на національну економіку та
інституціонально підтримувати формування позитивних трендів щодо розвитку
інвестиційногоклімату в країні [7].
Висновки. На даний момент економіка нашої країни знаходиться в стані стрімкої
рецесії і боргові зобов’язання залишаються тільки важким тягарем для майбутніх
поколінь. Створення гарного макроекономічного клімату, подолання корупції,
розвиток нормативно-правової бази, створення сприятливих умов для інвестування в
Україну, підкріплених державними гарантіями та нормами законодавства, відкриє для
нас шлях розвитку економіки та дасть змогу отримувати необхідні кредити з малою
відсотковою ставкою для подальшого вкладання їх у перспективні національні
проекти. Це безумовно сприятиме раціональному використанню запозичень та
створить необхідні умови для оптимізації боргового навантаження. Кінцевим
результатом таких перетворень для нашої країни стане побудова розвинутої економіки
та стійкої інвестиційної платформи за рахунок вкладання коштів іншими державами та
інвесторами. Зовнішній борг стане справді корисним і буде виступати генезисом
розвитку вітчизняної економіки.
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АННТАЦИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ГОСУДАРСТВА
Актуальность. В данной статье исследованы теоретические и практические аспекты долговых
обязательств государства. Актуальность этой темы трудно переоценить, ведь было обнаружено
устойчивую тенденцию к росту уровня государственного долга и благосостояния населения в прямой
зависимости.
Целью статьи является попытка поиска возможности создания в Украине новых,
инвестиционно-привлекательных государственных долговых обязательств, используя опыт других
государств. Это, в свою очередь, позволило бы осуществлять взвешенную и эффективную долговую
политику для содействия эффективному привлечению денежных ресурсов для финансирования
государственных нужд, что позволит создавать «полезные долги», которые будут способствовать
дальнейшему расцвету нашей страны.
Научная новизна и практическая значимость. Постоянные изменения в системе
государственного долга, накопление новых кредитов с высокой процентной ставкой, постоянные
изменения правительственного аппарата приводят к негативным последствиям в контексте долгового
обязательства государства. А значит, возникает рациональная необходимость в коренном пересмотре
этого вопроса, где долговые обязательства будут выступать как денежные ресурсы для
финансирования государственных и экономических потребностей.
Результаты. Исследована проблема и специфика долговых обязательств государства.
Предложены рекомендации по улучшению инвестиционного климата в Украине с целью получения
средств на развитие экономики. Освещены основные тенденции, направления и выгоды от создания
«полезных долгов», которые должны стать генезисом развития экономики, а не тяжелым бременем
для будущих поколений.
Ключевые слова: долговое обязательство, финансирование, кредитование, экономика, денежные
ресурсы, полезные долги, долговая политика.
SUMMARY
ALTERNATIVE ASPECTS OF STATE DEBENTURE
Topicality. The theoretical and practical aspects of state debenture have been researched in the article.
The relevance of this topic is difficult to overestimate, because it has been found the steady upward trend of
public debt and welfare directly depends.
The aim of article is to find the possibility to create the new attractive investment and government debt
in Ukraine, using the experience of other states. This, in turn, would make it possible to carry out a balanced
and effective debt policy to promote more effective involvement of financial resources to finance public needs,
which will enable to create "good debt," which will contribute to the further prosperity of our country.
Scientific novelty and practical significance. Constant changes in the public debt, the accumulation of
new credit with high interest rates, constant changes in the government apparatus lead to negative
consequences in the context of the debt of the State. Therefore, there is a rational need for a fundamental review
of the matter, where debt will act as financial resources to finance public and economic needs.
Results. The problem and specificity of State debenture have been researched. Recommendations for
improving the investment climate in Ukraine in order to obtain funds for economic development have been
brought. The basic trend lines and benefits of creating "useful debts" that should be the genesis of the economy,
not a burden for future generations have been highlighted.
Keywords: debenture, financing, credit, economics, financial resources, "useful debts", debt policy.
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УДК 330:321
ЕКОНОМІКА І ДЕМОКРАТІЯ: НЕОБХІДНІСТЬ РИНКОВОГО ПОЄДНАННЯ
СВЕРДАН М.М.
Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглядаються актуальні питання економічної демократії. Визначаються
передумови виникнення й розвитку економічної демократії. Відображаються переваги й недоліки
функціонування економічної демократії. Досліджуються найголовніші компоненти економічної
демократії в контексті забезпечення економічного порядку в суспільстві.
Ключові слова: демократія, економіка, економічна політика, економічна система, економічні
відносини, економічна свобода, економічні права, економічний порядок.

Господарюючі суб’єкти – активна основа кожної економічної системи. Суб’єкти
господарювання роблять економіку систему стійкою і динамічною, диференційованою
й адаптивною, сприйнятливою до інновацій, придатною до постійного розвитку та
вдосконалення. Завдяки наявності господарюючих суб’єктів, що є вільними у своєму
виборі й водночас визнають авторитет суспільства й держави, відбувається процес
державного регулювання економіки в умовах ринкової невизначеності. У протилежній
ситуації матиме місце економічна неспроможність держави [12].
Питання розвитку підприємництва як необхідної соціальної бази ринкових
трансформацій неможливо вирішити без з’ясування виявлення суті й конкретних форм
прояву економічної свободи. Водночас, з характеристикою економічної свободи
безпосередньо пов’язана проблема економічної демократії та конкретних форм її
реалізації.
Постановка проблеми. Економічна свобода є вирішальною для господарюючих
суб’єктів. Саме вона становить основу й зміст економічної проблеми мобільності,
адаптивності та відповідальності. З інституційної позиції, економічна свобода – не
результат особистого вибору та власних зусиль індивіда, а дещо дане йому як
“потреба”; водночас, це не лише можливість здійснення вибору, але й доволі
відповідальне зобов’язання вибору, яке індивід не завжди бажає виконувати. Окрім
цього, абсолютною економічна свобода ніколи не буває, оскільки вона стикається з
обмеженим впливом інших свобод і змушена підкорятися прямим нормативним
обмеженням, насамперед – з боку держави. Негативна характеристика свободи як
економічного інституту полягає в тому, що вона відображає собою дещо, яке
нав’язується індивіду у вигляді складних правил і обмежень; тобто економічна свобода
– це функція примусу [15].
Детермінована системою ринкових відносин, економічна свобода – це головний
принцип організації ринкового господарства, що гарантує свободу підприємництва:
можливість одержувати необхідні ресурси, виробляти товари, одержувати доходи.
Зазначене інтерпретується тим, що економічна свобода підприємця: (1) це влада, яка
делегується йому споживачами: вона посилюється при збіжності їхніх інтересів та
згасає, коли вони розходяться; (2) регулюється системою правил, які утворюються в
процесі ринкового обміну, завдяки чому вдосконалюється економічний порядок, що
визначає інституційні межі, в яких ринкові учасники здійснюють власний вибір [19].
Втілення в господарську практику правил економічної поведінки є функцією
держави; отже, обмеження державного втручання в економічний процес – важливий
принцип реалізації економічної свободи підприємця, який засвідчує, що забезпечення
підтримка суверенітету підприємця опирається на розподіл економічної й політичної
влади. Ступінь такого розподілу в кінцевому підсумку визначає принципи ті, на яких
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ґрунтуються господарські відносини. Якщо такими принципами будуть правова
культура і партнерство, то їх прямим наслідком постане ефективна ринкова економіка.
Економічна свобода в розвинутій ринковій економіці – об’єктивний результат
взаємодії економічно незалежних суб’єктів господарських відносин, а її рамки
відображають міру узгодження їх інтересів. Натомість, в перехідній економіці
підприємницька свобода має іншу характеристику: вона формується на основі
перерозподілу економічної влади через надання свободи одним господарським
суб’єктам за рахунок інших. Вказане безпосередньо впливає на масштаби та специфіку
прояву економічної демократії. Таким чином, в рамках економічної демократії
реалізується симбіоз економіки, влади та суспільства [7; 16].
Стан демократії є одним з найбільш важливих показників розвиненості
політичної системи суспільства. Водночас, сама демократія, її функціонування та
стійкість безпосередньо залежить від рівня розвитку економіки, показників валового
національного доходу та його розподілу між індивідами в суспільстві [29].
Аналіз останніх джерел та публікацій. В сучасних умовах особлива увага в
країнах з різними типами та рівнями розвитку ринкової економіки приділяється таким
інституціям, як демократія та свобода. Вони є загальними інституціями сучасного
громадянського суспільства, визначають якісний рівень розвитку всіх його
структурних елементів. Історично економічна демократія розглядалась як складова
загального процесу демократизації суспільства на шляху перетворення його в нове
суспільство демократичного соціалізму. Передумовою розвитку сучасної економічної
демократії постала необхідність посилення мотивації праці та підвищення її
продуктивності.
Питання демократизації економіки, господарських систем та економічних
відносин розглядаються в багатьох працях [8; 30]. Економічна демократія аналізується
всебічно, в численних аспектах [3; 6]. Розкриваються загальні тенденції демократизації
економіки [13; 18; 23; 27; 36; 41]. Висвітлюються позиції економічної свободи [1; 5;
17]. Аналізуються різні складові економічної свободи: економічна самостійність [14;
20], економічна відповідальність [21], економічна рівноправність [25]. Розкриваються
зміст та механізми забезпечення економічного порядку [28]. Обґрунтовується роль
держави в процесі демократизації економіки [2; 9; 10; 11; 32].
Формування цілей статті. Сучасне громадянське суспільство, його стан та
структура проявляється через відповідні підсистеми, що відображають сфери його
життєдіяльності, що перебувають у взаємозв’язку, характеризуються взаємозалежністю
та взаємовпливом. Одним з індикаторів цього є економічна демократія, яка включає в
себе різноманітні сторони життя суспільства. На цій підставі можна сформулювати
завдання дослідження, що полягає у вивченні потенційних можливостей
демократизації економічних відносин в суспільстві, реалізації повноцінної економічної
свободи індивідів, забезпечення економічного порядку в системі господарських
відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна демократія може
розглядатись з різних позицій. Зокрема, в традиційному відношенні економічна
демократія – це лише економічні свободи як права індивіда на вільне розпорядження
своїми доходами і багатством, зусиллями й часом. Визначаючи наявність відповідного
зв’язку економічної свободи з іншими різновидами індивідуальних свобод (політичної,
інтелектуальної), економічній свободі відводиться самостійне та головне призначення в
системі особистих свобод. Економічна свобода в цьому відношенні може бути
інструментом для досягнення важливих цілей індивіда, а також може бути й
самостійною цінністю. Посилення економічної свободи разом із збільшенням
можливостей вибору відбувається не лише у сфері споживання товарів, але й в інших
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сферах: власності, підприємництва, вибору професії і роботи, інвестування, тощо. У
цьому контексті увага концентрується на динаміці різних компонент економічної
свободи та їх обмежень в умовах суспільного реформування, на порівняльному аналізі
конкретних аспектів економічної свободи в різних суспільних системах.
Економічний підхід на основі теорії раціонального вибору, максимізації або
оптимізації корисності претендує на пояснення не тільки економічної, але й будь-якої
індивідуальної людської поведінки. Існування особистості в такій ситуації
характеризується наступними передумовами: (1) прагнення індивіда до досягнення
певної мети; (2) обмеженість засобів і часу, які є в розпорядженні індивіда; (3) вказаний
інструментарій може бути спрямованим на досягнення альтернативних цілей.
Економічний підхід ґрунтується на таких передумовах: (1) максимізуюча
поведінка; (2) ринкова рівновага; (3) стабільність переваг. Водночас, існують наступні
форми прояву економічної свободи: (1) підприємництва; (2) споживчого вибору; (3)
власників та постачальників ресурсів; (4) територій (місцеве самоврядування).
Усвідомлення економічної свободи індивіда як відсутності суспільних зв’язків
виключає можливість розгляду інституційної компоненти та засад господарської
свободи. Однак, досвід господарського розвитку демонструє, що недостатність
соціалізації як складової суспільної залежності та взаємовідносин робить неможливим
саморегульований ринок. Становлення свободи суб’єкта господарювання завжди
відбувається в інституційних рамках.
Підприємницькі ініціативи індивідів володіють певною специфікою та
характером прояву, виявляючи себе: (1) в наявності інституту оцінювання; (2) в
порівнянні й еквівалентності як загального соціального зв’язку; (3) у виборі певної
моделі обґрунтування господарських рішень; (4) в побудові системи контролю,
повноважень та відповідальності в межах бізнесу; (5) в моделях координації власної
поведінки з іншими господарюючими суб’єктами; (6) у виборі правил, форм і методів
конфліктної поведінки на ринку та всередині бізнесу; (7) в способах та масштабах
відповідальності за своїми внутрішніми та зовнішніми зобов’язаннями.
У моделі “раціонального вибору” індивід зобов’язаний дотримуватись певних
положень максимізуючої поведінки. Чим більше інституціалізована економіка, тим
вужчим є спектр альтернатив і меншим – раціональний вибір. Отже, індивід платить за
інституційний порядок власною свободою, раціональністю та ефективністю діяльності.
Розглядаючи деяку свободу, на увазі мають свободу від певного обмеження, заборони,
стороннього втручання чи перешкоди в процесі здійснення конкретної економічної дії.
Досвід історії господарювання засвідчує, що інституційно насичена ринкова
система є ефективною, адаптивною, інноваційною й, водночас, більш вільною, ніж
будь-яка з альтернативних економічних систем. Інституційний зміст раціонального
вибору полягає в тому, що він є інструментом надання суб’єкту певної
відповідальності, та, відповідно, свободи. У цьому міститься фундаментальна
соціальна функція раціонального вибору. Дотримання правил, які відповідають
внутрішнім цінностям, ліквідує відчуження суб’єкта від цих правил, від системи
інститутів в цілому. Однак, повністю відчуження суб’єкта не може бути подолано в
жодній суспільній системі. Індивід долає відчуження, проявляючи себе в економічній
діяльності і ринковій активності. Господарюючі суб’єкти відрізняються за ступенем
активності; зниження цього рівня обов’язково засвідчує наявність відчуження суб’єкта
від певних загальних умов, які змінюються, ускладнюються та розвиваються.
Власність є одним вихідних пунктів інституційного розвитку суб’єктів
господарювання. Економічна діяльність індивіда – умова збереження власності.
Припинення економічної діяльності призводить до згасання визначальних
суб’єктивних засад, втрати свободи й безпеки. На підставі закону збереження та
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відтворення ідентичності як найголовнішого принципу існування економічного
суб’єкта раціональному вибору приділяється більше значення, де максимізація
корисності – тільки випадковий епізод. Власність як практична основа капіталу й
активів є загальним носієм господарської свободи.
Кожний господарюючий суб’єкт повинен бути пристосованим до умов того
середовища, де він функціонує. У процесі діяльності міра пристосування підвищується
під впливом відбору найефективнішої практики, яка допомагає в досягненні динамічної
рівноваги із зовнішнім господарським середовищем.
Отже, економічна система здатна функціонувати і розвиватись лише тоді, коли
елементом її механізму є господарюючі суб’єкти, які діють відповідно до власного
раціонального вибору й виконують приписи економічних і соціальних інститутів.
Господарюючі суб’єкти як відокремлені учасники інституційної системи можуть
змінювати свої позиції в ній або ж ініціювати інституційні інновації. Здатність
виконувати такі дії може посилюватись або послаблятись в залежності від певних
обставин. Посилення такої здатності можна визначити як інституційний розвиток
економічних суб’єктів. З цієї позиції економічна свобода суб’єкта господарювання є
способом реалізації цінностей індивіда, що утворився еволюційно й органічно. Індивід
опосередковує суспільний зв’язок через професійно організовану економічну
діяльність на ринку [22].
У становленні економічної демократії відповідна роль належить державі, яка у
відношенні до вільного економічного суб’єкта є джерелом необхідності, примусу та
залежності. Держава зберігає та охороняє право власності, регулює економічну
свободу. Взаємодія економічних суб’єктів та держави забезпечує нормальний
суспільний порядок. У цьому міститься суть необхідності держави в підтримці та
захисті економічної свободи: держава створює не економічну свободу, а правила як її
загальні інституційні рамки, тобто – норми та правила економічної поведінки індивідів.
Економічна демократія часто співвідноситься з політичною, що втілює на
практиці громадянські, політичні, економічні й соціальні права та свободи індивідів.
Це не безпідставно, оскільки суспільство, де не гарантовані основні соціальноекономічні права індивідів, не може бути демократичним. Водночас, економічна
демократія набуває власної специфіки – достатньої, щоб визначити її як окремий
суспільно-економічний інститут.
Розмежування економічної та політичної систем є важливим при вивченні
статичного становища в економіці, яка, натомість, фактично завжди перебуває в
динаміці, в стані певних трансформаційних зрушень; через це, в економічній науці
зустрічаються висловлювання щодо наростаючого впливу політичних факторів на
суспільно-економічні процеси. Аналіз економічної політики з інституційним підходом
дає можливість встановити, що процес формування економічної політики здійснюється
під впливом запитів політичних суб’єктів, які, водночас, виступають і економічними
суб’єктами. Для економічної системи вказане свідчить про активну роль суб’єктів
господарювання, які усвідомлюють необхідність змін та втілюють в дійсність. Такого
роду діяльність зводиться до політичної діяльності, оскільки співпрацює з тими
інститутами, які покликані реалізувати спільну волю, інтереси й потреби індивідів.
Таким чином, зважати слід не тільки об’єктивне економічне значення поведінки
господарюючих суб’єктів, але й можливість здійснення ними її політичного виміру.
Вказане відображається у свідомій та цілеспрямованій діяльності індивідів стосовно
встановлення певних форм і меж економічної взаємодії.
Зазначене дає можливість встановити відмінності між економічною та
політичною демократіями – без протиставлення, але з акцентом на важливість
визначення характеристик суб’єктів за потреби віднесення їх діяльності до певного
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виду суспільної організації. До того ж, важко однозначно встановити таку належність
суб’єктів економіки, оскільки кожний суб’єкт господарювання в процесі діяльності та
реалізації економічних інтересів автоматично набуває ознак політичного суб’єкта; і
навпаки, політичний суб’єкт за своєю природою при активній участі в господарському
житті суспільства набуває властивостей економічного суб’єкта. Це не суперечить
традиційним визначенням політики (державні та суспільні справи), яка
характеризується як сферу діяльності, пов’язана з відносинами між різноманітними
соціальними групами, а також сферу інтересів органів державної влади та управління,
що відображає суспільний лад й економічну структуру країни. Різноманітні соціальні
групи з відповідними економічними інтересами (в т.ч. політичні партії з економічними
програмами, державні органи управління економікою) є водночас учасниками
суспільно-господарського життя.
Отже, економічна демократія поєднує дві галузі суспільного життя – економіку та
політику як специфічний чинник їх впливу одна на одну. Економічна демократія – це
один з основних інститутів ринкової економіки з приводу реалізації економічних прав і
свобод суб’єктів господарювання різних рівнів шляхом співпраці та колективних дій.
Суспільно-економічні відносини в рамках вказаного інституту реалізуються через: (1)
економічні інтереси; (2) економічні права й свободи; (3) економічну владу; (4)
контроль над політичною владою; (5) колективні дії та співробітництво.
Процеси створення і вдосконалення інститутів гарантування прав і свобод
індивідів безпосередньо вливають на економічний розвиток країни: демократія означає
свободу і право бути залученим в підприємництво. Індивіди, які стають підприємцями,
здебільшого спроможні підвищувати доходи і відповідно давати свою частку у валовий
національний дохід. Демократія, як показує досвід та практика, забезпечує належне
необхідне підґрунтя для здійснення ефективної економічної політики. Ринковий
механізм та демократія не суперечать, а доповнюють один одного, сприяючи більшій
передбачуваності та прозорості ринкових правил й умов функціонування. Втім,
економічна демократія не є обов’язковою складовою для функціонування ринкової
економіки; хоча, така система економічних відносин призначена для створення
необхідних умов, що забезпечують вільну працю для кожного індивіда, участь всіх
бажаючих в прийнятті й вирішенні економічних питань, зростання добробуту і
поліпшення умов життя суспільства.
Демократія – не єдина суспільно-політична сила, здатна управляти економікою.
Існують також й інші політико-економічні альтернативи, які є не менш вагомими.
Аналізуючи зміст демократії, можна встановити її найбільш істотні риси й розрізняти її
специфічні моделі, типи, тощо. Одна з альтернатив – ліберальна демократія [40].
Ліберальна демократія постала певною консистенцією ліберальної ідеї обмеження
сваволі влади за допомогою індивідуальних прав та демократичного принципу
народного суверенітету. Загалом, цій моделі демократії в класичному її варіанті (XІ-XX
стст.) властиві такі характерні риси: (1) ототожнення народу як суб’єкта влади з
власниками – чоловіками за виключенням нижчих шарів, насамперед найманих
робітників, та жінок з числа громадян, що володіють виборчим правом: в більшості
західних демократій до середини ХХ ст. ще зберігалися майнові й інші цензи –
обов’язкові умови, без наявності яких індивід не мав права брати участь в голосуванні;
(2) індивідуалістичність, визнання особистості первинним і головним джерелом влади,
пріоритет прав індивіда над законами держави; (3) вузькополітичний, формальний
характер демократії, що випливає з вузького, негативного розуміння волі як відсутності
примушення, обмежень; (4) обмеження компетенції і сфери діяльності держави
переважно суспільними справами – охороною громадського порядку, безпеки й прав
громадян, соціального миру, тощо; (5) поділ влади, створення утримуючих важелів і
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противаг як умов ефективного контролю громадян над державою, а також запобігання
зловживань владою.
Вказані ознаки ліберальної демократії свідчать, що вона постала великим кроком
вперед на шляху основних прав. Водночас, ця модель демократії подана у класичному
варіанті, доволі далека від справжнього ідеалу народовладдя та обґрунтовано зазнає
значної критики. В якості недоліків класичної ліберальної демократії, як правило,
вказуються: (1) соціально-класова обмеженість: подібно античній демократії, вона не
поширюється на більшу частину населення; (2) формальність і, як наслідок,
декларативність демократії для бідних, соціально незабезпечених верств населення, її
перетворення з народовладдя в змагання “грошових мішків”: відсутність впливу
демократії на економічні й соціальні процеси веде до поглиблення суспільної
нерівності й загострення соціальних конфліктів, не задовольняє інтереси більшості
громадян; (3) обмеженість сфери демократії та політичної участі особистості: ставка на
представницькі органи й лише епізодичну, переважно електоральну політичну
активність громадян фактично виводить органи влади з-під контролю мас і перетворює
демократію у форму панування політичної еліти; (4) зменшення ролі держави в
управлінні суспільством і зміцненні соціальної справедливості; необхідність
економічного та соціального розвитку потребує розширення державного регулювання,
проведення активної інвестиційної, податкової й іншої політики: демократична
держава не може обмежуватись роллю “нічного сторожа”, їй потрібно володіти
реальним правом регулювання економічних і соціальних процесів, зміцнювати в
суспільстві справедливість і запобігати конфліктам; (5) надмірний ціннісний
індивідуалізм, ігнорування колективної природи людини, її приналежності до різних
соціальних груп, що перешкоджає суспільній самореалізації особистості, її розвитку,
стимулює егоїзм та егоцентризм, які підривають основи держави та суспільства, і,
відповідно, – демократії.
Індивід без соціальної групи – безжиттєва абстракція. Саме в соціальній групі, а
також в міжгрупових відносинах формується особистість, визначаються її інтереси,
ціннісні орієнтації й мотиви політичної діяльності. За допомогою соціальної групи
особистість одержує можливість вираження й захисту своїх власних інтересів. Це –
один з методів реалізації демократії. Незважаючи на наміри забезпечення економічної
свободи, демократія разом з тим ставить за мету упорядкування системи господарських
відносин, а також забезпечення економічного та соціального порядку в суспільстві.
Демократія – це не влада стабільної більшості, оскільки саме вона є мінливою й
немонолітною та звичайно складається на основі компромісів між індивідами, а також
різними групами й об’єднаннями. Жодна з груп сучасного суспільства неспроможна
здійснити монополізацію влади та приймати рішення, не опираючись реально на
підтримку інших соціально-суспільних асоціацій. Об’єднавшись, невдоволені соціальні
групи можуть блокувати неприйнятні рішення, виступаючи тим самим найважливішою
соціальною противагою, яка стримує тенденції до монополізації влади. Отже,
демократія – це не статичний стан, а процес, що постійно розвивається з принципів
демократичного устрою, широти охоплення проблем та просторів.
Економічний порядок – це певна сукупність всіх правил, які стосуються
організаційної будови господарської системи і процесів, які в ній відбуваються, а також
установ, що управляють і регулюють економіку, надаючи їй конкретної організаційної
форми. Економічний порядок створюється і вдосконалюється у вигляді законодавчих
та інших нормативно-правових документів. До основних завдань економічного порядку
належать, зокрема: (1) забезпечення придатності економіки ефективно функціонувати;
(2) цілеспрямована ринкова координація економічної діяльності; (3) створення
можливостей участі в політичному житті всіх індивідів країни; (4) встановлення
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відповідних суспільних норм у вигляді власності на засоби виробництва, способів
виробництва, розподілу вироблених благ, доходів та багатства [35].
У кожній країні формується власний економічний порядок, виходячи із
загальнолюдських цінностей та потреб, особливостей існування суспільства. У світі не
існує країн з ідеальним варіантом певної моделі економічного порядку [31; 37].
Важливу роль для суспільства відіграє соціальний порядок як сукупність
інститутів і норм, які регулюють соціальне становище індивідів та соціальних груп в
суспільстві, а також економічно обґрунтовані соціальні відносини між членами
суспільства [24; 26]. До функцій соціального порядку належать зокрема: (1) досягнення
соціальної справедливості; (2) забезпечення соціальної злагоди; (3) соціальний захист
населення та дотримання мінімальних соціальних умов існування суспільства [4].
Кожний економічний порядок містить відповідний соціальний зміст, який можна
визначити на основі таких показників: (1) наявність та міра соціального захисту для
незахищених верств населення; (2) розподіл доходів згідно вимог соціальної
справедливості; (3) запобігання інфляції; (4) забезпечення грошової стабільності та
купівельної спроможності індивідів; (5) зайнятість населення; (6) гарантування
необхідних обсягів соціальних прав для всіх без винятку індивідів в суспільстві. Також,
серед соціальних завдань моделей економічного порядку виділяються: (1) розподіл
доходів та власності; (2) додаткові соціальні витрати; (3) розвиток особистості.
Особливе значення соціальні аспекти мають в моделі економічного порядку, відомого
як “соціальне ринкове господарство”, що є яскравим прикладом найбільш
гармонійного поєднання економічного та соціального порядків в суспільстві.
Таким чином, завдання економічної демократії є доволі багатогранними,
всебічними та масштабними. Переслідуючи ціль запровадження й забезпечення
економічної свободи, економічна демократія в цьому контексті намагається в повній
мірі втілити й реалізувати в господарській системі всі її компоненти: (1) економічну
самостійність; (2) економічну відповідальність; (3) економічна рівноправність.
Саме остання позиція, найменш розглянута, привертає особливу увагу. З точки
зору рівності прав індивідів мотивується найважливіша характеристика демократії:
рівність може бути формальна або фактична, що передбачає створення приблизно
однакових соціальних можливостей для реалізації індивідами своїх політичних та
економічних прав. В залежності від характеру рівності можна виділити демократію
бідності та демократію заможності. Перша форма економічної демократії є властивою
для тоталітарних й авторитарних режимів, де індивід виступає не як мета, а засіб, і від
конкретного індивіда мало що залежить. Це – фальшива демократія (квазідемократія),
яка не зачіпає основ існування суспільства. Їй потрібна не індивід-мета, а індивідфункція як засіб, свідомістю якого можна з легкістю маніпулювати, використовуючи
підвладні державі засоби. Такого типу демократія побоюється економічно незалежного
та вільного індивіда, оскільки в ньому вона вбачає свій кінець і крах [34].
Інша форма демократії властива для країн з високорозвиненою економікою, і цей
рівень економічного розвитку є гарантією від революцій та соціальних потрясінь. На
соціальному рівні ця гарантія забезпечується через формування середнього класу –
індивідів, які одержують доходи, що істотно перевищують мінімальний прожитковий
мінімум. Цей клас зацікавлений не в зміні існуючого соціального ладу, а в його
вдосконаленні та поліпшенні. Саме в формуванні середнього класу полягає міцність та
стійкість демократії в цілому, а також демократичних режимів зокрема. Формування ж
середнього класу багато в чому залежить від рівня розвитку економіки, від економічної
потужності держави та величини валового національного доходу.
В сучасних економічно розвинених країнах середній клас становить 60-80%
населення. Зазначене залежить, зокрема, від того, які економічні суб’єкти та в якому
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співвідношенні створюють валовий національний дохід в грошовому обчисленні. У
ринково розвинутих країнах світу 45-60% (й більше) валового національного доходу
створює середній і малий бізнес. Зростання середнього класу в суспільстві лежить на
шляхах розвитку підприємництва, розширення економічної свободи й доступності до
бізнесу широких верств населення, умов реєстрації підприємців та їх податкових
відносин з державою, створення однакових умов для всіх суб’єктів економіки [39].
Висновки. Економічна демократія може мати різні форми й особливості
реалізації, що залежить від її конкретної моделі. Для побудови демократичної
економіки необхідно дотримуватись економічної свободи суспільства для всіх
суб’єктів господарювання із врахуванням тісних взаємозв’язків економічної
підсистеми з іншими структурними елементами та підсистемами суспільства [33].
Економічні системи суспільства виступають структурованим комплексом
економічних інститутів, набір яких приблизно однаковий в кожній господарській
системі, однак прояви і форми його реалізації різні. Так, країни з ринковою економікою
стоять на вищих позиціях розвитку громадянського суспільства, адекватних розвитку
систем політичного устрою, господарювання. Країни з трансформаційною економікою
та ті, що розвиваються, перебувають на стадії формування власних підвалин
демократичного розвитку, формування структурних та функціональних елементів
політичної і економічної підсистем суспільної життєдіяльності. Їх стале зростання
залежить насамперед від того, як швидко і наскільки якісно вони реалізують принципи
демократизації у всіх підсистемах суспільства [38].
Важливу роль у створенні демократичної економіки належить середньому класу.
Для формування середнього класу та розвитку демократії поряд з підвищенням
матеріального добробуту населення необхідно виробити державний механізм
економічного забезпечення демократії, що забезпечує економічну та політичну
стабільність. Він повинен включати в себе наступні елементи: (1) перетворення всіх
громадян в реальних власників на основі різноманітних форм власності (особистої,
приватної, кооперативної, державної, акціонерної); при цьому важливо, щоби ця
власність охоронялась законами, які повинні були стабільними, тобто, держава
повинна взяти на себе зобов’язання стати гарантом недоторканності цієї власності на
основі диктатури закону; (2) захистити ринкову економіку від панівних сьогодні в
економіці фінансово-олігархічних та державно-бюрократичних монополій, а власників
– від монополістичних угрупувань; слід забезпечити реальний плюралізм у сфері
власності, оскільки тільки він є дійсною гарантією політичного плюралізму та розвитку
процесів демократизації; (3) стимулювання створення додаткових робочих місць й
заохочення зайнятості, а офіційно зареєстрованим безробітним забезпечити гідну
компенсацію.
Вибір моделі економічної демократії залежить від багатьох чинників, хоча більш
важливим є її результат. Перспективним напрямом подальшого аналізу й дослідження
економічних основ демократії є вироблення теоретичних засад дієвого державного
механізму економічного забезпечення демократії.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы экономической демократии. Определяются
предпосылки возникновения и развития экономической демократии. Отражаются преимущества и
недостатки функционирования экономической демократии. Исследуются главные компоненты
экономической демократии в контексте обеспечения экономического порядка в обществе.
Ключевые слова: демократия, экономика, экономическая политика, экономическая система,
экономические отношения, экономическая свобода, экономические права, экономический порядок.
SUMMARY
The article deals with the current issues of economic democracy. The preconditions of emergence and
development economic democracy have been determined in the article. The advantages and disadvantages of
functioning economic democracy have been recognized. The main components of economic democracy in the
context of the providing economic order in society have been investigated.
Key words: democracy, economics, economic policy, economic system, economic relations, economic
freedom, economic rights, economic order.

УДК 640.4:721.012:339.137.2
АКТУАЛЬНІСТЬ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ
ОБ’ЄКТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
ГРЯНИЛО А. В., БІЛЯЛОВА М. І.
Мукачівський державний університет

Дизайнерським рішенням приміщень закладів готельно-ресторанного господарства в сучасних
умовах приділяється особлива увага, тому що вони є організацією внутрішнього простору будівлі, яке
представляє собою створене середовище, яке забезпечує умови життєдіяльності людини; складне,
багатопланове явище, яке здатне справляти величезний естетичний психофізіологічний вплив на
людину. Сприятливі умови життєдіяльності людини в готельних та ресторанних закладах
забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самому готелі чи ресторані, так і на території, що
прилягає до них. Від цього і залежить привабливість закладів готельно-ресторанного господарства для
споживачів серед різноманітності вибору.
Метою даної публікації виступає визначення актуальності дизайнерських рішень готельноресторанних об’єктів на сучасному ринку, а також обгрунтувати вплив дизайну на
конкурентоспроможність готельно-ресторанних закладів.
У результаті досліджень нами було визначено вимоги, які визначають вигляд будівлі, які повинні
бути виконані на етапі проектування закладів готельно-ресторанного господарства, сформувані
принципи створення та використання дизайнерських рішень для готельно-ресторанних закладів,
обгрунтовані елементи для функціонування готельно-ресторанних закладів в умовах ринкової
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конкуренції та сформовані переваги і недоліки залучення споживачів в заклади готельного та
ресторанного господарства в залежності від дизайнерських рішень.
У результаті дослідження було виявлено, що дуже популярне стало створення ландшафту з
струмочками, невеликими водоспадами, затишними альтанками, піщаними доріжками і відчуттям
таємничості і заспокоєння. Тому ми вважаємо, що дизайнерські рішення при створенні готельноресторанних об’єктів відіграють важливу роль в умовах ринкової конкуренції.
Зовнішній вигляд готельних та ресторанних споруд відіграє велике значення з точки зору
реклами. У рекламних буклетах розміщують фотографії готельних та ресторанних споруд, вестибюлів,
номерів, прилеглої території, залів, по яких клієнт орієнтується щодо вибору готелю чи ресторану.
Тому дуже важливо, щоб екстер'єр готелю та ресторану був представницьким, естетичним і добре
запам'ятовуваним.
Ключові слова: дизайнерські рішення, інтер’єр, готельно-ресторанні об’єкти, ринкова
конкуренція, кольорові рішення, архітектура, ландшафт.

Дизайну приміщень закладів готельно-ресторанного господарства приділяється
особлива увага. Інколи для оформлення інтер'єру запрошують відомих дизайнерів або
звертаються до відомих фірм, які спеціалізуються на цій діяльності, а інколи
створюють на свій розсуд. Види елементів дизайну можуть бути такими: дизайн світла
в інтер'єрі; фітодизайн (використання різноманітних рослин у різних поєднаннях);
аква-дизайн (акваріуми, фонтани різних видів, басейни, тощо); використання елементів
флористики; інші елементи.
Оформлення залів та приміщень у закладах готельно-ресторанного господарства
відповідає концепції реальності, зручності та комфортності, естетичності,
ергономічності, соціальній адресності, а також вимогам перманентного підвищення
якості обслуговування споживачів.
Об’єкти та методи дослідження. Дизайнерські рішення готельних та
ресторанних об’єктів досліджували такі науковці як Д. Глоаг здійснив аналіз розвитку
дизайну,
його якісні характеристики як естетичного феномену, комерційного
мистецтва й промислової архітектури з властивими кожному з останніх сферами
функціонування. Дж. Нельсоном. Проблеми дизайну. Ф.-Ч. Ешфордом. Феномен
дизайну у прагматичній інтерпретації. Г. Рід. Мистецтво й виробництво. Але
дизайнерські рішення об’єктів ГРГ в умовах ринкової конкуренції розглянуто не в
повному обсязі, тому ми вважаємо доцільним здійснити дослідження в даному
напрямку.
Постановка завдання. Визначити актуальність дизайнерських рішень та їх вплив
на діяльність готельно-ресторанних об’єктів в умовах ринкової конкуренції.
Результати та їх обговорення. Незважаючи на розмаїття меню в закладах
ресторанного господарства та правил номерного фонду в закладах готельного
господарства, способів викладання (демонстрації) страв і різних методів
обслуговування у закладах відкритого виду, вони мають дотримуватись загальних
вимог зручності та комфортності дизайну, пов'язаних із ефективним використанням
просторових ресурсів, мінімізацією відстані від столів споживачів до роздавальної
лінії, зручним прибиранням використаного посуду, відповідністю меблів певним
санітарно-гігієнічним нормам і правилам, відповідність технічним нормам на рецепції
та за її межами в готельних закладах і в складових приміщеннях об’єктів дослідження.
Загальновідомо, що зовнішній вигляд готельних і ресторанних будівель мають
велике значення для туристів при виборі місця розміщення та харчування. Саме тому
питанням ланшафтного дизайну і архітектурного оздоблення будівлі потрібно
приділяти багато уваги. Можемо виділити наступні вимоги, які визначають вигляд
будівлі, які повинні бути виконані на етапі проектування:
 природно-кліматичні вимоги: клімат впливає на форму будівлі та архітектурні
елементи. У районах з теплим кліматом проектуються будівлі з великою кількістю
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відкритих просторів: балкони, лоджії, галереї, майданчики для кафе, внутрішні затінені
дворики. У районах з суворим кліматом повинно бути більше закритих просторів.
Будівлі або їх частини з'єднуються закритими переходами;
 психофізіологічні вимоги: всі будинки повинні проектуватися з урахуванням
антропометричних і ергономічних даних людини, від яких залежать висота поверхів,
розташування вікон, висота і ширина дверних отворів і т.п. Національні традиції і
прийоми будівництва часто визначають форму і колір будівель, наявність і характер
конструктивних елементів і архітектурних деталей;
 містобудівні вимоги: забудова міст та інших населених пунктів відбувається за
планом розвитку району. Будинки готелів та ресторанів повинні бути економічними і
красивими, повинні створювати єдиний архітектурний ансамбль з існуючими
будівлями [2, с.239].
Зовнішній вигляд готельних та ресторанних споруд відіграє велике значення з
точки зору реклами. У рекламних буклетах розміщують фотографії готельних та
ресторанних споруд, вестибюлів, номерів, прилеглої території, залів, по яких клієнт
орієнтується щодо вибору готелю чи ресторану. Тому дуже важливо, щоб екстер'єр
готелю та ресторану був представницьким, естетичним і добре запам'ятовуваним.
Можемо виділити принципи створення та використання дизайнерський рішень
для готельно-ресторанних закладів:
1 - архітектура об’єктів залежить від призначення готелю чи ресорану.
Архітектор може зробити форму важкою або легкою, спокійною або динамічною,
однотонною або кольоровою, домагаючись при цьому, щоб окремі частини
узгоджувалися між собою і з усією будівлею в цілому. Таке узгодження призводить до
єдиного враження гармонії;
2 - одні будівлі мають симетричну композицію, інші - асиметричну.
Організаційне значення належить ритму, тобто чіткому розподілу повторюваних у
певному порядку елементів і деталей будівлі: виступів, колон, вікон, площин стін,
скульптур. Чергування елементів у вертикальному напрямку називається вертикальним
ритмом, він додає будівлі легкість, спрямованість вгору. Чергування деталей у
горизонтальному напрямку - горизонтальний ритм - додає будівлі стійкість;
3 - велика роль у виявленні форми будівель і їх деталей, у створенні виразного
архітектурного образу належить освітленню. Гра світла і тіні підкреслює композиційні
особливості споруди, надає йому більш мальовничий вигляд. Широко
використовується в архітектурі колір;
4- у країнах північних широт для фарбування окремих деталей фасадів
застосовуються більш яскраві кольори, так як там важко сподіватися на постійну гру
світла і тіні. За допомогою кольору можна виділяти окремі елементи будівлі. Готель чи
ресторан може за кольором створювати єдиний ансамбль з розташованими поруч
будівлями або виділятися серед них;
5 - характер архітектурного оздоблення головного входу залежить від виду
готельно-ресторанного комплексу. Архітектурне рішення входу в готелі і ресторани
може мати різний масштаб від монументального і претензійного до скромного, майже
магазинного. Вхідна стіна зазвичай засклена і відсунута щодо зовнішньої стіни будівлі.
Вхід частіше за все не дуже високий, кілька сходинок;
6 - цілком очевидне, але готель чи ресторан - особливо заміський - це не тільки
споруда, але і територія навколо - і часто, навіть більшою мірою, територія. Ця
особливість притаманна в основному вітчизняному готельному та ресторанного
бізнесу, що представляється великою помилкою, так як красива, доглянута територія
може залучити й утримати клієнта, а некрасива і запущена часто відлякує - незважаючи
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навіть на те, що інтер'єр будівлі та набір послуг перебувають на високому рівні.
Територія ландшафтних парків розбивається на симетрично розташовані ділянки
геометричних форм з перевагою прямих і широких доріг, дерева та чагарники
висаджуються в ряд і підстригаються; майданчики, водойми та квітники також вивірені
і ніби намальовані по лінійці.
У результаті дослідження було виявлено, що дуже популярне стало створення
ландшафту з струмочками, невеликими водоспадами, затишними альтанками,
піщаними доріжками і відчуттям таємничості і заспокоєння. Тому ми вважаємо, що
дизайнерські рішення при створенні готельно-ресторанних об’єктів відіграють важливу
роль в умовах ринкової конкуренції.
Можемо виділити наступні елементи для функціонування готельно-ресторанних
закладів в умовах ринкової конкуренції:
- оновлення послуг і продукції;
- технологічні інновації (тобто інновації у виробництві й обслуговуванні);
- інновації в маркетингу, які сприяють зростанню попиту;
- вхід на ринок або вихід із нього великих підприємств готельно-ресторанної
індустрії;
- тривала зміна попиту;
- зміни в державній політиці;
- зміни у витратах і ефективності;
- поглиблення знань про галузь.
Аналіз стану конкурентного середовища для функціонування готельноресторанних закладів на ринку повинен встановити сили, що визначають інтенсивність
конкурентної боротьби. Вплив на конкурентну боротьбу здійснюють не лише
підприємства даної сфери, але й підприємства, які пропонують послуги-замінники
(підвідомчі готельні структури, тотожні підприємства з інших сфер діяльності, а також
постачальники й споживачі продукції та послуг). На стан конкуренції в готельноресторанному бізнесі впливають і дизайнерські рішення для підприємств цієї галузі.
При визначенні конкурентного середовища у сфері готельно-ресторанного
бізнесу в умовах сучасного ринку стосовно дизайнерських рішень враховуємо наступне:
- конкуренцію з боку стильового рішення;
- загрозу появи нових конкурентів з однотипним дизайном ;
- позиції фірм, які забезпечують елементи інтер’єру та екстер’єру для закладів
ГРГ та ЗРГ ;
- позиції споживачів, відносно їх смаків та вподобань.
Найбільше значення має конкуренція серед підприємств однієї галузі, тому що
кожне з них, здійснюючи свою діяльність, намагається закріпити й розширити свої
позиції на ринку.
Стан конкурентів і їх можливі дії. Реальна оцінка становища й прогнозування
можливих дій конкурентів та їх методів роботи на ринку, може допомогти підвищити
конкурентноздатність підприємства навіть при незначних змінах в дизайні інтер’єру та
екстер’єру закладів ГРГ та ЗРГ. Конкуренція існує майже у всіх сферах діяльності, це
найочевидніший фактор зовнішнього середовища. Але при цьому конкуренція є і
найменш вивченим фактором. Аналіз становища конкурентів є необхідним для
визначення меж, в яких можливі їх стратегічні дії, а також для реальної оцінки їхнього
стратегічного потенціалу в залежності від стилістичної зміни. Здійснення такого
аналізу передбачає освоєння значного обсягу інформації, яку необхідно добути,
узагальнити й на цій основі зробити відповідні висновки, а відтак зумовлює значні
матеріальні витрати [4, с.272].
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До переваг залучення споживачів в заклади готельного та ресторанного
господарства в залежності від дизайнерських рішень можемо віднести:
 простоту в дизайні та не навантаження в просторі;
 використання світлої кольорової гами – запорука легкості та водночас наочне
збільшення простору;
 використання кольору в інтер’єрі для конкретних вікових груп;
 єдність і гармонія в інтер’єрі створюється за рахунок відповідної структури,
симетрії, балансу та контрасту основних деталей та предметів в інтер’єрі;
 почуття затишку, що виникає у просторому приміщенні, досягається за рахунок
рівноваги між розміром і кількістю кімнат, а також кількістю відвідувачів;
 сучасний дизайн створює передумови поєднання різних стилів – що є запорукою
підвищеного інтересу у споживачів, у закладах готельно-ресторанного господарства.
Недоліки залучення споживачів в заклади готельного та ресторанного
господарства в залежності від дизайнерських рішень можемо виділити наступні:
 не зрозумілі форми на психологічному рівні відштовхують потенціальних
споживачів;
 темні кольори роблять інтер’єр похмурим, що є результатом поганого настрою
споживача, тому його найкраще застосування є для тематичних закладів ГРГ та ЗРГ;
 екстер’єр та інтер’єр в закладів готельного та ресторанного господарства
повинен бути гармонійно поєднаним між собою та створений за допомогою НТП;
 заклади готельного та ресторанного господарства мають притримуватись
загальних вимог та умов, а також пропозицій дизайнерів, архітекторів та власників в
комплексі при створені ідеальної моделі дизайну інтер’єру.
Було виявлено, що характерним у сучасній дизайнерській культурі України є те,
що заклади сфери обслуговування з використанням декору в етностилі вже стають
потужними транснаціональними корпораціями.
Значно більше уваги в сучасному дизайні закладів готельного та ресторанного
господарства, дизайнери приділяють проектуванню інтер’єрів з використанням
етнічних елементів інших культур, зокрема екзотичних країн Сходу, Африки,
Латинської Америки тощо. Створюючи інтер’єри в східному стилі, українські
дизайнери та архітектори, як і їхні закордонні колеги, звертаються до декоративних і
формотворчих мотивів мистецтва Китаю, Японії та арабських країн [3, с.298].
Найбільшу відсоткову частку в етностилістиці сучасних інтер’єрів громадського
харчування складають китайські зразки. Протягом тисячоліть китайський інтер’єр
формувався як втілення ідей енергії, простоти та природності.
Загалом інтер’єрне вирішення полягає в гармонійному поєднанні великих об’ємів,
чітких геометричних ліній та використанні природної колористики з контрастними
акцентами. Використовується у таких інтер’єрах здебільшого лише натуральне дерево
та камінь і ретельно підібрані аксесуари. У приміщеннях домінує мінімалістичний
дизайн з вкрапленнями хай-теку. Використання японської стилістики для дизайну
громадських приміщень є на порядок менш витратним, аніж для створення китайського
антуражу і може не потребувати значної кількості спеціально привезеного з-за кордону
обладнання, а, отже, є вигіднішим для замовників [6, с.384].
Принципово іншим є арабський інтер’єрний стиль. Країнами, чию стилістику
часто запозичують, є Ірак, Іран, Палестина, Єгипет, Сирія, Туреччина та Іспанія.
Арабський стиль набув популярності в Європі.
Арабський стиль відзначається яскравими контрастними поєднаннями кольорів,
незвичними формами, коштовними матеріалами, багатством барв і вигадливими
орнаментами. Кольори — насичені та яскраві: червоний, синій, зелений, чорний, білий
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та золотий. Характерним є прагнення уникнути гладких поверхонь і монотонних
орнаментів. Традиційно місця заглиблень вкривають синьою або пурпуровою фарбою,
а випуклі частини — позолотою. Інтер’єр завжди виглядає розкішно та привабливо,
створюючи теплу та затишну атмосферу.
Характерними елементами для цього стилю є білі колони з позолоченими
капітелями, арки, розписані вохрою та темно-синьою лазур’ю. Стіни та склепіння
кімнат декорують витонченими візерунками-арабесками та орнаментом “дамаск”. Саме
арабески, що становлять тонку в’язь геометричних і рослинних орнаментів, є
найвпізнаванішою рисою арабського інтер’єру. Арабески виконують у техніці розпису
або мозаїки, склепінчасті стелі. Стіни інколи обтягують дорогими тканинами (оксамит,
парча, шовк, шифон, муар, органза), облаштовують дерев’яними різьбленими панелями
або завішують килимами. “Килимова” мода є однією з найконсервативніших — за
десятки років у ній було найменше змін. Бажаними елементами є тонкі шовкові чи
вовняні вироби ручної роботи, що можуть бути не просто предметами інтер’єру, а й
навіть витворами мистецтва [5, с.215].
Своєрідним синтезом арабської розкоші та західноєвропейського практицизму є
стиль маракеш. Елементи мароканської та алжирської культур прекрасно поєднуються
навіть з найсучаснішими інтер’єрами ЗРГ та ГРГ, не порушуючи єдності стилю.
Меншою мірою в сучасних інтер’єрах готельно-ресторанного господарства
України використовують етнотрадиції африканського чи латино-американського
традиційного мистецтва, здебільшого цей вектор охоплює моду на “екзотику” в
індивідуальному житловому будівництві [1, с.348].
Висновок. У результаті дослідження нами було виділено вимоги, які визначають
вигляд будівлі, які повинні бути виконані на етапі проектування, принципи створення
та використання дизайнерських рішень для готельно-ресторанних закладів, елементи
для функціонування готельно-ресторанних закладів в умовах ринкової конкуренції,
визначили переваги та недоліки залучення споживачів в заклади готельноресторанного господарства в залежності від дизайнерських рішень, а також виділили
характерні особливості в сучасній дизайн-культурі об’єктів готельно-ресторанного
господарства України.
Зрозуміло, що дизайн-культура об’єктів готельно-ресторанних закладів
однозначно залежить і від географічного розміщення регіону, де він знаходиться, адже
навіювання різних культур може здійснюватись по різному. У великих містах в центрі
або на сході країни можуть, в більшій мірі, зосереджуватись східного стилю заклади
готельно-ресторанного бізнесу, а ось на заході країни-переважна більшість навіювання
західних мотивів дизайнерських рішень. Це питання є актуальним, адже в умовах
нестабільної економіки заклади готельно-ресторанного бізнесу розвиваються і надалі,
тому вважаємо за доцільне дослідження даного напрямку, що і буде наступним етапом
наших досліджень.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Агранович-Пономарева Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий/ Е. С. АграновичПономарева// Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 348 с.
2. Білодід Ю. М. Основи дизайну/ Ю. М. Білодід// Навчальний посібник. - К. : Вид. ПАРАПАН,
2004. - 239 с.
3. Шумега С. С.Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та
інтер’єра/ С. С. Шумега// Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - с. 298.
4. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама./ В.Д. Курушин // М.:ДМК Пресс, 2001. – 272 с.
5. Саттон, Т. Гармония цвета: Полное руководство по созданию цветовых комбинаций/ Т.
Саттон, Б. Вилсн; Пер. с англ. В. П. Воропаева. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2004. – 215 с.
6. Дональд А. Норман Дизайн привычных вещей/ А. Дональд // М .: "Вільямс", 2010. – 384 с.

Журнал наукових праць №20(15)’2016

264

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки
АННОТАЦИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫХ ОБЪЕКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Дизайнерским решением учреждений гостинично-ресторанного хозяйства в современных
условиях уделяется особое внимание, так как они являются организацией внутреннего пространства
здания, которое представляет собой созданную среду, обеспечивающую условия жизнедеятельности
человека; сложное, многоплановое явление, которое способно производить огромное эстетическое,
психофизиологическое воздействие на человека. Благоприятные условия жизнедеятельности человека в
гостиничных и ресторанных заведениях обеспечиваются благодаря созданию комфорта как в самом
отеле или ресторане, так и на территории, прилегающей к ним. От этого и зависит
привлекательность заведений гостинично-ресторанного хозяйства для потребителей среди
разнообразия выбора.Целью данной публикации является определение актуальности дизайнерских
решений гостинично-ресторанных объектов на современном рынке, а также обоснование влияния
дизайна на конкурентоспособность гостинично-ресторанных заведений. В результате исследований
нами были определены требования, которые должны быть выполнены на этапе проектирования
заведений гостинично-ресторанного хозяйства; сформировавшиеся принципы создания и использования
дизайнерских решений для гостинично-ресторанных заведений, обоснованные элементы для
функционирования гостинично-ресторанных заведений в условиях рыночной конкуренции и
сформированы преимущества и недостатки привлечения потребителей в учреждения гостиничного и
ресторанного хозяйства в зависимости от дизайнерских решений.
В результате исследования было выявлено, что популярным стало создание ландшафта с
ручейками, небольшими водопадами, уютными беседками, песчаными дорожками и ощущением
таинственности и умиротворения. Поэтому мы считаем, что дизайнерские решения при создании
гостинично-ресторанных объектов играют важную роль в условиях рыночной конкуренции.
Внешний вид гостиничных и ресторанных сооружений играет большое значение с точки зрения
рекламы. В рекламных буклетах размещают фотографии гостиничных и ресторанных сооружений,
вестибюлей, номеров, прилегающей территории, залов, по которым клиент ориентируется по выбору
гостиницы или ресторана. Поэтому важно, чтобы экстерьер гостиницы и ресторана был
представительным, эстетическим и хорошо запоминающимся.
Ключевые слова: дизайнерские решения, интерьер, гостинично-ресторанные объекты, рыночная
конкуренция, цветовые решения, архитектура, ландшафт.
SUMMARY
TOPICALITY OF DESIGN SOLUTION OF HOTEL AND RESTAURANT OBJECTS IN MODERN
COMPETITIVE MARKET
Design solution of hotel and restaurant business establishments in modern conditions is given special
attention, as they are the organization of the internal space of the building, which is to create an environment
that provides the conditions of human life; a complex, multifaceted phenomenon that is capable of producing a
great aesthetic, psycho-physiological effects on humans. Favorable conditions of human life in the hotel and
restaurant establishments are provided through the creation of comfort in the hotel or restaurant or on the
territory adjacent to them. It depends on the attractiveness and facilities of hotel and restaurant business for
consumer choice among diversity. The aim of this publication is to define the topicality of design solution of
hotel and restaurant objects in the modern competitive market as well as to justify the design impact on the
competitiveness of the hotel and restaurant establishments.
As a result of given research it has been defined requirement that determine the appearance of the
building, which should be made at the design stage facilities of hotel and restaurant business, formed the
principles of creation and use of design solutions for the hotel and restaurant establishments, reasonable
elements for the operation of hotel and restaurant establishments in the market competition and formed the
advantages and disadvantages of consumer involvement in the establishment of hotels and restaurants,
depending on the design solution. It has been found that very popular is to create a landscape with streams,
small waterfalls, pergolas, sandy tracks and a sense of mystery and tranquility. Therefore, it has been suspected
that the design solution creating the hotel and restaurant objects play an important role in a competitive market
Appearance of hotel and restaurant objects plays an important role in terms of advertising. The photos of
hotel and restaurant facilities, rooms, surrounding area, rooms are placed in the advertising brochures in which
the customer is guided by the choice of hotel or restaurant. Therefore it is very important that the exterior of the
hotel and restaurant must be representative, aesthetic and wellremembered.
Keywords: designs, interior, hotel and restaurant objects, market competition, color options,
architecture, landscape.
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УДК 331.108.2
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КАДРОВОЇ
СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА
ХАУСТОВА К. М., КОЗАР М. І.
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення та класифікації кадрової стратегії
підприємства. Актуальність теми зумовлена зростанням ролі персоналу підприємства в процесі
реалізації стратегії та підвищенні його конкурентоспроможності на ринку. Метою дослідження є
уточнення сутності поняття «кадрова стратегія» та аналіз теоретичних підходів до її структури та
розвиток класифікаційних ознак.
На основі дослідження наукових праць уточнено дефініцію «кадрова стратегія підприємства»
та систематизовано основні її складові: ресурсну, функціональну, економічну та соціально-психологічну
Встановлено, що кадрова стратегія підприємства повинна розроблятися в тісному взаємозв’язку із
загальною стратегією та сприяти її реалізації. Досліджено та систематизовано теоретичні підходи
до класифікації кадрових стратегій, окреслено їх переваги і недоліки. Визначено, що основними
факторами, які впливають на вибір стратегії управління персоналом є: зміст стратегічних цілей
підприємства, особливості кадрової політики, рівень трудового потенціалу працівників підприємства,
стадія життєвого циклу організації та особливості маркетингової політики. Доповнена класифікація
кадрових стратегій, що передбачає їх вибір в залежності від напрямку стратегічного розвитку
підприємства, визначено механізми їх реалізації.
Ключові слова: кадрова стратегія, загально корпоративна стратегія, ресурсна стратегія,
функціональна стратегія, ключові компетенції, система мотивації, стратегія розвитку, стратегія
реорганізації, стратегія скорочення.

Сучасні умови, що характеризуються швидкими змінами в зовнішньому
середовищі, вимагають нових підходів до формування та реалізації стратегій
підприємства. При цьому, персонал є найважливішим ресурсом, який здатний
забезпечити досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах змін та стати
основою стратегічного розвитку. Відповідно, виникає потреба у створенні ефективних
механізмів управління персоналом в тісному взаємозв’язку із загальною стратегією, що
визначає актуальність теоретичних та практичних досліджень щодо процесів
формування ефективної кадрової стратегії.
Об’єкти та методи дослідження. Підходи до визначення сутності та процесів
формування кадрової стратегії всебічно розглянуто такими вченими, як:
Л.В. Балабанова, С.О. Апенько, В.М. Данюк, В.О. Москаленко, О.В. Потьомкіна та
багато інших вітчизняних та зарубіжних науковців. Авторські підходи до класифікації
стратегій управління персоналом містяться у працях О.М. Потишняка, Г.О. Селезневої,
С.А. Шапіро, Л.В. Балабанової. Науковцями досліджено різноманітні фактори, що
впливають на вибір типу кадрової стратегії та її структуру.
Разом з цим, недостатньо вивченими залишаються питання сутності, основних
складових та класифікації кадрової стратегії, що відповідає особливостям
господарської діяльності та напрямку стратегічного розвитку підприємства в сучасних
умовах.
Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження наукових підходів
до визначення сутності, структури та класифікації кадрової стратегій в контексті
стратегічного вибору підприємства.
Результати та їх обговорення. Функціонування та розвиток підприємства в
сучасних умовах має різносторонній характер, що обумовлює необхідність розробки
певного переліку взаємопов’язаних стратегій різних типів і рівнів, які складають
«Стратегічний набір». При цьому, загально корпоративна стратегія визначає вибір
підприємства загального курсу діяльності на довгостроковий період із таких
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альтернатив, як: розвиток (передбачає розширення обсягів діяльності ), стабілізація
(закріплення досягнутих позицій ), скорочення (відсікання непродуктивних видів
діяльності та концентрація на прибуткових), реорганізація ( зміна видів діяльності,
форми власності тощо) та ліквідація.
Основним інструментом реалізації корпоративної стратегії є функціональні та
ресурсні стратегії, що визначають відповідну орієнтацію функціональних систем на
залучення та ефективне використання ресурсів, необхідних для досягнення
стратегічних цілей. Кадрова стратегія підприємства в контексті стратегічного вибору
розвитку, на нашу думку, являється органічним поєднанням ресурсної та
функціональної стратегії з управління персоналом підприємства і ієрархічно
підпорядкована загально корпоративній стратегії.
Проведені дослідження наукових праць дозволили зробити висновок, що на
даний час немає єдиного підходу до визначення сутності та місця кадрової стратегії в
«стратегічному наборі», проте всі науковці відводять визначальну роль персоналу, як
основній рушійній силі та конкурентній перевазі підприємства в умовах стратегічного
розвитку.
Сучасні наукові теорії розглядають працівників та їх ключові компетенції як
життєво важливий і унікальний ресурс, який необхідно формувати, мотивувати та
розвивати у відповідності зі стратегічними пріоритетами підприємства. Відповідно,
правильно обрана кадрова стратегія знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими
стратегіями підприємства й стає своєрідним акумулятором синергічного ефекту в
розвитку підприємства, забезпечуючи адаптивність стратегій між собою та до змін у
зовнішньому середовищі.
У наукових працях розглядається багато підходів до визначення дефініції
«кадрова стратегія» та її синонімів: «стратегія управління персоналом», «стратегія
використання трудових ресурсів». та інші.
Зокрема, Апенько С. і Коршунова А. під кадровою стратегією розуміють
формування конкурентоспроможного трудового потенціалу організації з урахуванням
змін, що відбуваються зараз і майбутньому, в її зовнішньому і внутрішньому
середовищі, яке дозволяє організації виживати, розвиватися і досягати своєї мети в
довгостроковій перспективі [1].
Автори [11] звертають увагу передусім на практичні аспекти кадрової стратегії,
які виражаються у прийнятті системи управлінських і організаційних рішень з питань
управління кадрами, спрямованих на реалізацію місії, цілей і задач фірми.
В.О. Москаленко [7, c. 23], в свою чергу, вважає кадрову стратегію інструментом
реалізації кадрової політики: «Кадрова стратегія – система методів і засобів управління
персоналом, які застосовуються протягом певного часу з метою реалізації кадрової
політики».
Розглядаючи кадрову стратегію в контексті стратегічного вибору підприємства,
погоджуємося з думкою C. Шапіро, який визначає стратегію кадрову стратегію як
розроблений керівництвом організації пріоритетний, якісно визначений напрямок дій,
які необхідні для досягнення довгострокових цілей зі створення високопрофесійного,
відповідального і згуртованого колективу і враховують стратегічні завдання організації
та її ресурсні можливості [12, с. 210].
Отже, кадрова стратегія лежить на перетині ресурсної і функціональної стратегії
підприємства та залежить від обраної загальної, ділової та інноваційної стратегії. За
результатами дослідження наукових праць [2, 3, 5,7,8 ] визначено основні складові
кадрової стратегії підприємства (Рис.1.).
Обираючи кадрову стратегію, керівництво повинно прийняти рішення щодо
змістового наповнення та ефективного співвідношення окремих складових кадрової
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стратегії, що лягає в основу довгострокового плану розвитку використання трудового
потенціалу. Окремі аспекти удосконалення кадрового складу та розвитку працівників
відображаються в різного роду програмах.
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Рис.1. Складові кадрової стратегії підприємства (авторська розробка)
Підсумовуючи наукові підходи, можна сформулювати наступне визначення
досліджуваної дефініції: «кадрова стратегія – це система ресурсних, функціональних,
економічних та соціально-психологічних заходів, спрямованих на формування та
управління трудовим потенціалом підприємства у відповідності до поставлених цілей».
Інструментами реалізації кадрової стратегії є кадрова політика а також відповідні
їй процедури і правила.
Разом з тим, надзвичайно важливим завданням є вибір такого типу кадрової
стратегії, що найповніше відповідає обраним стратегіям розвитку підприємства в
цілому і орієнтує персонал на ефективну роботу в рамках встановлених пріоритетів.
Тому, важливим аспектом формування кадрової стратегії є дослідження
альтернативних підходів до її класифікації та вибір найбільш актуальних критеріїв у
відповідності до сучасного стану та цілей підприємства.
Існує низка підходів до класифікації кадрової стратегії організації, заснованих на
різних ключових елементах. Дослідження наукових праць дозволило виділити наступні
класифікаційні ознаки кадрових стратегій, які згруповано в таблицю 1.
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Таблиця 1.
Підходи до класифікації кадрової стратегії організації
Назва підходу
Автори
Класифікаційні ознаки
1. Проблемно-цільовий Потьомкіна О.В.[9],
- стратегія підприємництва;
Дж .Іванцевич, А.А.
- стратегія динамічного зростання;
Лобанов [6]
-стратегія прибутку;
-стратегія ліквідації;
-стратегія зміни курсу
підприємства.
2.Підхід, заснований на Москаленко В.О.[7]
- споживча стратегія ;
взаємодії співробітника
- партнерська стратегія;
і організації
- ідентифікаційна стратегія;
-ідеалістична стратегія
3.Підхід з позицій
Гурков І.Б.[4],
-стратегія на стадії зародження
життєвого циклу
Шапіро С.А.[12]
організації;
-стратегія на стадії розвитку
організації;
- стратегія на стадії зрілості;
-стратегія на стадії старіння.
4. Маркетинговий
Ожиганова М.І.,
- наступальна;
підхід
Хорошко В.О.[11],
-наступально-оборонна (стратегія
Балабанова Л.В.,
стабілізації);
Сардак О.В.[3]
-оборонна (стратегія виживання).
5. Підхід з позицій
кадрової політики

Данюк В.М,
Петюх В.М.[5].

-активна;
-пасивна ;
-реактивна;
-превентивна.

Проблемно-цільовий підхід передбачає чітке визначення цілей, формування і
здійснення програми дій, спрямованих на досягнення цих цілей та взаємозв’язок у часі
і просторі завдань та їх виконавців, оперативне управління ними і контроль отриманих
результатів на кожному етапі розвитку [9, с.255]. Кожним з авторів запропоновано свій
перелік класифікаційних ознак та ключових компетенцій персоналу, необхідних для
реалізації кожного типу стратегії а також систему мотиваційних факторів. Проте, в
даній класифікації недостатньо уваги приділено особливостям кадрової політики в
залежності від стратегічного вибору підприємства.
Двомірний підхід запропонований у [5, с. 140], заснований на взаємодії
працівника і організації передбачає, що відношення співробітників до організації
проявляється в таких характеристиках, як ділова активність і особливості
організаційної поведінки, а відношення до персоналу керівників всіх рівнів управління
підприємством. Співвідношення різних пропорцій даних якостей породжують чотири
типи стратегій, що проявляються в процесі реалізації кадрової політики організації.
Разом з цим, основним недоліком даного підходу є те, що стратегія управління
персоналом розробляється без врахування загальної стратегії підприємства і
орієнтується виключно на формування відносин всередині організації.
За ознакою життєвого циклу організації чотири види кадрових стратегій: на стадії
зародження, росту, зрілості та спаду. Ці автори на кожній стадії життєвого циклу
підприємства концентрують увагу на певних (визначених) функціях управління
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персоналом. Проте, в даному підході не описано інструменти реалізації пропонованих
стратегій через сукупність функцій управління персоналом, а також мотиваційних
заходів.
Науковці [ 11, с. 68-75] та [2, с. 49] вважають, що кадрова стратегія повинна
розроблятися у тісній взаємодії із маркетинговою та конкурентною стратегією
підприємства. При цьому, основна увага концентрується на залученні та використанні
працівників певної спеціалізації (вузької, широкої) та рівня їх кваліфікації
(максимально високого, високого, середнього).
У процесі розробки стратегії управління персоналом компетентної організації
необхідно враховувати її ключові компетенції, тобто здібності, які формують відмінні
риси організації, що важко піддаються копіюванню та задовольняють першочергові
потреби споживачів і дають можливість виходу на різні ринки. Розробляючи стратегію
розвитку, компетентна організація повинна спиратися не тільки на ті компетенції, які
вже має, але й передбачати їх подальший розвиток або оволодіння новими компетенція
ми [10, c. 232].
Дослідження основних методів класифікації кадрових стратегій дозволили
зробити висновок, що різні науковці звертають увагу на різні аспекти управління
персоналом. Зокрема, можна виділити наступні фактори, які лежать в основі
класифікаційних ознак: зміст стратегічних цілей підприємства, особливості кадрової
політики, рівень трудового потенціалу працівників підприємства, стадія життєвого
циклу організації та особливості маркетингової політики.
Кожний з поглядів доповнює інші, а багатомірність підходів дозволяє
підприємству зробити вибір стратегії за декількома критеріями, які найповніше
відповідають стратегічній позиції та стану виробничого потенціалу підприємства.
У процесі дослідження встановлено, що кадрова стратегія підприємства є одним з
найвагоміших інструментів реалізації загально корпоративної стратегії. Кожна загальна
стратегія передбачає чіткі відмінності по відношенню до системи формування та
використання потенціалу підприємства, важливою частиною якого є саме кадровий
потенціал. Тому, вважаємо за доцільне доповнити класифікацію кадрових стратегій
ознакою залежності від загальної стратегії організації:
1. Стратегія розвитку, яка передбачає розширення обсягів діяльності
підприємства та зростання його потенціалу. Обираючи стратегію розвитку
підприємство потребує збільшення чисельності працівників та підвищення їх якісних
ознак. Ресурсна складова даної стратегії спрямована на формування системи
ефективного підбору та відбору кадрів. Ключовими компетенціями є орієнтація на
результат та розвиток професійних якостей. Функціональна складова стратегії
характеризується активним підходом до адаптації , навчання та розвитку. Розширення
сфери діяльності дає можливості щодо розвитку системи кар’єрного зростання.
Матеріальне стимулювання спрямовано на винагороду індивідуальних результатів,
переважає відрядна та відрядно-прогресивна система плати праці. Ефективність роботи
трудового колективу в цілому стимулюється за рахунок системи преміювання.
Стратегія розвитку також передбачає довгострокове закріплення працівників на
підприємстві, що стимулює розвиток системи соціального забезпечення.
2. Стратегія стабілізації спрямована на захист ринку та збереження досягнутих
результатів у довгостроковій перспективі. Захист наявної частки ринку при цьому, як
правило, передбачає підвищення якості, зниження витрат, удосконалення
маркетингової діяльності. Ресурсна стратегія спрямовується на ефективне
використання наявного потенціалу та підвищення продуктивності праці. Найм
працівників здійснюється з використанням стандартних процедур і правил, при цьому
відбираються тільки ті фахівці, компетенцією яких зацікавлена організація на даний
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період. Функціональна складова управління персоналом орієнтується на бюрократичні
процедури, правила та жорсткий контроль. Мотивація працівників здійснюється за
стандартними процедурами, переважає проста погодинна та відрядна оплата праці.
Система преміювання існує, проте немає чіткої прив’язки до кінцевих результатів
діяльності підприємства.
3. Стратегія реорганізації – це стратегія кардинальних змін у діяльності
підприємства, що можуть стосуватися як зміни виду діяльності чи ринку, так і
кардинальних змін в корпоративній культурі. Дана стратегія вимагає набору молодих
фахівців, здатних і маючих бажання змінюватися та швидко розвиватися. Ключовими
компетеціями при відборі кандидатів є ініціативність, креативність, орієнтація на
результат та вміння навчатися. Функціональна складова спрямовується на формування
робочих груп та розширення професійних здібностей. Мотиваційна система передбачає
стимулювання за індивідуальними результатами та результатами командної роботи.
Широко використовується мотивація цілями та нетрадиційні системи компенсації.
Вагому роль приділяють соціально-психологічним методам управління. Кар’єрна
стратегія передбачає можливості стрімкого кар’єрного зростання.
4. Стратегія скорочення вимагає більш традиційного підходу до управління
персоналом. У таких умовах не проводиться наймання нових працівників. Ресурсна
стратегія спрямована на вибір елементів чисельної або функціональної адаптації.
Функціональна стратегія передбачає переміщення працівників у відповідності з
потребами та умовами скорочення окремих посад чи підрозділів. Економічна мотивація
обмежена у зв’язку з потребою скорочення витрат. Винагорода робітників
здійснюється виключно відповідно до посадових окладів, жодних інших форм
стимулювання не використовується. Для оцінки працівників використовуються
критерії, розроблені з урахуванням необхідності скорочення ряду напрямів діяльності,
при цьому відбираються найбільш кваліфіковані працівники для підтримки обсягів
діяльності, що залишаються. З часом дана стратегія призводить до ліквідації
підприємства, або реорганізації, що передбачає запуск відповідних кадрових
механізмів.
5. Комбінація стратегій використовується в умовах диверсифікованої діяльності
підприємства, коли для кожного напрямку плануються різні напрямки розвитку.
Кадрова стратегія в таких випадках базується на використанні важелів впливу,
характерних для різних стратегій на тих ділянках підприємства, де це є необхідно.
Таким чином, наведена класифікація кадрових стратегій доповнює існуючі і дає
можливість керівникам обирати найбільш актуальні важелі управління персоналом у
відповідності зі стратегічними планами розвитку підприємства на довгострокову
перспективу.
Висновки. Ефективна кадрова стратегія є однією з рушійних сил стратегічного
розвитку підприємства, оскільки персонал розглядається як найбільш дієвий капітал в
умовах ринкової економіки. Встановлено, що кадрова стратегія являє собою систему
ресурсних, функціональних, економічних та соціально-психологічних заходів,
спрямованих на формування та управління трудовим потенціалом підприємства у
відповідності до поставлених цілей. Доповнена класифікація кадрових стратегій в
контексті обраної загально корпоративної стратегії дозволить систематизувати важелі
та елементи управління персоналом в напрямку досягнення довгострокових цілей
підприємства.
Аналіз наукових підходів, розглянутих у статті, дозволив уточнити дефініцію
«кадрова стратегія», систематизувати її складові та розвинути підходи до класифікації.
Подальший науковий пошук буде спрямовано на дослідження методів формування
кадрової стратегії, як складової «стратегічного набору» підприємства.
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АННОТАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ КАДРОВОЙ
СТРАТЕГИИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются теоретические подходы к определению и классификации кадровой
стратегии предприятия. Актуальность темы обусловлена возрастанием роли персонала предприятия в
процессе реализации стратегии и повышении его конкурентоспособности на рынке. Целью
исследования является уточнение сущности понятия «кадровая стратегия», анализ теоретических
подходов к определению ее структуры и развитие классификационных признаков.
На основе исследования научных работ уточнено дефиницию «кадровая стратегия предприятия»
и систематизированы основные ее составляющие: ресурсная, функциональная, экономическая и
социально-психологическая. Установлено, что кадровая стратегия предприятия должна
разрабатываться в тесной взаимосвязи с общей стратегией и способствовать ее реализации.
Исследованы и систематизированы теоретические подходы к классификации кадровых стратегий,
определены их преимущества и недостатки. Определено, что основными факторами, которые влияют
на выбор стратегии управления персоналом, являются: содержание стратегических целей
предприятия, особенности кадровой политики, уровень трудового потенциала работников
предприятия, стадия жизненного цикла организации и особенности маркетинговой политики.
Дополненная классификация кадровых стратегий, предусматривающая их выбор в зависимости от
направления стратегического развития предприятия, определены механизмы их реализации.
Ключевые слова: кадровая стратегия, общекорпоративная стратегия, ресурсная стратегия,
функциональная стратегия, ключевые компетенции, система мотивации, стратегия развития,
стратегия реорганизации, стратегия сокращения.
SUMMARY
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF PERSONNEL
STRATEGY IN THE CONTEXT OF STRATEGIC CHOICE OF ENTERPRISE
In the article the theoretical approaches to the definition and classification of personnel strategy in the
enterprise have been considered. Actuality is due to the increasing role of enterprise staff in the implementation
of the strategy and enhancing its competitiveness in the market. The study aims is to clarify the nature of the
term "personnel strategy" and analyze the theoretical approaches to its structure and development of
classifications.
The definition of "personnel strategy of enterprise" that has based on the research of scientific papers
has been considered and the main components of strategy have been systematized as: the resource, functional,

Журнал наукових праць №20(15)’2016

272

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

economic and psychosocial. It has been established that the personnel strategy of enterprise should be
developed in close relationship with the general strategy and facilitate its implementation. The theoretical
approaches to the classification of personnel strategies have been researched and systematized, their
advantages and disadvantages have been outlined. It has been defined that the main factors affecting the choice
of personnel management strategy are: the content of the strategic goals of the enterprise, features of the
personnel policy, the level of employment potential employees, stage of life cycle of features and marketing
policy. The classification of personnel strategies which providing the choice by depending on the direction of
strategic the company development has been added and the mechanisms of their implementation have been
defined.
Keywords: personnelstrategy, general corporate strategy, resource strategy, functional strategy, core
competencies, motivation system, development strategy, the strategy of reorganization, reduction strategy.

УДК 641.5:664.683.7
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ
ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ МЛИНЦІВ
ЧОРІЙ М. В., БАСАРАБ М. І.
Мукачівський державний університет

Асортимент борошняних кондитерських виробів, що виробляють в Україні, дуже різноманітний і
має близько 1000 найменувань, відмінних рецептурою, формою, оздобленням, смаком і технологією
приготування. Кожен вид виробів має свої особливості приготування під час технологічного процесу
виробництва. Необхідно більше уваги приділяти якості продукції, безпечності, необхідно виявляти вади
при діяльності кондитерських підприємств. Особливого значення у цьому набувають професіоналізм та
рівень знань працівників, технології, контроль якості сировини, напівфабрикатів і готових виробів.
Млинці відомі людству з найдавніших часів і мають родичів по всьому світу. Це і найтонші французькі
млинці crêpe, і англійські pancakes, і індійська dosa, і багато інших кулінарних виробів з рідкого тіста.
Однак саме «млинці» по праву здобули світову славу, любов і визнання. Не даремно, у багатьох
європейських мовах слово «млинець» використовується без перекладу і означає саме традиційні
слов’янські млинці. На Русі млинці пекли споконвіку, спочатку з вівсяного борошна, а потім і з
пшеничного, житнього та навіть гречаного борошна. Вкрай популярні були в російській домашній кухні
млинці з різними начинками: цибулею, грибами, м'ясом, яйцями, птицею. Начинок для млинців годі
злічити. До млинців подавали масло і сметану, ікру і солону рибку, варення і сир. І сьогодні млинці
залишаються однією з найулюбленіших страв багатьох етнічних кухонь. Навряд чи знайдеться хоч одна
родина, де хоча б раз на рік, на Масляну, не пекли б млинців. Скільки сімей - стільки є й різних та
улюблених рецептів. Деякі рецептури приготування млинців тримаються в таємниці. Чи то тонкі,
пишні, дріжджові, заварні чи з начинкою - всі млинці вимагають уміння і вправності в приготуванні.
Але будучи правильно і з любов'ю приготованими вони дарують дому затишок і радість.
Ключові слова: млинець, технологія приготування, борошняні вироби з рідкого тіста

Слово «млинець» має явний зв'язок з давньослов'янським "млин" – це виріб з
меленого зерна. В українській мові слово «млин» існує і сьогодні. З давніх часів
борошняні вироби з рідкого тіста широко використовувалися у харчуванні слов’ян.
Вважають, що перші вироби з рідкого тіста, щось на зразок млинців, почали пекти в
Єгипті 4-5 тисяч років тому. Млинці, можливо, були першою стравою, яку почали
готувати з борошна. Їх різновиди зустрічаються практично у всіх народів: російські
млинці, французькі млинчики crepes, англійські pancakes, індійська dosa та інші.
«Об’єкти та методи дослідження»
Сімейство млинців та млинчиків дуже популярні у всіх без виключення країнах.
Важко сказати, хто в цьому млинцевому сімействі головний. На сьогоднішній день
розроблені численні варіанти рецептур млинців, які відрізняються один від одного
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співвідношенням інгредієнтів та їх варіюванням [3]. Відомі пшеничні, вівсяні, гречані
млинці, які готувалися на молоці або воді.
«Постановка завдання»
Кожен вид виробів має свої особливості створення під час технологічного
процесу виробництва. Актуальним на сьогодні є дотримання правил приготування
млинців, слід приділяти увагу якості та безпечності продукції, необхідно виявляти вади
при діяльності кондитерських підприємств. Особливого значення у цьому набувають
професіоналізм та рівень знань працівників, технології приготування, контроль якості
сировини, напівфабрикатів і готових виробів.
«Результати та їх обговорення»
Млинець найчастіше запікають з двох сторін. При цьому процес підкидання стає
частиною культури приготування, а мистецтво, з яким млин перевертають, показником кулінарної майстерності кухаря і ознакою, за якою новачка можна
відрізнити від професіонала.
Як і у нас, за кордоном млинці їдять як гарячими, так і холодними, наповнюючи
їх різними начинками, поливаючи зверху солодкими або пряними соусами і
приправами.
Деякі національні рецепти (наприклад, російські, єгипетські, американські)
вимагають додавання в тісто дріжджів або харчової соди. А, приміром, в Ефіопії тісту
дозволяють закваситись самостійно. Ефект при випічці виходить приблизно той же, що
і при використанні соди або дріжджів.
Млинець для наших пращурів - не просто улюблена страва, це повноправний
учасник безлічі обрядів і ритуалів. Сама форма млинців ясно вказує на їх символічний
зв'язок із Сонцем. Історики практично впевнені, що ще в язичницькі часи млинці були
неодмінним атрибутом святкування весняного сонцевороту - поворотної точки, що
символізує перемогу денного світла над довгими зимовими ночами. Можливо, тому
даний життєрадісний продукт парадоксальним чином виявився пов'язаний з
поминальними обрядами. Але в першу чергу млинці, безумовно, асоціюються з
Масляною. Недарма кажуть: «Без млинця - не Масляна".
З прийняттям християнства церква прив'язала цей споконвічно язичницький
ритуал проводів зими до Великого посту. Масляний тиждень передував Великодню.
Відсутність на столі м'яса компенсували іншими стравами. Млинці їли весь тиждень в
великих кількості.
Процес приготування млинців на Русі був справжнім таїнством. Напередодні
Масляниці господині готували опару, дотримуючись особливих ритуалів.
Дочекавшись, коли на небі з'являться зірки, вони виходили до водойми або колодязя і
вже там замішували тісто, іноді додаючи в нього сніг.
Борошно для опари бралося найрізноманітніше: пшеничне, ячмінне, але в
старовину найбільш популярним було гречане. Самі млинці готували також потайки
від сторонніх очей (спостерігати процес не дозволялося навіть родичам). Наша мова
досі зберегла вираз «пекти млинці» хоча ми їх давно не печемо, а смажимо. У ті ж часи
млинці готувалися тільки в печі і обов'язково на чавунних сковорідках (часто це були
кілька сковорідок, спаяних разом) змащених маслом.
Найпершими млинцями вважаються вівсяні млинці. Колись їх готували,
буквально підсмажуючи на сковороді вівсяний кисіль. Звичайно, в наші дні технологія
приготування вівсяних млинців зазнала значних змін, але і сьогодні ми можемо
поласувати млинцями, які дуже схожі за смаком на млинці, які були до вподоби колись
нашим далеким предкам.
Не оминули млинці і Закарпаття. Справжні закарпатські палачінти готуються з
бездріжджового тіста на молоці. Вони мають бути тоненькі, як лист паперу, з сухими
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хрусткими краєчками. Щось середнє між французьким crêpes і російським
"блинчиком" (не плутати з "блином", який печеться з опарного тіста). Палачінти
подаються зазвичай з різноманітними начинками. Найпопулярніші - блінчики з сиром
(творогом) або лекваром чи повидлом (домашній джем).
На Закарпатті палачінти пекли з давніх-давен. Такий спосіб обробки прісного
тіста дістався нам від римлян, які у 107 році н.е. розгромили на території Закарпаття
один з останніх оплотів Дакійського царства. Після цього по території Румунії та
Закарпаття проходив так званий Карпатос Лімес (північно-східний кордон Римської
імперії). Сучасні румуни вважають себе нащадками дакійців та римлян. Тож не дивно,
що страви, принесені римлянами, є традиційними для румунів, а окремі і для
закарпатців. Зокрема це стосується палачінт.
Слово "палачінта" походить від румунського «плечиста» (plăcintă) і означає
листковий пиріг з начинкою або виріб із тіста (переважно прісного), що має плескату
форму. Румунське слово своєю чергою походить від латинського «placenta», що
означає «пиріг», а те – від грецького «πλάκοεις» - «коржик» (дослівно – «плаский»), що
пов’язане з «πλάξ» - «площина, рівнина, плита».
Вироби з борошна мають високу калорійність, приємний зовнішній вигляд, добрі
смакові якості, тому користуються великим попитом у населення. Харчова цінність їх
залежить від виду борошна, його сорту і додаткових продуктів: яєць, молока, цукру,
жиру.
Для підтримки здоров'я на належному рівні людина має споживати повноцінні
вуглеводи, білки, жири та всі необхідні вітаміни і мінеральні компоненти. Нині харчова
індустрія досить інтенсивно використовує вітамінізацію своєї продукції. Плодовоовочеві і фруктово-ягідні харчові композиції містять легкозасвоювані вуглеводи,
багатий комплекс мінеральних речовин, вітаміни. Мінеральні сполуки являють собою
солі основного характеру, які відіграють важливу роль у підтримці кислотно-лужної
рівноваги крові. Із макроелементів у них найбільше калію – елемента, який регулює
водний обмін і входить із залізом до крові. Багато в них пектинових, азотистих
речовин, вітамінів і біологічно активних форм – коферментів, а також рослинних
фенольних сполук, що мають радіозахисну активність. Це визначає їх вплив на
організм у підвищенні життєвого тонусу [2].
Як нетрадиційну сировину для приготування млинців підвищеної харчової
цінності можна використовувати сік буряка, шпинат, куркуму, що є джерелом
біологічно-активних речовин: вітамінів, макро- і мікроелементів, вуглеводів,
клітковини.
До складу буряка входять: залізо, каротин, сахароза, вітаміни групи В: такі як B1,
B3, B2, і B6, а також вітаміни С і В, калій, йод, магній, кальцій, фолієва кислота,
вуглеводи, клітковина. Буряк містить в чималих кількостях йод, який допомагає при
боротьбі з атеросклерозом і сприяє виведенню холестерину з крові. Магній в буряку
розширює судини і покращує мозковий кровообіг, окрім цього, вживання буряка
зміцнює нервову систему.
У шпинаті багато провітаміну А, вітамінів групи В, вітамінів С, Р, РР, D2.
Шпинат багатий мінеральними солями, зокрема, сполуками заліза. За вмістом білків
поступається тільки зеленому горошку, молодим стручкам квасолі і м'яса. Є чемпіоном
за вмістом йоду, який бадьорить дух і оберігає від старіння. І, що важливо: всі ці
корисні речовини стійкі до термічної обробки.
Шпинат можна вживати регулярно, адже він добре перетравлюється і швидко
засвоюється в організмі, на відміну від інших зелених овочів. Через нейтральність
смаку, шпинат можна додавати до багатьох страв. Шпинат містить рекордну кількість
вітаміну К, що впливає на міцність наших кісток. Людям, що часто нервують на роботі,
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шпинат допомагає відновити спокій та працездатність. Саме, шпинат здатен запобігати
ушкодженням слизових оболонок і стабілізувати обмін вуглеводів.
Народна східна медицина, що має давні традиції, приписує куркумі дуже багато
корисних властивостей. Взагалі, на Сході спеціям відводиться особлива роль у
харчуванні людей. Завдяки речовинам, що входять в хімічний склад куркуми
(куркумін), вона є натуральним барвником. У цій рослині містяться фосфор, залізо, йод
і кальцій. З вітамінів знайдемо: С, В, К, В2, В3. Також куркума володіє властивостями
антибіотиків.
У куркумі також є ефірне масло та фітопоживні речовини, що виконують
функцію антиоксидантів - «омолоджувачів» організму і захисників від різних пухлин.
З позицій збалансованого харчування та захисту організму людини від
негативного впливу довкілля велике значення відводиться борошняним виробам,а
особливо млинцям підвищеної харчової цінності, які є цінним джерелом і
постачальником важливих функціональних нутрієнтів: білків, вуглеводів, ліпідів,
вітамінів, та мінеральних речовин.
Незвичайні млинці можна приготувати з невеликою добавкою в тісто шпинатної
пасти, адже шпинат є натуральним природним барвником. Такі млинці будуть
відрізнятися від звичайних не тільки своєрідним смаком, а й оригінальним кольором.
Рецептура різнобарвних млинців наведена в таблиці.
Таблиця 1
Рецептура різнобарвних млинців
Назва сировини
1.Борошно пшеничне
2.Молоко
3.Яйце
4.Сік буряка
5.Куркума
6.Свіжий шпинат
7.Цукрова пудра
8.Сіль
9.Олія оливкова
Вихід

Брутто
200
250
2 шт/80
20
10
30
30
3
15
-

Нетто
200
250
80
20
10
25
30
3
15
300

Технологія приготування різнобарвних млинців є наступною: просіяти борошно,
змішати борошно з молоком, сіллю та оливковою олією, потім додати яйця та цукрову
пудру. Тісто розділи на 3 частини. У першу частину додати сік буряка, в другу –
куркуму, третю змішати у блендері зі шпинатом. Випікати на сковороді, злегка
змащуючи рослинним маслом. Наливати тонкий шар тіста і смажити.
Смак натуральних барвників не відчувається, тому кольорові млинці можна
приготувати як із солодкою, так і із солоною начинкою. У млинці зі шпинатом і
куркумою можна додати гриби, шинку, червону рибу. Експериментувати можна з
формами: класичні млинці-рулетики нарізати пеньками або зробити млинчик-мішечок,
перев'язаний зеленою цибулею [1].
Найкращим посудом для приготування млинців є чавунна сковорода. Саме на
чавуні споконвіку пекли тонкі, золотисті, рівномірно пропечені млинці. Проте хороші
млинці можна спекти і на сковорідці з антипригарним покриттям чи товстим днищем.
Також в сучасних магазинах можна знайти і спеціальні електричні млинниці, які
дозволяють випікати по 4 - 6 млинчиків одночасно. А, ось, від використання
емальованих сковорідок краще відмовитися. Млинці на такій сковорідці спекти вкрай
складно через нерівномірний прогрів дна і вкрай низьких антипригарних властивостей
емалі.
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Для того, щоб перший та й всі інші млинці не вийшли комом, чавунну сковорідку
необхідно правильно підготувати. Її перед випіканням потрібно змастити рослинним
маслом або свинячим жиром, рясно посипати сіллю і прожарити підготовлену таким
чином сковорідку на сильному вогні протягом декількох хвилин. Потім потрібно дати
їй охолонути, витерти, знову засипати сіллю і протерти насухо паперовим рушником
або чистою тканиною. Після цього сковорідку потрібно змастити маслом або свинячим
шпиком і гарненько розігріти перед випіканням млинців. Завдяки такій підготовці
млинці ніколи не пристануть на дно сковороди і буде легко перевертати їх.
Висновки. На перший погляд, у приготуванні млинців немає нічого складного.
Проте існують певні правила, дотримання яких . допоможе у приготуванні млинців:
 найкращим посудом для приготування млинців є чавунна сковорідка. Можна
також використовувати сковорідки з антипригарним покриттям і достатньо товстим
дном;
 для того щоб перший млинець «не вийшли комом», чавунну сковороду
необхідно правильно підготувати. Перед випічкою млинців сковорідку потрібно
змастити рослинним маслом або свинячим жиром, рясно посипати сіллю і прожарити
підготовлену таким чином сковороду на сильному вогні протягом декількох хвилин.
Потім дати сковорідці охолонути, витерти її, знову засипати сіллю і протерти насухо
паперовим рушником або чистою тканиною;
 найчастіше для приготування млинців беруть пшеничне борошно. Найкраще
взяти дві частини борошна вищого сорту і одну частину борошна другого сорту, більш
грубого помелу. Така суміш двох сортів борошна дозволить спекти дуже ніжні млинці
з легкої, повітряної текстурою;
 для млинців можна використовувати житнє, гречану, вівсяну, кукурудзяну муку
і різні борошняні суміші. Кожен вид борошна дозволить приготувати різне за
структурою і смаку тісто, що дасть можливість найкращим чином підібрати до
млинців відповідні начинки.
 найпоширенішою рідкої основою для млинцевого тіста є молоко або суміш
молока і води. Проте смачними виходять і млинці, приготовані на кефірі, розведеної в
злегка теплій воді сметані, молочної сироватці та інших кисломолочних продуктах.
Іноді в якості основи для млинцевого тіста використовують і зовсім екзотичні рідини,
як наприклад, апельсиновий або мандариновий сік, на якому замішують тісто для
французьких млинців «Крем Сюзетт»;
 ще однією важливою складової тіста для млинців є яйця. Від кількості яєць
залежить міцність тіста і еластичність готових млинців. Зовсім не варто брати для
приготування домашніх млинців сухий яєчний порошок.
Розмовляючи про млинці, неможливо обійти увагою їх найближчих родичів оладки. Від млинців оладки відрізняються меншим розміром і більшою товщиною.
Якщо млинці готуються переважно з різних видів борошна, то приготування оладок дає
набагато більший простір для фантазії. Оладки можна готувати з овочів і фруктів,
м'ясного або печінкового фаршу, горохової або квасолевої борошна. Загальним
залишається тільки спосіб приготування, при якому готове напіврідке тісто
обсмажується з двох сторін у маслі. Однак, є і більш істотні відмінності, які стануть
предметом наших подальших досліджень.
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНОВ
Ассортимент мучных кондитерских изделий, которые производят в Украине, очень разнообразен
и имеет около 1000 наименований, отличных рецептурой, формой, отделкой, вкусом и технологией
приготовления. Каждый вид изделий имеет свои особенности приготовления во время
технологического процесса производства. Необходимо больше внимание уделять качеству продукции,
беспечности, необходимо обнаруживать изъяны при деятельности кондитерских предприятий.
Особенное значение в этом приобретают профессионализм и уровень знаний работников, технологии,
контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Блины известны человечеству с самых
давних времен и имеют родственников по всему свету. Это и самые тонкие французские блины crêpe, и
английские pancakes, и индийская dosa, и много других кулинарных изделий из жидкого теста. Однако
именно «блины» по праву получили мировую славу, любовь и признание. Не зря во многих европейских
языках слово «блины» используется без перевода и означает именно традиционные славянские блины.
На Руси блины пекли испокон веков сначала из овсяной муки, а потом и из пшеничной, ржаной и даже
гречневой муки. Крайне популярными были в русской домашней кухне блины с разными начинками:
луком, грибами, мясом, яйцами, птицей. Начинок для блинов невозможно сосчитать. К блинам подавали
масло и сметану, икру и соленую рыбку, варенье и сыр. И сегодня блины остаются одним из самых
любимейших кушаний многих этнических кухонь. Вряд ли найдется хоть одна семья, где хотя бы раз в
году, на Масленицу, не пекли бы блинов. Сколько семей - столько есть и разных любимых рецептов.
Некоторые рецептуры приготовления блинов держатся в тайне. То ли тонкие, пышные дрожжевые,
заварные или с начинкой - все блины требуют умения и ловкости в приготовлении. Будучи правильно и с
любовью приготовленными они дарят дому уют и радость.
Ключевые слова: блины, технология приготовления, мучные изделия из жидкого теста
SUMMARY
ANALYSIS OF HISTORICAL PRE-CONDITIONS AND FEATURES OF TECHNOLOGY OF
COOKING PANCAKES
The line of flour pastry products which produce in Ukraine is very various and has about 1000 names,
excellent compounding, form, finishing, taste and technology of preparation. Every type of wares has the
features of preparation during the technological process of production. The special value is herein acquired by
professionalism and level of knowledges of workers, technology, control of quality of raw material, ready-tocook foods and finished products. Pancakes know humanity from the oldest times and have relatives all over the
world. It and the thinnest French pancakes of crêpe and English pancakes, and Indian dosa, and much other
ready-to-serve foods from liquid dough.However exactly «pancakes» got world glory, love and confession
legally. Knowingly, in many European languages a word «pancakes» is used without translation and marks
traditional slavonic pancakes exactly. On the Light brown pancakes stove since time immemorial, at first from
oat, and then and from a wheat, rye and even buckwheat flour. Uttery the popular were in the Russ home kitchen
pancakes with the different fillings: by a bow, mushrooms, by eggs, fowl. Fillings it is impossible to count for
pancakes. To the pancakes gave butter and sour cream, caviar and salt fish, cooking and cheese. And today
pancakes remain one of more favourite foods of many ethnic cuisines. There is no family, where even one time in
a year, on pancake holiday, would not be stove pancakes. How many families - so much is different and
favourite recipes. Some compounding of preparation of pancakes stick to in a secret. Whether thin, magnificent,
scalded or with filling - all pancakes require ability and adroitness in preparation.
Keywords: pancakes, technology of cooking, flour wares from liquid dough.
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УДК 657
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
КРАТКО І.Р., АГАФОНОВА В.В.
Мукачівський державний університет

У процесі діяльності підприємства завжди відбувається формування доходів і витрат. Дoхoди
тa витpaти являють coбoю нaйвaжливiшу екoнoмiчну кaтегopiю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo
вiдiгpaють ключoву poль в фopмувaннi пpибутку пiдпpиємcтвa тa дoзвoляють зaбезпечити пiдвищення
ефективнocтi виробництва.
Саме, ці аспекти діяльності є найбільш важливі для всіх зацікавлених сторін – власників
підприємства, співробітників, держави, оскільки успішне їх формування і правильне планування дозволяє
всім учасникам в кінцевому підсумку досягти своїх цілей – в першу чергу, збільшення добробуту та
якості життя, отримання прибутку.
Результативність аналізу діяльності підприємства залежить від правильної її організації, яка
повинна відповідати ряду вимогам. Вона має будуватися на плановій основі, базуватися на найновіших
методиках, а також забезпечувати дієвість та ефективність аналітичного процесу.
Метою статті є теоретичне дослідження організації та методики аналізу доходів і витрат
підприємства.
Правильний аналіз доходів і витрат є важливим для діяльності підприємства, так як порівняння
витрат та доходів дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння
можуть виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, при прийняття
важливих управлінських рішень, вибору напрямків розвитку підприємницької діяльності, визначенні
оптимальних обсягів та структури випуску продукції (робіт, послуг), а також ціни.
Методика аналізу доходів і витрат дозволяє при наявності стислого обсягу інформації про
результати діяльності суб’єкта господарювання визначити його потенційні можливості, внутрішні
резерви, використання яких дозволить досягти позитивних змін у фінансових результатах
підприємства.
У процесі дослідження застосовано методи узагальнення, порівняння та систематизації, які
дали можливість більш ширше розкрити сутність та значення доходів і витрат підприємства,
методику та організацію їх аналізу.
Процес аналізу базується на побудові аналітичних таблиць, де містяться дані про результати
діяльності підприємства, за допомогою яких здійснюється вивчення, порівняння та оцінка його
діяльності, вивчаються фактори, які впливають на процес діяльність підприємства, здійснюється
пошук резервів збільшення доходів та зменшення витрат суб’єкта господарювання .
У результаті дослідження було виявлено, що аналіз доходів і витрат є важливим етапом в
діяльності підприємства, так як від ефективності їх формування залежить прибутковість
підприємства та його подальший розвиток.
Ключові слова: дохід, доходи від операційної діяльності, дохід від фінансової діяльності,
витрати, витрати на збут, джерела інформації облікового характеру.

Постановка проблеми. Важливою роллю в підвищенні ефективності
виробництва та конкурентоспроможності продукції є організація і методика аналізу
діяльності суб’єктів господарювання. За їх допомогою розробляється стратегія і
тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та важливі управлінські
рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення
ефективності виробництва.
Аналіз доходів та витрат підприємства має велике значення в системі загальної
оцінки роботи діяльності підприємсва. Це пов'язано з тим, що доходи та витрати мають
безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності підприємства, який
може мати як позитивний, так і негативний характер.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питання аналізу
доходів і витрат підприємства займалися такі вчені як: І.А. Бланк, Ю.А. Поспелова,
М.І. Сидорова, О.І. Нечитайло, І.М. Бойчик, Й.М. Петрович та інші. Зокрема значення,
завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів, витрат та фінансових
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результатів підприємства висвітлювали М.Г. Чумаченко, Р.О. Костирко, аналіз
структури витрат та доходів підприємства досліджували В.В. Ковальов, Г.В. Савицька
та ряд інших.
Найбільш чітко мету і завдання аналізу доходів сформулював А.Д. Шеремет:
«Основними завданнями аналізу доходів підприємства є вивчення рівня і структури
доходів у звітному періоді, порівняння рівнів та структур доходів у звітному і базовому
періодах, оцінка структурної динаміки доходів і з'ясування її причин».
Мета статті (постановка завдання). Метою статті є теоретичне дослідження
організації та методики аналізу доходів та витрат підприємства.
Виклад основного матеріалу. Основною метою діяльності будь-якого
підприємства є отримання прибутку, що безпосередньо залежить від величини доходів
та витрат.
Дохід є основним джерелом покриття здійснених підприємством витрат і
формування прибутку, одним з основних показників, що відбивають фінансовий стан
діяльності підприємства.
Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» під доходами розуміють збільшення економічних
вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зростання власного капіталу (крім зростання власного капіталу за рахунок внесків
учасників, власників) [6].
Визнaчення кaтегopiї «дoхiд» в М(С)БO 18 «Дoхiд» трактується таким чинoм:
«Дoхiд – це вaлoве нaдхoдження екoнoмiчних вигiд пpoтягoм пеpioду, щo виникaє в
хoдi звичaйнoї дiяльнocтi cуб’єктa гocпoдapювaння, кoли влacний кaпiтaл зpocтaє в
pезультaтi цьoгo нaдхoдження, a не в pезультaтi внеcкiв учacникiв кaпiтaлу».
Під доходами підприємства розуміється збільшення економічних вигод у
результаті надходження грошових коштів, іншого майна та (або) погашення
зобов'язань, яке приводить до збільшення капіталу [2, с. 125].
Дохідність є одним з найголовніших показників фінансового стану підприємства.
Доходи - це джерело розвитку діяльності підприємства, що забезпечує:
 фінансування усіх поточних витрат, які пов’язані зі здійсненням господарської
діяльності;
 виплату усіх необхідних податкових платежів;
 формування прибутку як джерела розширення діяльності.
Основою класифікації доходів є розподілення їх за видом діяльності, наслідком
якої є утворення відповідних доходів. За цією ознакою прийнято розрізняти доходи від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства [1, с. 59].
Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації продукції
та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції без врахування наданих
знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків. Отримання доходу
свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, вона відповідає
вимогам та попиту ринку за ціною та якістю.
Інші операційні доходи включають всі доходи від операційної діяльності, крім
доходу від реалізації продукції. До них, зокрема, відносять: доходи від реалізації
іноземної валюти; доходи від продажу оборотних активів (крім фінансових інвестицій);
доходи, одержані від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової
різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та
інших санкцій за порушення господарських договорів; доходи від списання
кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів (надходження
боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи.
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Дохід від фінансової діяльності – це результат грошових потоків, що пов'язані з
забезпеченням підприємства зовнішніми джерелами фінансування (залучення
додаткового акціонерного або пайового капіталу, емісія акцій, облігацій або інших
боргових цінних паперів, залучення кредиту в різних його формах, а також
обслуговування залученого капіталу шляхом виплати дивідендів і відсотків і
погашення зобов’язань з основного боргу).
Дохід від інвестиційної діяльності відображається у формі інших доходів від
участі в спільних підприємствах; доходів від володіння цінними паперами й від
депозитних внесків, а також у формі доходів від реалізації основних коштів й інших
активів, відмінних від коштів і продукції.
До надзвичайних доходів зараховують доходи, що отримує підприємство в
надзвичайних умовах. Це можуть бути такі доходи: відшкодування, одержані від
страхових організацій, з метою покриття надзвичайних витрат; суми, перераховані
підприємству на фінансування втрат з інших джерел (державних органів, юридичних та
фізичних осіб, іноземних суб'єктів фінансової діяльності та ін.).
Величина динаміки доходу свідчить про міру ефективності діяльності
підприємства, суспільне визнання вироблюваної ним продукції, про місце і роль
підприємства на відповідному ринку.
Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка є одним з
вирішальних чинників впливу на фінансовий результат діяльності суб’єктів
господарювання. Тому інформація про витрати займає центральне місце в системі
управління як підприємством в цілому, так і кожним його структурним підрозділом.
Важливість витрат також полягає в тому, що вони є базою для формування цінової
політики підприємства, характеризують рівень технології та організації виробництва, а
також ефективність господарювання, яка оцінюється через порівняння витрат та
результатів діяльності.
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»: «витрати – це зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу між власниками)» [7].
В екoнoмiчнiй лiтеpaтуpi мoжнa видiлити piзнi пiдхoди щoдo клacифiкaцiї витpaт
зa певними oзнaкaми.
Зaлежнo вiд видiв діяльності вci витpaти поділяються на дві групи: витрати, що
здійснюються в процесі проведення звичайної діяльності, та витрати, які проводяться
за надзвичайних подій.
Витpaти, щo виникaють в пpoцеci звичaйнoї дiяльнocтi poзпoдiляються на витpaти
вiд oпеpaцiйнoї, iнвеcтицiйнoї, фiнaнcoвoї діяльності. До операційних витрат належать:
собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати витрати на збут.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) поділяється на виробничу
собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду,
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих
витрат [3, с. 215].
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати,
спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
1. загальні корпоративні витрати;
2. витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
3. витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання;
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4. податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім
податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості
продукції, робіт, послуг);
5. інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом)
продукції (товарів, робіт, послуг):
 витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції наскладах
готової продукції;
 витрати на ремонт тари;
 оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг;
Інші операційні витрати належать до іншої операційної діяльності та включають:
 суму безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву
сумнівних боргів;
 втрати від операційної курсової різниці;
 визнані штрафи, пеня, неустойка;
 витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування
кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та
інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.
Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або
спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної
діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).
Значення аналізу доходів та витрат підприємства полягає в обґрунтуванні шляхів
збільшення доходів та скорочення витрат підприємства.
Задачами аналізу доходів і витрат підприємства є [9, с. 287]:
 оцінка виконання плану, динаміки та структури доходів та витрат підприємства;
 оцінка впливу факторів на доходи підприємства;
 визначення впливу факторів на прибуток підприємства від фінансової,
інвестиційної та надзвичайної діяльності;
 пошук резервів збільшення доходів та зменшення витрат підприємства;
 обґрунтування та розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Результативність аналізу доходів і витрат підприємства в значній мірі залежить
від його інформаційного забезпечення. Для аналізу використовують не лише
економічні дані, а й технічну, технологічну та іншу інформацію.
Всі джерела даних для проведення аналізу поділяються на: нормативно-планові,
облікові та поза облікові.
До джерел інформації нормативно-планового характеру відносяться всі типи
планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні,
технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні
завдання та інші.
Джерела інформації облікового характеру - це всі дані, які містять документи
бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності,
первинна облікова документація.
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Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належать бухгалтерського
обліку та звітності, де найбільш повно відбиваються господарські явища, процеси, їх
результати.
Найбільш важливими серед документів бухгалтерського обліку, для аналізу
доходів і витрат підприємства є такі джерела інформації як: форма № 1–З «Звіт про
собівартість і рентабельність реалізованих послуг (робіт)»; форма № 5–С «Звіт про
витрати на виробництво продукції, робіт, послуг»; форма № 5–ф «Звіт про фінансові
результати»; форма № 22 «Зведена таблиця основних показників, які комплексно
характеризують господарську діяльність підприємств (об’єднань)».
Крім того, Баланс підприємства, Звіт про рух грошових коштів, а також відповідні
таблиці бізнес-плану підприємства, планові (кошторисні, нормативні) дані про витрати
на виробництво і реалізацію продукції та окремих виробів (робіт, послуг).
Дані статистичного обліку та звітності підприємства використовуються для
поглибленого вивчення тенденцій основних показників та факторів, які формують їх
рівень. Вивчення даних макроекономічної статистики необхідно для оцінки зовнішніх
умов функціонування підприємства та ступеня господарських та фінансових ризиків [5,
c.65].
Оперативний облік і звітність сприяють більш своєчасному в порівнянні зі
статистикою або бухгалтерським обліком забезпеченню аналізу необхідними даними і
тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень.
Поза облікові джерела інформації - це документи, що регулюють господарську
діяльність, а також дані, які характеризують зміну зовнішнього середовища
функціонування підприємства. До них належать:
 офіційні документи, якими зобов'язане користуватися підприємство у своїй
діяльності: закони держави, укази президента, постанови уряду, накази органів
управління вищого рівня, акти ревізій і перевірок, накази і розпорядження керівників
підприємства, рішення ради директорів, зборів акціонерів.
 господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражних і
судових органів.
 науково-технічна інформація: публікації, звіти за результатами науководослідної роботи і інше.
 матеріали спеціальних обстежень стану виробництва на окремих робочих
місцях: хронометраж, фотоматеріали.
 дані про основних конкурентів, які взято з різноманітних джерел інформації, - з
інтернету, радіо, телебачення, газет, журналів, інформаційних бюлетенів тощо.
 дані про стан ринку матеріальних ресурсів (обсяги ринків, рівень і динаміка цін
на окремі види ресурсів).
 відомості про стан ринку капіталу (ставки рефінансування, офіційні курси
іноземних валют, ставки комерційних банків на кредити і депозити).
 дані про стан фондового ринку (ціни попиту і пропозиції на цінні папери
основних видів, обсяги і ціни угод із фондових інструментів основних видів, зведений
індекс динаміки цін на фондовому ринку) та ряд інших.
Динаміка та структура доходів і витрат підприємства може мати представлення
різними способами, зокрема,
за допомогою таблиць, діаграм чи графіків, де
відбиваються дані за певний проміжок часу. На їх основі здійснюється оцінка зміни
рівня доходів чи витрат, аналізуються доходи або витрати, які приносять підприємству
найбільший прибуток, причини та резерви збільшення прибутковості.
Для аналізу та оцінки ефективності формування витрат суб’єкта господарювання
існує певна система економічних показників.
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До показників, за допомогою яких аналізують витрати від основної діяльності
можна віднести коефіцієнти покриття та окупності виробничих та реалізованих
виробничих витрат, коефіцієнти покриття та окупності адміністративних витрат,
коефіцієнти покриття та окупності витрат на збут.
Загалом оцінка ефективності формування витрат від операційної діяльності
здійснюється за допомогою коефіцієнту покриття та окупності виробничих витрат, а
також показників валової рентабельності чистого доходу, рентабельності операційних
витрат та чистої рентабельності операційних витрат.
Чим більше значення коефіцієнта покриття тим ефективніше сформований той
вид витрат за яким розраховується цей показник, так як це свідчить, що 1 грн. даних
витрат створює підприємству більше доходу.
Коефіцієнт окупності навпаки повинен мати чим менше значення, адже це
показує, що підприємству для створення 1 грн. чистого доходу потрібно менший обсяг
витрат.
За допомогою таких показників як рентабельність та чиста рентабельність
операційних витрат вираховують скільки одержує підприємство прибутку або ж
чистого прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат.
Процес аналізу базується на побудові аналітичних таблиць, в яких містяться дані
базового та попереднього періодів, за допомогою яких здійснюється порівняння та
оцінка діяльності підприємства, вивчаються фактори, які впливають на діяльність
підприємства, здійснюється пошук резервів збільшення доходів та зменшення витрат
підприємства.
Висновки: Аналіз доходів і витрат є важливим етапом в діяльності підприємства,
так як від ефективності формування доходів та витрат залежить прибутковість
підприємства та його подальший розвиток. Процес аналізу базується на побудові
аналітичних таблиць, в яких містяться дані про результати діяльності підприємства, за
допомогою яких здійснюється вивчення, порівняння та оцінка діяльності підприємства,
вивчаються фактори, які впливають на діяльність підприємства, здійснюється пошук
резервів збільшення доходів та зменшення витрат підприємства.
При аналізі доходів і витрат здійснюється оцінка виконання плану, вивчається їх
динаміка і структура, вплив факторів на доходи підприємства, досліджуються фактори,
які впливають на прибуток підприємства, здійснюється пошук резервів збільшення
доходів та зменшення витрат підприємства, обґрунтування та розробка заходів щодо
використання виявлених резервів.
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АННОТАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В процессе деятельности предприятия всегда происходит формирование доходов и расходов.
Дoхoды и расходы представляют coбoй самую важную экoнoмическую кaтегoрию деятельности
предприятия, которая играет ключевую poль в формировании прибыли предприятия и разрешает
обеспечить повышение эффективнocти производства.
Именно эти аспекты деятельности наиболее важны для всех заинтересованных сторон собственников предприятия, сотрудников, государства, поскольку успешное их формирование и
правильное планирование позволяют всем участникам в конечном итоге достичь своих целей - в первую
очередь, увеличения благосостояния и качества жизни, получения прибыли.
Результативность анализа хозяйственной деятельности во многом зависит от правильной ее
организации, которая должна соответствовать ряду требованиям: строиться на плановой основе,
базироваться на новейших методиках, обеспечивать действенность и эффективность аналитического
процесса.
Целью статьи является теоретическое исследование организации и методики анализа доходов и
расходов предприятия.
Правильный анализ доходов и расходов является важным для деятельности предприятия, так
как сравнение расходов и доходов позволяет оценить эффективность работы предприятия. Без такого
сравнения возникают непоправимые ошибки при выборе экономической политики предприятия,
принятия важных управленческих решений, выбора направлений развития предпринимательской
деятельности, определении оптимальных объемов и структуры выпуска продукции (работ, услуг), а
также цены.
Методика анализа доходов и расходов позволяет при наличии сжатого объема информации о
результатах деятельности хозяйствующего субъекта определить его потенциальные возможности,
внутренние резервы, использование которых позволит достичь положительных изменений в
финансовых результатах предприятия.
В процессе исследования применены методы обобщения, сравнения и систематизации, которые
позволили более широко раскрыть сущность и значение доходов и расходов предприятия, методику и
организацию их анализа.
Процесс анализа базируется на построении аналитических таблиц, где содержатся данные о
результатах деятельности предприятия, с помощью которых осуществляется изучение, сравнение и
оценка его деятельности, изучаются факторы, влияющие на процесс деятельности предприятия,
осуществляется поиск резервов увеличения доходов и уменьшения расходов предприятия .
В результате исследования было выявлено, что анализ доходов и расходов является важным
этапом в деятельности предприятия, так как от эффективности их формирования зависит
прибыльность предприятия и его развитие.
Ключевые слова: доход, доходы от операционной деятельности, доход от финансовой
деятельности, расходы, расходы на сбыт, источники информации учетного характера.
SUMMARY
ORGANIZATION AND METHODOLOGY ANALYSIS INCOMES AND EXPENDITURES
It's always being formed the income and expenses in the process of businesses. Income and expenses are
the most important economic categories of enterprise activity which play the main role in formation the
corporate profit and allow to support the increasing effectiveness of production.
These aspects are the most important for all stakeholders - owners, employees, state, since the success of
their formation and proper planning allows all participants ultimately achieve their goals - primarily increasing
well-being and quality of life and receive the profit.
The result of analysis of the company depends on its correct organization must meet several
requirements. It should be based on a planned basis, based on the latest techniques and to ensure the
effectiveness of the analytical process.
The goal of article is a theoretical study of organization and methodology of analysis of income and
expenditures.
Proper analysis of income and expenditure is important for the company, since the comparison of income
and expenditure allows to evaluate the effectiveness of the company. Without such a comparison may appear
irreparable mistakes choosing economic policy of the enterprise, making important management decisions,
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choosing areas of entrepreneurship, determining the optimal amount and structure of production (works,
services) and price.
Methods of analysis of income and expenditure allow the presence of a brief amount of information on
the performance of the entity to determine its potential, internal reserves, the use of which would achieve
positive change in the financial results of the company.
In the process of research, have been used the methods of synthesis, comparing and ordering, which
enabled a wider disclose the nature and value of incomes and expenditures, methodology and organization its
analysis.
Process of analysis is based on the construction of analytical tables, which contains data on the
performance of the company, through which the examination, comparison and evaluation of its activity, studied
factors that influence the process of the business, the search reserves for increasing income and reducing
expenditures of the company .
It has been found that the analysis of income and expenditure is an important step in the company, as
well as the efficiency of their formation depends on the profitability of the company and its further development.
Keywords: income, income from operational activity, income from financial activity, expenditures,
marketing costs, information sources of accounting character.

УДК 338.48
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., ЧУБІРКА Г.І., ДЕРКАЧ В.Ю.
Мукачівський державний університет

У статті розглядається питання ролі стратегічного планування при дослідженні розвитку
туризму в регіоні. Акцентується увага на дослідженні попиту та пропозиції на ринку туристських
послуг регіону; місії регіону щодо розвитку туризму; факторах суб’єктивного та об’єктивного
характеру, що визначають формування політики перспективного розвитку туризму в регіоні. Оцінена
комплексна стратегія розвитку туристського регіону; заходи державної підтримки діяльності щодо
підвищення конкурентоспроможності регіонів; стратегічні цілі та завдання стратегії розвитку
туризму в Закарпатській області до 2020 року.
Ключові слова: попит на ринку туристських послуг; пропозиція на ринку туристських послуг;
фактори суб'єктивного характеру; фактори об’єктивного характеру; комплексна стратегія розвитку
туристського регіону; конкурентоспроможність регіону.

У концепції державної регіональної політики України визначено, що важливим
напрямом прискорення соціально-економічного розвитку країни є підвищення
ефективності функціонування господарського комплексу кожної адміністративнотериторіальної одиниці на основі раціонального використання її природно-ресурсного,
екологічного, виробничого та іншого потенціалу. Більшість регіонів України,
володіючи значним туристським потенціалом, мають суттєві передумови для
забезпечення свого соціально-економічного розвитку за рахунок активізації сфери
туристського бізнесу. У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про
туризм» від 18.11.2003 р. № 1282-IV зазначено, що туризм є одним з пріоритетних
напрямів розвитку економіки й культури, джерелом поповнення державного та
місцевих бюджетів [1].
Водночас розвиток індустрії туризму в регіонах України гальмується
недосконалістю нормативно-правової бази, а також методичної, організаційної,
юридичної та інформаційної підтримки суб’єктів підприємництва у сфері туризму;
недостатньою ефективністю механізмів державного регулювання та управління
туристськими підприємствами; незначними обсягами інвестицій, які вкладаються у
розвиток матеріально-технічної бази туризму; недосконалістю туристської
інфраструктури; неефективністю використання рекреаційних ресурсів.
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У наукових дослідженнях знайшли своє відображення передумови виникнення,
принципи функціонування туристських підприємств, організація їх діяльності в
ринкових умовах, методологія розробки та реалізації державної та реґіональної
туристської політики, планування фінансово-господарської діяльності, світовий досвід
організації туризму висвітлені в наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних
учених, як: В. Азар, Л. Гринів, П. Грудзь, Б. Данилишин, В. Євдокименко, І. Зорін,
В. Кифяк, В. Кравців, О. Любіцева, М. Мальська, А. Мельник, Д.Стеченко, В. Цибух та
інші.
На сьогодні відчувається потреба в удосконаленні механізмів державного
регулювання та організаційної структури управління індустрії туризму у регіонах
України. Актуальним є необхідність пошуку раціональних шляхів підвищення
ефективності механізмів державного регулювання індустрії туризму в регіонах
України.
Об’єкти та методи досліджень
Об’єкт дослідження − процеси оцінювання стратегічного планування розвитку
туризму в регіоні.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання стратегічного планування розвитку туризму в регіоні.
Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність принципів,
прийомів і методів наукового пізнання в сфері стратегічного планування туристської
діяльності, а також наукові положення і сучасні здобутки теорії щодо оцінювання
основних складових стратегічного планування туризму в регіоні.
При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: ретроспективний
аналіз, метод таксономічного аналізу, статистичний, програмно-цільовий, абстрактнологічний та інші.
Постановка задачі
Основним завданням даної статті є: визначення попиту та пропозиції на ринку
туристських послуг регіону; місії Закарпатської області щодо розвитку туризму;
факторів суб'єктивного та об’єктивного характеру, що формують політику
перспективного розвитку туризму в регіоні; оцінку комплексної стратегії розвитку
туристського регіону; аналіз державної підтримки діяльності щодо підвищення
конкурентоспроможності регіонів; визначення стратегічних цілей та завдань стратегії
розвитку туризму Закарпатської області до 2020 року.
Результати та їх обговорення
На сучасному етапі трансформаційних перетворень саме регіональна політика
відіграє роль сполучної ланки між макроекономічним рівнем ринкового господарства
та макроекономічними пріоритетами загальнодержавної політики. Завданням
регіональної політики держави у сфері туризму є забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку сфери туризму регіонів з урахуванням
рівня цін, забезпечення стабільної екологічної обстановки, правопорядку, законності.
Для цього науковці пропонують розширити набір важелів державного регулювання
туристичного бізнесу. Важелі прямого впливу пропонується доповнити введенням
економічного механізму забезпечення охорони навколишнього середовища
рекреаційних територій регіону, а непрямого впливу – інформаційним забезпеченням
сфери надання туристичних послуг.
Дослідження попиту на ринку туристських послуг запропоновано науковцями
здійснювати за такими напрямками: туристська активність; туристські ресурси;
безпечність регіону (соціальна, економічна, медична, екологічна тощо). Пропозицію на
ринку туристських послуг у регіоні оцінено науковцями за: ресурсною забезпеченістю
туристських організацій; станом економічного середовища регіону; розвитком
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туристської інфраструктури в регіоні [7].
Закарпатська область є одним із визнаних лідерів серед регіонів України за
масштабами туристського потенціалу. Регіональна стратегія розвитку Закарпатської
області до 2020 року базується на „Методичних рекомендаціях щодо формування
регіональних стратегій розвитку”. Серед напрямків реалізації регіональної стратегії
розвитку туристичної індустрії в Закарпатській області виділяють: розвиток
транскордонного співробітництва, розбудова прикордонної інфраструктури, розвиток
туристичної та курортно-рекреаційної сфери, забезпечення протипаводкового захисту,
розвиток транспортної мережі, логістики.
Місія Закарпатської області полягає в тому, щоб на основі багатовікового досвіду,
традиційної самоорганізації громад забезпечити комфортне проживання всіх
мешканців і збереження унікальних культурно-етнічних і природних особливостей
краю, через механізм стратегічного управління, освіту, рівні можливості,
структуризацію економіки, активного розвитку прикордонного співробітництва, що
сприятимуть створенню нових робочих місць та підвищенню доходів населення
регіону.
Виходячи з того, що Закарпаття є регіоном, який постійно дотується, то для
підтримки таких пріоритетних галузей, як туризм, необхідна розробка комплексу
заходів із забезпечення самостійності і бездефіцитності регіонального бюджету і
бюджетів, що входять до складу муніципальних утворень, з рахуванням таких
факторів: поетапне досягнення цілей та завдань щодо забезпечення фінансовими
ресурсами; використання трансфертів цільового адресного призначення; контроль
регіональних органів державної влади за формуванням і використанням коштів
регіонального бюджету і позабюджетних фондів соціального призначення; створення
організаційно-правових умов для зміцнення дохідної частини регіонального і місцевого
бюджетів за рахунок власних джерел фінансування; раціоналізація використання
наявних фінансових ресурсів регіону, діючих на його території підприємств сфери
туризму різних форм власності.
Під час державного регулювання та формування політики перспективного
розвитку туризму в регіоні необхідно виходити з того, що існує ряд об'єктивних і
суб'єктивних факторів, які тією чи іншою мірою визначають реальні умови її реалізації.
Виходячи із зазначених позицій визначимо фактори суб'єктивного та об'єктивного
характеру.
Серед факторів суб'єктивного характеру виділяють:
- фактор локального розвитку рекреаційного регіону і надання відповідних
послуг. Він враховує те, що основні механізми і норми регулювання відносин у сфері
туризму, будуть формуватись на державному рівні. Прогрес у цій сфері залежатиме від
економічної ситуації в державі, що, з одного боку, фактично нівелює шанси на
державну підтримку глобальних ініціатив і проектів, а з іншого – потребує
підприємницької активності організацій;
- географічний фактор і наявний природний потенціал. Він передбачає, що
ринкова економіка є відкритою системою і має на меті її інтеграцію з європейськими і
світовими структурами. Це дає підстави вважати, що завдяки їм Закарпатська область
має шанси прискорити своє "входження" у світовий ринок саме через ринок
рекреаційних послуг як вигідний сектор вкладення капіталу. В умовах дефіциту
ресурсів, відсутності кадрів, низького рівня сервісу тощо закономірною є велика
зацікавленість в участі іноземних інвесторів у розвитку туризму. Без цього досягти
світових стандартів у туристичному обслуговуванні, забезпечити попит на послуги і
розширити ринок їх збуту буде важко. Тому прогрес у цій галузі значною мірою буде
залежати від того, як і яка політика буде здійснюватись стосовно іноземних інвесторів.
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Ці суб'єктивні обставини, пов'язані з дією внутрішніх і зовнішніх чинників,
впливають на систему державного регулювання і переважно визначатимуть стратегічні
орієнтири розвитку туристичної індустрії регіону.
Також слід зазначити, що об'єктивно існують несприятливі фактори, без
урахування яких будь-які програми і проекти не дадуть бажаних результатів.
До таких об'єктивних факторів відносять:
- недостатня підготовленість населення регіону до туристичного підприємництва;
- відсутність стабільних економічних механізмів економічного регулювання
господарських відносин;
- недостатнє формування економічних важелів і стимулів розвитку сфери
туризму;
- нерозвиненість соціальної інфраструктури загального призначення, низький
рівень сервісу;
- не розвинуті сучасні системи інформаційного забезпечення рекреаційного
бізнесу;
- дефіцит висококваліфікованих менеджерів у сфері туристичного бізнесу;
- невисока загальна культура господарювання;
- напружена санітарно-екологічна ситуація в багатьох туристичних центрах, що
знижує попит у зарубіжних партнерів;
- політичний фактор.
Реалізація Регіональної стратегії Закарпаття та сучасної державної регіональної
політики потребує постійного узгодження довгострокових завдань розвитку між
центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, їх вирішення, визначення гранично допустимого рівня внутрішньорегіональної диференціації із запровадженням моніторингу на державному рівні та
на рівні Закарпатської області.
Комплексна стратегія розвитку туристського регіону повинна спрямовувати
діяльність всіх суб’єктів громади на:
- створення сучасного ринку різноманітних туристичних послуг на основі
конкурентної боротьби;
- оптимізацію використання існуючих, відновлення втрачених та створення нових
об’єктів туристичної інфраструктури,
- збільшення кількості зайнятих в сфері гостинності,
- налагодження партнерських зв’язків між туристичними компаніями і
підприємствами виробничої і комунальної інфраструктури, закладами дозвілля і
розваг, музейними установами, громадськими організаціями,
- підтримку малого підприємництва в туристичній сфері;
- розвиток міжнародної транскордонної регіональної співпраці;
- економічне стимулювання розвитку матеріальної бази туризму через залучення
бюджетних та позабюджетних джерел, зокрема іноземних інвестицій для реконструкції
і будівництва нових туристичних об’єктів;
- удосконалення системи інформаційного забезпечення туристичної індустрії,
створення регіональної геоінформаційної системи;
- проведення активної рекламної туристичної діяльності, налагоджування
ефективних маркетингових комунікацій, формування територіального туристичного
бренду;
- удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів; контроль за якістю туристичних послуг [ 5].
Державна підтримка діяльності щодо підвищення конкурентоспроможності
регіонів здійснюватиметься через:
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1. Формування конкурентоспроможного туристського продукту:
1.1. Забезпечення високої якості складових туристського продукту через
впровадження дієвої системи класифікації та сертифікації об'єктів туристських
відвідувань та туристської інфраструктури.
1.2. Розроблення та затвердження національної та регіональних туристських
символік.
1.3.
Формування
нових
і
вдосконалення
наявних
перспективних
конкурентоздатних туристських продуктів через:
- інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних
конкурентноздатних туристських продуктів;
- розробка і впровадження механізмів та інструментів, які впливають на
підвищення якості туристського продукту;
- стимулювання інноваційності у формуванні та просуванні туристських
продуктів;
- забезпечення безпеки в туризмі, захисту законних прав та інтересів усіх
суб'єктів туристської діяльності, громадян України, іноземних громадян та осіб без
громадянства, в інтересах яких здійснюється ця діяльність;
- створення системи моніторингу та досліджень туристського ринку,
вдосконалення туристських продуктів, а також наслідків їх формування.
1.4. Розвиток туристської інфраструктури через:
- облаштування необхідною інфраструктурою туристських ресурсів
(об'єктів/маршрутів) привабливих для використання у сфері туризму;
- розбудову спеціалізованої туристської інфраструктури;
- реконструкцію наявних та будівництво нових засобів розміщення та закладів
харчування;
- формування сприятливих умов для залучення прямих інвестицій у розвиток
матеріальної бази туризму;
- сприяння розвитку транспортної та комунальної інфраструктури, а також
інших інфраструктур, що посилюють конкурентоздатність туристських продуктів.
1.5. Інтеграція регіональних туристських пропозицій та продуктів через:
- інтеграцію місцевих туристських ресурсів у комплексну, диверсифіковану та
синергетичну туристську пропозицію;
- формування і розвиток провідних туристських продуктів;
- налагодження міжрегіональної співпраці, спрямованої на формування
інтегрованих туристських продуктів.
1.6. Розвиток підприємництва та діяльності суб'єктів туристської діяльності
через:
- розробку та впровадження програм сприяння та покращення умов діяльності
суб'єктів туристської діяльності, ;
- сприяння діяльності галузевих, регіональних і місцевих громадських
організацій у сфері туризму.
1.7. Розвиток провідних видів туризму через розвиток в'їзного та внутрішнього
туризму на основі місцевих і регіональних туристських ресурсів (об'єктів/маршрутів).
1.8. Гармонізація розвитку туризму на певних територіях зі стилем життя,
традиціями та культурою місцевого населення з метою збереження його автентичності.
2. Розвиток людських ресурсів в інтересах туризму:
2.1. Активізація просвітницької діяльності для забезпечення формування
суспільної свідомості щодо місця та ролі сталого розвитку туризму у соціальноекономічному та культурному розвитку на місцевому, регіональному та національному
рівні.
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2.2. Вдосконалення системи підготовки кадрів туризму через підготовку та/або
підвищення кваліфікації.
3. Збереження ресурсного потенціалу туризму, формування простору
високої туристської привабливості з метою забезпечення раціонального та
ефективного використання туристських ресурсів:
3.1. Розроблення схеми та генерального плану розвитку туристських територій
України через:
- виявлення, вивчення, комплексна оцінка ресурсів (об'єктів/маршрутів),
привабливих для використання у сфері туризму, їх класифікація та категоризація;
- проведення комплексних ландшафтно-екологічних, історико-культурних
досліджень територій (місцевостей), привабливих для організації туризму;
- інвентаризація ресурсів, привабливих для використання у сфері туризму, їх
паспортизація і внесення до реєстру; присвоєння статусу туристського;
ознакування/маркування; моніторинг відповідності нормативним вимогам; контроль за
використанням;
- встановлення диференційованих норм туристського навантаження на
довкілля, делімітації в просторі на основі визначених критеріїв і механізмів;
- ранжування та сегментація туристських ресурсів за рівнем готовності до
використання з туристською метою, проектування територій туристсько-рекреаційної
спеціалізації;
- надання туристського статусу територіям (місцевостям), які містять цінні
туристські ресурси та визначають спеціалізацію, включення їх до сфери туризму;
- формування зон сталого розвитку туризму та опорного туристськорекреаційного каркасу України;
- формування національної мережі туристських маршрутів.
3.2. Здійснення науково обґрунтованого туристського районування території
України через:
- впровадження екологічних регламентів та гранично допустимих норм освоєння
туристських територій, розробка механізмів їх дії та запровадження в практику
управління даними територіями;
- обґрунтування на основі норм антропогенного навантаження гранично
допустимих меж сумарної ємності територій та потужності об'єктів, розміщених у
зонах сталого розвитку туризму, і регламентів їх використання;
дотримання норм і правил містобудівного планування.
3.3. Удосконалення системи управління туристським простором через:
- формування нормативно-правового забезпечення, інструментів та механізмів
визначення та функціонування зон сталого розвитку туризму;
- розроблення туристичних кластерів та створення туристських корпорацій;
- оптимізація систем управління якістю довкілля;
- забезпечення дотримання вимог законодавства в зонах сталого розвитку
туризму і впровадження санкцій за його порушення.
3.4. Впровадження плати за використання туристських ресурсів через:
- створення кадастру цінних туристських територій, впорядкування процедур
оренди та приватизації об'єктів культурної спадщини, інших об'єктів туристських
відвідувань;
- впровадження обґрунтованих нормативів плати за використання туристських
ресурсів.
3.5. Покращення туристської доступності регіонів через сприяння розвитку
транспорту, а саме:
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- врахування при розбудові державної, регіональної та місцевої транспортної
інфраструктур наявного та перспективного туристських потоків;
- сприяння розвитку транспортних систем, які відповідають принципам сталого
розвитку, у зонах сталого розвитку туризму, місцевостях із значним туристським
потоком.
4. Формування інформаційного простору сфери туризму:
4.1. Розроблення та впровадження уніфікованого понятійно-термінологічного
апарату сфери туризму і діяльності курортів.
4.2. Створення єдиної бази даних щодо:
- поведінкових та соціодемографічних характеристик наявних та потенційних
споживачів національного та іноземних туристських продуктів;
- споживчих характеристик туристських ресурсів (об'єктів/маршрутів);
- ідентифікаційних характеристик та результатів туристської діяльності суб'єктів
туристської діяльності (резидентів і нерезидентів);
- характеристик цільових сегментів туристського ринку;
- національного та регіональних туристських продуктів;
- туристських потоків;
- інвестиційних проектів у сфері туризму та діяльності курортів.
4.3. Створення інтегрованої інформаційної системи у сфері туризму,
забезпечення туристам і суб'єктам туристської діяльності доступу до інформації,
формування мережі туристських інформаційних центрів.
4.4. Покращення державної статистичної звітності у сфері туризму,
запровадження сателітних рахунків з метою забезпечення ефективного прогнозування
та планування сталого розвитку туризму.
4.5. Створення та підтримка функціонування офіційного державного та
регіональних туристських інтернет-порталів.
4.6. Використання сучасних технологій у розвитку системи туристської
інформації.
5. Створення єдиної системи маркетингу у сфері туризмі.
5.1. Підвищення ефективності маркетингових заходів у сфері туризму з метою
сприяння формуванню конкурентоздатних туристських продуктів та створення
інтегрованої системи туристського маркетингу.
5.2. Маркетинг туристських продуктів охоплюватиме заходи спрямовані на:
- пропагування найцінніших туристських ресурсів України, з метою ціннісних
орієнтацій потенційних споживачів;
- профілювання туристських продуктів відповідно до потреб цільових груп
споживачів та особливостей туристських ресурсів;
- посилення позитивного іміджу високоякісних національного та регіональних
туристських продуктів;
- проведення міжнародних спеціалізованих симпозіумів, семінарів, конференцій,
салонів та виставок-ярмарків;
- виготовлення доброякісної інформаційно-рекламної продукції, проведення
рекламних кампаній національного та регіональних туристських продуктів на
внутрішньому та міжнародному туристських ринках.
6. Поглиблення міжнародного співробітництва з метою забезпечення
сталого розвитку туризму [10].
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Таблиця 1.
Стратегічні цілі та завдання стратегії розвитку туризму
Закарпатської області до 2020 року
Стратегічні цілі стратегії
Стратегічні завдання
1. Створення унікальної туристської 1.1. Покращення існуючих туристських
пропозиції
на
основі
існуючого продуктів
туристського потенціалу Закарпатської 1.2. Розвиток нових туристських
області
продуктів
2. Забезпечення туризму
2.1. Проведення досліджень з метою
висококваліфікованими кадрами для
визначення потреби галузі в кадрах
обслуговування туристів та ефективними
2.2. Підготовка нових кадрів для
управлінськими кадрами.
обслуговування туристів
2.3. Підвищення рівня кваліфікації
працівників основних та супутніх галузей,
розвиток просвітницької діяльності серед
населення.
3. Забезпечення збалансованого розвитку 3.1.
Покращення
комунікаційної
туризму
Закарпатської області та доступності до регіону, атракцій та
збереження довкілля.
туристських продуктів
3.2. Розвиток туристської інфраструктури
на основі збалансованого розвитку
області.
3.3. Охорона навколишнього середовища і
збереження
історико-культурної
спадщини.
4.
Формування
транскордонного 4.1. Посилення секторів: влади, бізнесу та
туристського кластеру.
громадськості.
4.2. Формування міжсекторного
партнерства
4.3.Активізація транскордонного
співробітництва
5. Створення комплексної системи 5.1. Формування туристського іміджу та
маркетингу та просування Закарпатської бренду області.
області на внутрішньому та міжнародному 5.2. Створення туристського продукту
туристських ринках.
області у відповідності із потребами
туристів.
5.3. Статистика та діагностика
туристських потоків.
5.4. Створення ринку туристських послуг.
5.5. Аналіз конкурентних ринків.
5.6. Промоційна та рекламна компанія.
На довгострокову перспективу розвитку туризму в Закарпатській області
необхідно забезпечити належне функціонування маркетингової системи, головними
завданнями якої мають бути: дослідження ринку туристських послуг; вивчення та
прогнозування попиту на туристські послуги, внесення відповідних ініціатив органами
управління щодо забезпечення балансу між попитом та пропозицією; вивчення
структури та напрямів туристських потоків; формування позитивного іміджу
туристських ресурсів регіону та активний брендинг території у ЗМІ.
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Висновки. Основною метою розвитку туризму в Закарпатській області має
бути здійснення заходів, спрямованих на розвиток туризму шляхом створення
сприятливих умов для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій і кредитних
коштів у розвиток матеріально-технічної бази, створення туристського продукту,
здатного максимально задовольнити потреби міжнародного та внутрішнього туризму з
урахуванням природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та
історико-культурного потенціалу області, її етнографічних особливостей.
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АННОТАЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
В статье рассматриваются вопросы роли стратегического планирования при исследовании
развития туризма в регионе. Акцентируется внимание на исследовании спроса и предложения на рынке
туристических услуг региона; миссии региона в развитии туризма; факторах субъективного и
объективного характера, которые определяют формирование политики перспективного развития
туризма в регионе. Оценена комплексная стратегия развития туристического региона; способы
государственной поддержки деятельности повышения конкурентоспособности регионов;
стратегические цели и задания развития туризма в Закарпатской области до 2020 года.
Ключевые слова: спрос на рынке туристических услуг; предложения на рынке туристических
услуг; факторы субъективного характера; факторы объективного характера; комплексная стратегия
развития туристического региона; конкурентоспособность региона.
SUMMARY
STRATEGIC PLANNING DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM
The role of the strategic planning in development of regional tourism has been considered in the article.
The attention is focused on the studying of supply and demand in the market of tourism services in the region;
mission of the region in tourism development; factors of subjective and objective character that define the
formation policy of perspective development of regional tourism. Comprehensive strategy of the development of
regional tourism; state support to improve the competitiveness of regions; strategic goals and objectives of
strategy of development the tourism in Transcarpathian region by 2020 have been estimated..
Keywords: market demand for tourism services; market supply of tourism services; subjective factors;
factors of an objective nature; comprehensive strategy of the development of regional tourism; competitiveness
of the region.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ
ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ
МАТВІЙЧУК Л.Ю., ЛЕПКИЙ М.І.,
МАХЛИНЕЦЬ С.С.
Луцький національний технічний університет
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються питання ролі інституціонально-організаційного забезпечення при
дослідженні використання та охорони туристських ресурсів. Досліджено теоретичні та прикладні
аспекти інституціонального забезпечення процесів використання та охорони туристських ресурсів;
основні завдання вдосконалення інституціонального забезпечення процесів використання та охорони
туристських ресурсів; нормування процесів використання та охорони туристських ресурсів;
раціональне використання та охорони туристських ресурсів. Визначено критерії раціональності та
проаналізовано законодавчу базу і основні аспекти управління зазначеними процесами. Проаналізовано
основні завдання управління розвитком туризму державної адміністрації з позиції реалізації цілей
використання та охорони туристських ресурсів; функції Координаційної ради туризму; функції
Регіональних комітетів туризму.
Ключові слова: інституціональне забезпечення, раціональне використання та охорона
туристських ресурсів; Координаційна рада туризму; Регіональні комітети туризму.

Ефективність використання та охорони туристських ресурсів обумовлена
необхідністю взаємодії органів управління з суб’єктами туристської діяльності,
потребами колективного вирішення завдань підвищення рівня ефективності
використання та охорони зазначених ресурсів, регулювання й управління
виробництвом туристської продукції. Існуюче інституціональне середовище
туристської сфери гальмує позитивні зрушення як при використанні так і при охороні
туристських ресурсів, посилює деформаційні тенденції туристських регіонів.
Підтвердженням цьому є думка українського фахівця щодо державного регулювання
туристської сфери В.І. Цибуха про те, що "від стану правового забезпечення в Україні в
цілому і правового забезпечення функціонування туристичної індустрії зокрема
залежить і існування туризму в Україні" [10, с. 82]. Так, в сучасних умовах
господарювання, особливої ваги набуває процес удосконалення та реформування
відносин у системі державного регулювання туристської сфери на національному,
регіональному і місцевому рівнях.
Теоретичні та прикладні аспекти інституціонального забезпечення використання
та охорони ресурсного потенціалу загалом та туристичного зокрема, висвітлено у
працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Н. Антонюк, І. Вахович, Т. Галушкіної,
Н. Ганич, З. Герасимчук, В. Голяна, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, М. Мальської,
С. Погорєлова, В. Савчука, Т. Ткаченко, М. Хвесика, Є. Хлобистова, В. Цибуха,
Л. Черчик, В. Щурика та іншими.
Однак, на сьогодні недостатньо систематизовані та висвітлені заходи щодо
створення нових інституціональних основ забезпечення процесів використання та
охорони туристських ресурсів регіону, розробка яких має стати, на нашу думку,
передумовою підвищення рівня раціональності таких процесів.
Об’єкти та методи досліджень
Об’єкт дослідження − процеси інституціонально-організаційного забезпечення
охорони туристських ресурсів.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад інституціонально-організаційного забезпечення охорони туристських ресурсів.
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Теоретико-методологічною основою аналізу є сукупність принципів, прийомів і
методів наукового дослідження інституціонально-організаційного забезпечення
охорони туристських ресурсів.
При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: історичний,
монографічний, експертний, статистичний, дослідницький, абстрактно-логічний та інші.
Постановка задачі
Стан більшості туристських ресурсів засвідчує неефективність державного
регулювання туристської сфери та перш за все визначається недосконалістю
нормативно-правової бази. Тому, інституціональне забезпечення процесів
використання та охорони туристських ресурсів регулює основні норми та критерії
раціональності зазначених процесів.
Результати та їх обговорення
У науковій літературі поняття "інституціональне забезпечення" трактується у
двох аспектах. З одного боку – це звичаї, традиції, норми поведінки, які прийняті в
суспільстві, – "інституції"; з іншого – це їхнє закріплення у вигляді законів,
організацій, установ тощо – "інститути". Останні є формами і межами діяльності
суб'єктів туризму. Інституціональне забезпечення, яке регулює економічні процеси,
формується і відпрацьовується в процесі еволюції [7, с. 171].
Під інститутами у системі регіональної політики використання та охорони
туристських ресурсів розуміють сукупність організаційних структур, норм та заковів,
які забезпечують раціональність цих процесів.
У цьому напрямі основними завданнями вдосконалення інституціонального
забезпечення процесів використання та охорони туристських ресурсів регіону нами
вбачається у:
– вдосконаленні нормативно-правового забезпечення реалізації раціонального
використання та охорони туристських ресурсів регіонів держави;
– перегляді підходів до організаційно-економічних аспектів управління
процесами використання та охорони туристських ресурсів в регіонах з позиції
забезпечення реалізації екологічних та соціальних пріоритетів.
В окремих нормативно-правових актах України, прийнятих протягом останніх
років, простежується зацікавленість держави в правомірному і регульованому процесі
використання та охорони туристських ресурсів в регіонах України. Проте, за
результатами компаративного аналізу можна стверджувати, що вітчизняне
законодавство та інституційне забезпечення у сфері туризму певною мірою
поступається інституційному забезпеченню туристичної сфери сусідніх держав,
зокрема Республіки Польща.
Аналіз інституціонального забезпечення використання та охорони туристських
ресурсів в Україні засвідчує, що нині діє близько 600 законів, указів Президента,
постанов Кабінету Міністрів, відомчих нормативних актів, що прямо або
опосередковано стосуються туристської сфери. Незважаючи на порівняно велику
кількість нормативних документів, у забезпеченні нормативно-правової бази
раціонального використання та охорони туристських ресурсів існує низка проблем, які
потребують термінового вирішення. Зокрема, до проблем такого характеру віднесемо:
– складність сприйняття, некоректність, невизначеність, а іноді і відсутність
окремих юридично виважених важливих понять, зокрема в законодавстві України
немає чіткого визначення поняття раціональне використання туристських ресурсів,
відсутні критерії раціональності;
– неврахування специфіки туристської галузі в системі оподаткування, наявність
окремих податків, що не стримують раціональне використання та охорону туристських
ресурсів;
Журнал наукових праць №20(15)’2016

296

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

– суперечливість окремих положень нормативних актів та невідповідність їх
положенням Конституції України, законам України та світовим стандартам, які
встановлюються міжнародними нормативними актами щодо раціонального
використання та охорони туристських ресурсів;
- не відповідність норм законів директивам ЄС в туристській сфері, зокрема норм
раціонального використання та охорони туристських ресурсів;
- декларативний характер нормативно-правової бази через недостатню наукову
обґрунтованість пріоритетів і напрямів розвитку туризму та відсутність належного
фінансування заходів з підвищення рівня раціонального використання та охорони
туристських ресурсів в регіонах держави;
- відсутність у державних документах, які визначають напрями та пріоритети
регіонального розвитку, взаємоузгодженості заходів та операційних завдань з
раціонального використання та охорони туристських ресурсів.
Більшість нормативно-правових актів, що регулюють процеси використання та
охорони туристських ресурсів, були прийняті протягом 1995-1999 рр. (винятком є лише
ті, що регулюють ліцензування та сертифікацію туристських підприємств). За цей
період змінилися не тільки органи, які регулюють зазначені процеси в туризмі, а й
соціально-економічні умови діяльності суб'єктів туристської сфери. Ускладнює процес
ефективного державного регулювання використання та охорони туристських ресурсів,
недосконалість відповідних законів України. Це стосується як норм загального, так і
норм спеціального законодавства, якими регулюються процеси використання та
охорони туристських ресурсів.
Нормування процесів використання та охорони туристських ресурсів
визначається нормативними актами загальної дії і здійснюється за допомогою окремих
законів, проте з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про
туризм», і в тих частинах, що йому не суперечать. Тобто, таке законодавство слід
вважати законодавством про туризм загальної дії, оскільки предметом його
регулювання є як туристські, так і інші суспільні відносини, а його норми є складовою
іншого законодавства.
Інституціональне забезпечення процесів використання та охорони туристських
ресурсів в частині законодавства загальної дії повною мірою не вирішує проблеми
раціоналізації досліджуваних процесів в Україні. Закони спеціальної дії у сфері
туризму регулюють безпосередньо процеси використання та охорони туристських
ресурсів. Серед них базовим є Закон України "Про внесення змін до Закону України
"Про туризм". Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та соціальноекономічні засади реалізації державної політики України у сфері туризму та
спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на
відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я
довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристських
подорожей. Саме він встановлює засади раціонального використання туристських
ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму в
регіонах України [5, с. 499].
Таким чином, вимога раціональності використання туристських ресурсів України
відображена і в Закон України «Про туризм», стаття 3 якого визначає напрями
освоєння і розвитку туристських ресурсів України відповідно до програм розвитку
туризму, а стаття 6 даного закону визначає збереження цілісності туристських ресурсів,
їх раціональне використання, охорону культурної спадщини та довкілля [5].
Відповідно, раціональне використання та охорони туристських ресурсів –
обов'язкова вимога природокористування, адже базовий законодавчий акт (Закон
України «Про охорону навколишнього природного середовища», стаття 40) у сфері
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екології прямо зазначає, що використання природних ресурсів громадянами,
підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням
раціонального та економного використання природних ресурсів на основі широкого
застосування новітніх технологій.
Однією з найважливіших теоретичних проблем, на нашу думку, є неточності та
розбіжності у застосуванні тих та інших термінів. Ані Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища», ані Закон України «Про туризм» не наводять
конкретних критеріїв раціональності ні під час використання ні під час охорони
туристських ресурсів, немає також чіткого визначення раціонального використання
туристських ресурсів. На нашу думку, саме недосконалість цієї ланки є неприпустимим
та породжує інші недоліки, адже раціональність при використанні та охороні
туристських ресурсів є обов'язковою вимогою. Саме це і вимагає закріплення у
вищезгаданих нормативно-правових актах поняття раціонального використання
туристських ресурсів, що полегшить його однакове розуміння та правильне виконання
на практиці в регіональному розрізі.
Переважна більшість сучасних нормативних актів вказують на необхідність
раціонального використання будь-яких ресурсів, але, на жаль, в них не наводиться
законодавче визначення поняття раціональності. Відсутність критеріїв та
безпосереднього визначення раціонального використання та охорони туристських
ресурсів в законодавстві, потребує аналізу наукових розробок з цього важливого
питання, а саме визначення та обґрунтування критеріїв при яких буде досягнуто
раціональність використання та охорони туристських ресурсів.
У цьому напрямі основними критеріями раціонального використання туристських
ресурсів нами вбачаються критерії економності, ефективності, невиснажливості,
безпеки при використанні туристських ресурсів, тоді як критеріями раціональної
охорони, на нашу думку, є планомірність, наукова обґрунтованість, екологічність,
самовідновлюваність туристських ресурсів [3, с. 171].
На нашу думку, тлумачення поняття раціональності повинно базуватися на основі
врахування усіх її складових. Відповідно до наведеного вище, раціональне
використання
туристських
ресурсів
доцільно
трактувати
як
економне,
високоефективне, невиснажливе їх використання, яке забезпечує відтворення
ресурсного потенціалу, створюючи екологічно безпечні умови користування
нинішніми та майбутніми поколіннями. У свою чергу, раціональна охорона
туристських ресурсів – це планомірні, науково обґрунтовані заходи охорони, які
забезпечують екологічність туристських ресурсів та сприяють процесам
самовідновлюваності враховуючи їх типологічні особливості.
Таке трактування зазначених процесів дозволить досягти стабілізації процесів
раціонального використання та охорони туристських ресурсів, покращити їх
екологічний стан, повніше та вигідніше використовувати туристський потенціал,
забезпечить туристські інтереси населення, сприятиме збереженню туристських
ресурсів для нинішніх та майбутніх поколінь [3, с. 103].
Для того, щоб підвищити рівень раціональності використання туристських
ресурсів та в повній мірі запровадити європейську модель, яка є ефективною щодо
вирішення поставлених проблем, в Україні необхідно здійснити низку заходів,
спрямованих на децентралізацію управління туристською діяльністю, створити місцеві
туристські адміністрації та передати їм частину управлінських функцій, зокрема, щодо
сертифікації туристських ресурсів. Це є тим більше актуальним у зв’язку із
декларацією України євроінтеграційних пріоритетів на майбутнє.
Зважаючи на зазначене, базовою ланкою в системі органів управління процесами
використання та охорони туристських ресурсів України виступають міські, районні,
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відділи туризму та управління. Відділи туризму забезпечують втілення в життя
державної політики раціонального використання та охорони туристських ресурсів на
відповідній території, аналізують показники еколого-економічного стану туристських
ресурсів міста та району, здійснюють заходи з підвищення рівня ефективності
використання та охорони туристських ресурсів.
Основними завданнями управління розвитком туризму державної адміністрації з
позиції реалізації цілей використання та охорони туристських ресурсів є:
- розробка регіональних програм розвитку туризму, які базуються на пріоритетах
раціонального використання та охорони туристських ресурсів;
- забезпечення реалізації державної бюджетної політики раціонального
використання туристських ресурсів на відповідній території;
- складання розрахунків до проекту місцевого бюджету щодо розвитку
туристської галузі і подання їх на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів раціонального
використання та охорони туристських ресурсів району;
- здійснення загальної організації та управління процесами раціонального
використання та охорони туристських ресурсів.
Основною метою регулювання процесів використання та охорони туристських
ресурсів в межах компетенції зазначених органів управління, як складової частини
загальної системи управління в туристській сфері є встановлення правил і меж
економічно раціонального та екологічно безпечного використання туристських
ресурсів.
До компетенцій органів місцевого самоврядування у напрямку раціонального
використання та охорони туристських ресурсів регіону відносять:
- затвердження місцевого бюджету у відповідності до задач підвищення рівня
раціонального використання та охорони туристських ресурсів регіону;
- затвердження цільових комплексних програм раціонального використання та
охорони туристських ресурсів, що мають інвестиційне, екологічне та соціальне
спрямування;
- встановлення видів та ставок місцевих податків і зборів щодо використання та
охорони туристських ресурсів;
- створення позабюджетних цільових фондів, в т.ч. екологічних фондів охорони
навколишнього середовища тощо.
У напрямку фінансового забезпечення реалізації процесу охорони ресурсів
державне управління бере участь у формуванні фондів охорони навколишнього
природного середовища та забезпечує використання бюджетних асигнувань за
цільовим призначенням, складає і подає в установленому порядку відповідну звітність
[1, с. 407].
Отже, фактично функції державного управління процесами використання та
охорони туристських ресурсів зводяться до адміністративного керування такої
діяльності і вони не в повній мірі беруть участь у формуванні еколого-економічних
пріоритетів досліджуваних процесів регіону. Те ж стосується й інших територіальних
представництв Міністерств і відомств, які мають відношення до регулювання
процесами використання та охорони туристських ресурсів. Функції зазначених
представництв обмежені суто адміністративним втручанням у вирішення певних
еколого-економічних проблем безпеки використання та охорони туристських ресурсів,
однак не передбачають їх участі у формуванні фінансових пріоритетів щодо зазначених
процесів регіону.
Державне управління процесами використання та охорони туристських ресурсів
здійснюється за лінійно-функціональною структурою, у якій важко прослідковується
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алгоритм формування пріоритетів використання тих чи інших типів туристських
ресурсів в регіонів та відповідне їм фінансове забезпечення. Вищенаведене свідчить
про потребу перегляду підходів до інституціонального забезпечення регіональної
політики раціонального використання та охорони туристських ресурсів на основі
виведених критеріїв раціональності.
До складу інституціональної структури зазначеного управління, на нашу думку,
слід включити Координаційну раду туризму, яка безпосередньо регулювала б процеси
раціонального використання та охорони туристських ресурсів. Такий орган, на нашу
думку, повинен входити до складу Державного агентства України з туризму та
курортів та мати представницькі органи у регіонах через формування Регіональних
комітетів туризму.
До функцій Координаційної ради туризму пропонуємо віднести:
- оцінку процесів використання та охорони туристських ресурсів;
- прогнозування тенденцій щодо обсягів використання туристських ресурсів
регіонів;
- позиціонування туристських регіонів за напрямками фінансового забезпечення
охорони туристських ресурсів;
- вибору типу регіональної політики використання та охорони туристських
ресурсів;
- підготовка нормативно-правової бази щодо забезпечення раціонального
використання та охорони туристських ресурсів;
- розробка організаційно-економічного механізму використання та охорони
туристських ресурсів;
- пошук інвестиційних джерел охорони туристських ресурсів;
- розподіл стимулюючого та підтримуючого бюджетів використання та охорони
туристських ресурсів між регіонами;
- встановлення критеріїв раціональності використання та охорони туристських
ресурсів регіону;
- оцінка результативності використання бюджетних коштів на охорону
туристських ресурсів;
- порівняння досягнутих результатів рівня раціональності використання та
охорони туристських ресурсів усіх регіонів країни.
Відповідно до переліку функцій Регіональних комітетів туризму доцільно
включити:
- моніторинг причин появи тих чи інших негативних факторів впливу на стан та
розвиток туристських ресурсів регіону;
- оптимізація інвестиційних потоків за пріоритетними типами туристських
ресурсів залежно від їх статусу;
- формування спільно з Координаційною радою туризму фінансових пріоритетів
реалізації цілей раціонального використання та охорони туристських ресурсів
територій;
- розробка та реалізація цільових комплексних програм раціонального
використання та охорони туристських ресурсів регіону;
- діагностика зарубіжних інвестиційних програм та проектів регіонального
розвитку туризму;
- постійна та оперативна оцінка ефективності виконання програмно-цільових
проектів раціонального використання та охорони туристських ресурсів регіону;
- відстеження результатів діяльності підприємницьких структур регіону, яким
були надані пільгові умови для проведення охоронної політики туристських ресурсів;
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- згладжування регіональних асиметрій фінансового забезпечення раціонального
використання та охорони туристських ресурсів адміністративних територій регіону;
- оцінка результативності фіскальної політики туристських територій.
Для реалізації покладених на Координаційну раду та Регіональних комітетів
туризму функцій слід запровадити перспективну систему побудови організаційної
структури інституціонального управління процесами використання та охорони
туристських ресурсів регіону, яка передбачає програмно-цільовий підхід до
формування пріоритетів раціональності зазначених процесів.
Висновки. Формулюючи інституціональні засади використання та охорони
туристських ресурсів, законодавство покладає на державу обов'язки сприяти
раціоналізації зазначених процесів, створювати відповідні умови для ефективного
розвитку туристських об’єктів та територій, визначати пріоритетні напрями розвитку
туризму, спрямовувати бюджетні кошти на розробку і реалізацію програм
раціонального використання та охорони туристських ресурсів, формувати уявлення про
Україну як державу з величезними потенційними туристськими можливостями.
Особливістю зазначеного підходу має стати залучення до процедури регулювання
процесів використання та охорони туристських ресурсів координаційних рад туризму,
які формуватимуться з регіональних представників комітетів туризму з метою
отримання повної та достовірної інформації про стан туристських ресурсів. Така
структура органів управління туристською сферою дозволить підвищити рівень
ефективності використання туристських ресурсів, адже згідно запропонованої схеми
інформація щодо регулювання досліджуваних процесів буде формуватися в межах
регіону.
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АННОТАЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В статье рассматриваются вопросы роли институционально-организационного обеспечения при
исследовании использования и охраны туристических ресурсов. Исследуются теоретические и
прикладные аспекты институционального обеспечения процессов использования и охраны
туристических ресурсов; основные задания улучшения институционального обеспечения процессов
использования и охраны туристических ресурсов; нормирования процессов использования и охраны
туристических ресурсов; рациональное использование и охрана туристических ресурсов. Определены
критерии рациональности и проанализированы законодательная база и основные аспекты управления
данными процессами. Проанализированы основные задания управления развитием туризма
государственной администрации с позиции реализации целей использования и охраны туристических
ресурсов; функции Координационной рады туризма; функции Региональных комитетов туризма.
Ключевые слова: институциональное обеспечение; рациональное использование и охрана
туристических ресурсов; Координационная рада туризма; Региональный комитет туризма.
SUMMARY
INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL ENSURING THE PROTECTION OF TOURISM
RESOURCES
The article deals with the role of institutional and organizational support for the usage and protection of
tourism resources. The theoretical and applied aspects of institutional ensuring process of the usage and
protection of tourism resources; the main task of improving institutional ensuring process of the usage and
protection of tourism resources; valuation processes of usage and protection of tourism resources; rational
usage and protection of tourism resources have been researched. The criteria of rationality have been defined
and analyzed the legislative framework and the main aspects of this process. The basic task of managing the
development of tourism administration from the perspective of implementation purpose of the usage and
protection of tourism resources; functions of the Coordinating Council of Tourism; Regional tourism committee
functions have been analized.
Keywords: institutional ensuring, protection and rational usage of tourism resources; coordinating
council of tourism; regional tourism committee.

УДК 338.48
ОЦІНКА РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ПАПП В.В., ВАШУРІН О.І., ОСТАШ В.
Мукачівський державний університет

У статті розглядається питання ролі рекламної політики при плануванні діяльності
туристських підприємств. Акцентується увага на основних завданнях та цілях реклами туристського
продукту, типах реклами туристського продукту. Аналізуються питання рекламних комунікацій як
непрямої форми переконання, параметрах реклами та товарів призначення. Досліджується рекламна
діяльність туристського підприємства як комунікативної системи; види та завдання рекламної
кампанії туристського підприємства; рекламна стратегія туристського підприємства та шляхи
ефективності її реалізації.
Ключові слова: реклама туристського продукту; типи реклами туристського продукту; імідж
реклами туристського продуту; рекламні комунікації; рекламна діяльність туристського
підприємства; рекламна кампанія; рекламна стратегія.

Актуальність теми дослідження. Значення реклами невпинно зростає в усіх
соціальних установах. Реклама починає набувати цінності не тільки тому, що
забезпечує успішну практичну маркетингову діяльність туристської кампанії, але й
сама по собі як незалежна структура з конкретними функціями і цілями.
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Сьогодні неможливо уявити туризм без реклами: на інформування про
туристський продукт та на створення позитивного образу туристські підприємства у
провідних країнах світу витрачають в середньому 5-6% своїх доходів. Проте ефективне
впровадження рекламної діяльності в туристській індустрії неможливе без
комплексного дослідження рекламних процесів та характерних ознак, притаманних
туризму.
Незважаючи на малий термін розвитку реклами в Україні, вітчизняні
рекламодавці вже набули достатнього досвіду та і реклама стала значущою реальністю,
для вивчення якої необхідні конкретні наукові підходи.
Розв’язання соціальних проблем потребує адаптації інституціональних звичок до
нових умов. Реклама не тільки пояснює узагальненому споживачеві, як споживати її
продукт, ті чи інші товари та послуги, але й поряд з іншими різновидами масової
комунікації допомагає адаптуватися до нових форм життя, яке постійно та швидко
змінюється. Тим самим вона забезпечує атмосферу доброзичливості та довіри,
набуваючи ролі повсякденної, звичної порадниці, яка рекомендує свої продукти та
направляє свою аудиторію.
Рекламна діяльність своєю історією заглиблюється в далеке минуле, але
предметом наукового дослідження вона стає тільки у XX столітті. Першими
дослідниками суттєвих характеристик реклами були К. Абрамов, Т. Кьоніг,
М. Мануйлов, які звернули увагу не тільки на інформативність реклами, але й вперше
дослідили психологічний вплив на особистість споживача рекламованої продукції.
Функціонування реклами, шляхи вдосконалення організації та управління в рекламній
діяльності висвітлено у працях Ф. Котлера, А. Бурлаєнка, К. Воронова, К. Павлова,
Л. Гермогенової, І. Гольцекера, Ю. Хачатурова, Ю. Дегтярьова, Л. Корнілова,
І. Кардашиді, Р. Сорокіна, Д. Беклешова та інших.
Проблемам розвитку рекламних послуг туристських кампаній присвячені
роботи таких вітчизняних вчених, як Й. Завадський, М.Бєлявцев, В. Герасименко,
Ю.Челенко, І. Черкасова та інші. Однак недостатньою мірою розкрито методологічні
підходи до формування схеми розробки та просування рекламної послуги на ринок, а
також недостатньо уваги приділялось розробці методик оцінки ефективності
рекламних заходів та зміни прибутковості підприємства після проведення рекламної
кампанії.
Об’єкти та методи досліджень
Об’єкт дослідження − процеси оцінювання рекламної політики при плануванні
діяльності туристських підприємств.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання рекламної політики туристських підприємств.
Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність принципів,
прийомів і методів наукового пізнання в сфері рекламної політики туристських
підприємств, а також наукові положення і сучасні здобутки теорії щодо оцінювання
основних складових рекламної політики туристських підприємств.
При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: історичний,
монографічний, статистичний, дослідницький, абстрактно-логічний, комплексний та
інші.
Постановка задачі
Основним завданням даної статті є: оцінка реклами туристського продукту;
визначення цілей та основних типів реклами туристського продукту; аналіз іміджу
реклами туристського продукту; оцінка рекламних комунікації як непрямої форми
переконання; дослідження рекламної діяльності туристського підприємства як
комунікативної системи; оцінка видів та завдань рекламної кампанії туристського
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підприємства; рекламної стратегії туристського підприємства та шляхів її
удосконалення.
Результати та їх обговорення
На сьогодні існує багато визначень реклами. Ряд дефініцій реклами ґрунтується
на її функціях: реклама - це «будь-яка оплачувана форма репрезентації інформаційних
повідомлень неособистого характеру про товари та послуги», реклама - це інформація
про споживчі властивості товарів та різні види послуг з метою їхньої реалізації,
створення на них попиту. У Законі України «Про рекламу» дається таке визначення:
«реклама - це спеціальна інформація про осіб та продукцію, яка розповсюджується в
будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання
прибутку».
Реклама - одна із комунікативних форм. Її функціональне призначення познайомити широку аудиторію споживачів з ідеями, якістю товарів та послуг з метою
їхньої пропаганди та розширення збуту [7].
Реклама - засіб стимулювання продажу. Рекламну діяльність варто розглядати як
могутній рушій економічного зростання і ефективний засіб формування попиту.
Рекламна діяльність сприяє перерозподілу ринку між конкурентами, збільшує спільну
місткість ринку різних товарів та створює нові ринки [2].
Реклама туристського продукту є цілеспрямованим розповсюдженням
інформації про туристський продукт з метою інформативного впливу на споживача для
просування і продажу самого продукту, що сприяє появі у покупця зацікавленості і
бажання купити даний продукт. Реклама туристського продукту повинна виконувати
такі завдання на користь покупців:
- інформувати про асортимент наявних у продажі туристських продуктів, їхні
корисні властивості і способи використання;
- повідомляти про нові туристські продукти (підготувати покупця до їхньої
появи на ринку);
- формувати смаки покупців, виховувати їх;
- нагадувати про необхідність зробити сезонну покупку у зв'язку з якою-небудь
подією або про
можливість
купівлі
випадково
(наприклад,
знижка);
- інформувати про місця зручнішого придбання туристського продукту [5].
Для ефективного впливу на покупця туристська реклама повинна використати
досвід інших галузей знання: маркетингу, психології, журналістики, лінгвістики,
літератури, Public Relations. Рекламу слід розглядати не як систему саму по собі, а як
частину комунікативної підсистеми в загальній системі маркетингу. Різні складові
частини цієї системи, об'єкти і види діяльності взаємопов'язані, що зводить їх в єдине
ціле і дозволяє працювати синхронно. Тут розглядається взаємодія реклами з рядом
інших видів діяльності, яке є вкрай важливим для досягнення основної мети
маркетингу - постійне отримання максимального прибутку, враховуючи при цьому
задоволення інтересів покупця
Слід відзначити, що риси реклами характеризуються специфікою її товару
(туристських послуг):
1) туристська реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність
запропонованих з її допомогою повідомлень;
2) послуги, які на відміну від традиційних товарів не мають постійної якості,
смаку, пріоритетного розвитку потребують таких функцій реклами, як інформування і
пропаганда;
3) специфіка туристських послуг допускає необхідність використання зорових
елементів (фотоматеріали, картини) [5].
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Взаємопов'язані
цілі
реклами
туристського
продукту
такі:
- формування у споживача певного рівня знань про даний туристський продукт;
- формування потреби в даному туристському продукті;
- формування доброзичливого ставлення до туристської компанії;
- спонукати споживача звернутися до даної туристської компанії;
- спонукати до придбання саме даного туристського продукту у даної
туристської компанії;
стимулювання
просування
і
продажу
туристського
продукту;
- прискорення обігу туристських продуктів;
- прагнення зробити кожного споживача постійним покупцем даного
туристського продукту, постійним клієнтом туристської компанії;
формування
в
інших
фірм
образу
надійного
партнера;
- допомога споживачу у виборі туристського продукту [7].
Існують такі типи реклами туристського продукту:
- іміджева реклама туристського продукту для розширення обсягів продажів у
перспективі;
- спонукаюча реклама туристського продукту, націлена не на відношення
покупця до туристського продукту, а на дію на поведінку споживача;
- інтерактивна реклама туристського продукту - рекламне повідомлення
туристського продукту, що персоналізується і ставить за мету встановлення діалогу з
потенційним покупцем шляхом заохочення його відгуку, на основі якого туристська
фірма намагається потім налагодити комерційні стосунки. Даний вид реклами
туристського продукту прагне поєднувати завдання двох попередніх форм: створити
імідж і одночасно домогтися вимірного поведінкового відгуку, що дає змогу негайно
оцінити ефект повідомлення. Ця форма реклами туристського продукту набула
швидкого розвитку;
- реклама в туристській компанії (фірмова реклама), що ставить за мету
сформувати або підсилити у різних аудиторій позитивне ставлення до туристської
компанії шляхом формування її іміджу, створення клімату довіри. При цьому
необхідно знайти особливий шлях комунікації в середовищі, насиченому рекламою
туристського продукту [5].
Імідж реклами туристського продукту - реклама туристського продукту зі
створення сприятливого образу (іміджу) туристської компанії та її туристського
продукту. Виділяють такі її види:
- рекламні ролики на телебаченні;
- рекламні щити;
- реклама на транспорті;
- реклама на шпальтах газет і журналів;
- участь у доброчинних акціях [7].
Реклама туристського продукту поділяється на неналежну, контр-рекламу,
соціальну рекламу туристського продукту. Неналежною є недобросовісна,
недостовірна, неетична, свідомо помилкова реклама туристського продукту, в якій
допущені порушення вимог до її змісту, часу, місця і способу розповсюдження,
встановлених законодавством. Під контр-рекламою розуміється спростування
неналежної реклами туристського продукту, що поширюється в цілях ліквідації
викликаних нею наслідків. Соціальна реклама туристського продукту представляє
суспільні і державні інтереси і спрямована на досягнення добродійної мети.
Рекламні комунікації часто визначають як непряму форму переконання, що
базується на інформаційному чи емоційному описі переваг туристського продукту
(послуги). Її завдання - створити у споживачів сприятливе враження про туристський
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продукт (послугу) і «зосередити їх думки» на здійсненні покупки. Стимулювання
зазвичай розглядається як прямий засіб переконання, основою, якого нерідко служать
зовнішні стимули, а не властиві продукту вигоди [9].
Реклама може налагодити облік ефективності рекламування. Це дозволить
отримати інформацію про доцільність реклами і результативності її окремих засобів,
визначити умови оптимального впливу реклами на потенційних покупців.
Таблиця 1.
Параметри реклами та товари призначення
Параметри
Товари індивідуального
Товари промислового
реклами
призначення
призначення
Необхідний вплив

Розрахунок на одну людину,
максимум на одну родину

Роль у забезпеченні
Вирішальна
продажу

Комплексний, спрямований на
багатьох людей, знаходиться на
різних рівнях виробництва і
управління
Допоміжна

Час, необхідний для
Значний, досягає іноді
Незначний, іноді кілька хвилин
ухвалення рішення
декількох років
Зв'язок покупки з
впливом реклами

Легко простежити

Важко простежити

Випробні продажі

Обов'язкові і значні за обсягом

Проводяться рідко, обсяг
незначний

Бюджет витрат на
рекламу

Є результатом ретельного
дослідження і розрахунку
тенденції розвитку ринку

Є деяким відсотком обсягу
продажів минулого року
(10-15 %)

Головний елемент
реклами, що
визначає її
ефективність

Емоційність, нескладність
сприйняття, імідж товару, не
пов'язаний з його споживчою
властивістю

Змістовність, текст його
інформативний, доказовий,
безумовна правдивість

Канали розподілу

Засоби масової інформації
(преса, радіо, телебачення,
зовнішня реклама)

Спеціальні видання,
розраховані на фахівців, пряме
поштове розсилання (Directmail)

Реклама формується та діє у системі «туристський продукт (послуга) рекламодавець (замовник реклами) - виконавець реклами (рекламна агенція чи
спеціальний відділ на підприємстві) - поширювач реклами - споживач».
Для дослідження рекламної діяльності туристського підприємства як
комунікативної системи процес представлено у вигляді замкненого циклу, де
основними елементами є такі:
- туристське підприємство (туристичний оператор чи агент, які ініціюють
рекламний процес, визначають бюджет витрат на рекламу і тривалість проведення
кампанії);
- рекламна агенція чи спеціалізований відділ туристського підприємства (власні
рекламні відділи чи незалежні рекламні агенції, які планують та реалізують рекламну
кампанію відповідно до вимог та побажань рекламодавця);
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- поширювач реклами (канали комунікації, які передають повідомлення від
рекламодавця до споживача та надають простір у газетах і журналах, час на радіо та
телебаченні, простір і час в Інтернеті та ін.);
- споживач туристської продукції (потенційні покупці) [5].
Ці чотири елементи утворюють зовнішній контур руху чи каркас системи, а
центром, довкола якого обертається рекламний процес, є туристська послуга (продукт
діяльності туристського підприємства).
Успіх рекламної діяльності на туристському ринку визначається, насамперед,
привабливістю туристського продукту. Характерною рисою процесу формування
сучасної рекламної діяльності туристських підприємств є набуття нової ролі внаслідок
врахування специфічних рис, притаманних туризму в процесі управління. Тобто
туристська реклама стала невід’ємною та активною частиною комплексної системи
маркетингу, рівень розвитку якої визначає якість туристського продукту, ефективність
індустрії та адаптація господарської діяльності до сучасних вимог світового ринку [7].
Під час проведення рекламних кампаній туристськими підприємствами
конкретизація окремих заходів залежить, насамперед, від маркетингової стратегії, яка
може виражатися, наприклад, у захопленні ринку в цілому, його частки, сегмента;
впровадженні в незайняту нішу конкурентами; утримання раніше захоплених ринкових
позицій. Враховуються також: маркетингова інфраструктура, людські і технічні
ресурси, рівень налагодженості комунікацій і постачання інформацією, характер
екології рекламно-інформаційної та маркетингової діяльності [5].
Таблиця 2.
Види та завдання рекламної кампанії
Вид рекламної
кампанії

Завдання реклами

1. Інформативна

1. Розповідь ринку про новинку або про нові застосуваннях
існуючого товару;
2. Інформування ринку про зміну ціни;
3. Пояснення принципів дії товару;
4. Опис послуг, що надаються;
5. Виправлення неправильних представлений чи розсіювання
побоювань споживача;
6. Формування образу фірми;
7. Формування переваги до марки.

2. Спонукальна

1. Заохочення до перемикання на Вашу марку;
2. Зміна сприйняття споживачем властивостей товару;
3. Переконання споживача зробити покупки не відкладаючи;
4. Переконання споживача в необхідності прийняти
комівояжера.

3. Нагадувальна

1. Нагадування споживачам про те, що товар може їм скоро
знадобитися;
2. Нагадування споживачам, де можна купити товар;
3. Утримання товару в пам'яті споживачів у період міжсезоння;
4. Підтримка поінформованості про товар на вищому рівні.
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Інформативна рекламна кампанія: переважає на основному етапі виведення
туристського товару (послуги) на ринок, коли стоїть завдання створення первинного
попиту.
Спонукальна реклама: набуває особливу значущість на етапі зростання, коли
перед туристською фірмою постає завдання формування виборчого попиту. Частина
спонукальних оголошень зміщується в категорію порівняльної реклами, яка прагне
затвердити перевагу однієї марки за рахунок порівняння її з іншою або декількома
іншими марками в рамках конкретного класу.
Нагадувальна реклама: надзвичайно важлива на етапі зрілості, щоб змусити
споживачів згадати про туристський товар (послугу). Мета дорогих оголошень по
телебаченню і журналах - нагадати людям про себе.
Існує також підкріплююча реклама. Вона прагне запевнити нинішніх покупців у
правильності зробленого ними вибору [5].
Під час проведення рекламних кампаній туристськими підприємствами
конкретизація окремих заходів залежить перш за все від маркетингової стратегії,
ринкової частки туристського підприємства, сегмента ринку (впровадження в
незайняту конкурентами «нішу» утримання захоплених раніше ринкових позицій і
т.д.), враховується також поточний стан та перспективи розвитку маркетингової
інфраструктури, включаючи трудові та матеріальні ресурси, технічний рівень
комунікацій та засобів передачі інформації, традиційну культуру рекламноінформаційної та маркетингової діяльності.
Додатковий обсяг продажів під впливом реклами розраховується за формулою:
ОПД = (ОГсер - ОПВ) * Д
(1.1.)
де ОГсер - середньоденний обсяг продажів за період проведення рекламної
кампанії,
ОПВ - середньоденний обсяг продажів до початку проведення рекламної
кампанії,
Д - кількість днів обліку обсягу продажів за період проведення рекламної
кампанії.
Проектуючи рекламну стратегію туристського підприємства, необхідно
зважати на постійну змінність якості туристського обслуговування, яка залежить від
численних факторів, умовно поділених на три групи. До першої групи віднесено
фактори, які безпосередньо не залежать від підприємства: наприклад, природнокліматичний, політичний, економічний та екологічний стан у країні під час подорожі
клієнта. Друга група пов'язана з роботою підприємства, що приймає відвідувачів, і в
якому якість обслуговування залежить від кваліфікації, індивідуальних рис і настроїв
персоналу. До останньої групи факторів належать суб'єктивні риси та унікальність
самого споживача.
Вивчення споживачів допомагає виявити групи і категорії потенційних
споживачів, на які слід спрямувати рекламу з урахуванням їх демографічних,
соціальних, економічних характеристик. Ці дослідження проводяться зазвичай на
основі вибіркових (представницьких) анкетних опитувань чи інтерв'ювання.
Дослідження споживачів туристських послуг допомагають не тільки встановити
мотивацію попиту, його відповідність споживчим властивостям пропозиції, але і
підсилити дію тих чи інших спонукальних мотивів. У кінцевому підсумку вивчення
споживачів послуг має дати чіткі орієнтири - на якого конкретного покупця буде
спрямована реклама.
Дослідження товару дозволяє виокремити найбільш привабливі гідності
туристського продукту, унікальні властивості послуг, на яких реклама повинна
сконцентрувати увагу покупців. На всіх етапах розробки та вдосконалення
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туристського продукту стратегічне значення мають споживчі оцінки. При вивченні
споживчих властивостей туристського продукту необхідно шукати ті його привабливі
сторони, які надали б пропозицією новизну і унікальність, що вигідно відрізняло б його
від пропозицій конкурентів [3].
Аналіз туристського ринку показує, де знаходяться потенційні споживачі, «щоб
реклама могла прийняти найбільш перспективні і чіткі напрямки». Він повинен
допомогти вирішити питання про розподіл рекламних зусиллі по різних ринків і
ринкових сегментах, тобто визначається обсяг реалізації на конкретному ринку
конкретного продукту. Зазвичай для цих цілей використовуються звітні дані про
продажі туристських послуг у попередні роки та їх кореляція на перспективу в розрізі
як територіальних, так і видових ринків.
Розкладаючи проблему ефективності реклами в туризмі на дві складові, а саме:
економічний та комунікативний ефект реклами, визначено, що порівняння основних
економічних показників з витратами на рекламу є відображенням комунікативної
ефективності дії реклами. Тобто, фінансово-економічні показники наочно ілюструють
наскільки ефективну комунікацію здійснює реклама. Такий комплексний підхід в
туризмі при дослідженні комунікативної ефективності показує здатність здійсненої
комунікації в медіа каналах впливати на збільшення економічної ефективності
розробленої програми управління рекламою туристських підприємств.
Умовою високої ефективності рекламної кампанії туристських підприємств є
виконання таких вимог:
1) підготовка та проведення кампанії повинна здійснюватися на основі детальних
попередніх досліджень з врахуванням динамічного характеру ринкової ситуації;
2) рекламна продукція створена обґрунтовано, тобто така, яка запам’ятовується і
повинна належним чином впливати на попередньо вибрану споживацьку аудиторію;
3) напрямок рекламної кампанії повинен бути забезпечений достатньо широкою
за обсягом і кількістю публікацій в засобах поширення реклами, які є найбільш
доцільними для вирішення поставлених завдань і найбільшою мірою враховують
специфіку рекламної аудиторії;
4) заходи рекламної кампанії, які здійснюються в різних місцях та на різних
рівнях збутової діяльності, повинні бути належним чином скоординовані.
Також слід зазначити, що повагу і визнання отримує та туристська фірма, яка
співпрацює з відомими і солідними партнерами на туристських виставках і ярмарках.
Відмінна риса цих заходів - орієнтованість на професійних працівників туристської
індустрії і широке представництво преси. Участь у виставках є одним з видів
просування туристського продукту. Основна мета рекламної кампанії фірми на
виставкових заходах в комплексі маркетингових комунікацій - створення і підтримання
іміджу.
Висновки. Система управління рекламною діяльністю туристського
підприємства об’єднує та впорядковує процеси функціонування та розвитку елементів
рекламного процесу, планування та реалізацію відповідних управлінських рішень. В
управлінні рекламою використовуються як стратегічні, так і тактичні прийоми,
враховуються тенденції зміни ринкової ситуації та поточні кон’юнктурні коливання, а
також розвиток інфраструктури рекламної діяльності. Формування іміджу
туристського підприємства за допомогою рекламної кампанії полягає в тому, щоб
забезпечити узгодження комерційно важливих для споживачів як реальних, так і
принесених фахівцями переваг фірм.
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются вопросы роли рекламной политики при планировании
деятельности туристических предприятий. Акцентируется внимание на основных заданиях и целях
рекламы туристического продукта, типах рекламы туристического продукта. Анализируются
вопросы рекламных коммуникаций как непрямой формы переубеждения, параметрах рекламы и товаров
назначения.
Анализируется
рекламная
деятельность
туристического
предприятия
как
коммуникативной системы; виды и задания рекламной кампании туристического предприятия;
рекламная стратегия туристического предприятия и пути эффективности их реализации.
Ключевые слова:
реклама туристического продукта; типы рекламы туристического
продукта; имидж рекламы туристического продукта; рекламные коммуникации; рекламная
деятельность туристического предприятия; рекламная кампания; рекламная стратегия.
SUMMARY
EVALUATION ADVERTISING POLICY OF TOURISM ENTERPRISES
The article deals with the issue of the role of advertising policy in the planning of tourism enterprises.
The attention is focused on the main objectives and purposes of advertising tourism product, types of advertising
tourism product. The questions of advertising communications as indirect forms of persuasion, advertising
options and destination of goods have been analyzed. The promotional activities of tourism enterprises as a
communicative system; types and advertising tasks tourism enterprises; advertising strategy of tourism
enterprises and ways of the effectiveness of its implementation have been analyzed in the article.
Keywords: advertising tourism products; types of advertising tourism product; image of advertising
tourism product ; advertising communication; promotional activities of tourism enterprises; advertising
company; advertising strategy.

УДК 658.29:004
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
РЕСЛЕР М.В., МОЛНАР К.І.
Мукачівський державний університет

У статті обґрунтовано значення інформаційних систем та технологій в діяльності
підприємства. Розглянуто питання впровадження автоматизованої системи обліку на підприємстві.
Визначено основні переваги та недоліки в застосуванні інформаційних систем обліку на підприємствах.
Ключові слова: технології, інформаційні системи, інформація, автоматизована система.
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Постановка проблеми. Процес бухгалтерського обліку є ґрунтовним та
громіздким, тому він вимагає чіткої послідовності дій, систематизації, комплексності, а
також з метою оперативності дій, - впровадження програмного забезпечення та
автоматизації. Інформація, необхідна для реалізації цієї мети має відповідати таким
вимогам: методичній єдності, достовірності, швидкості і своєчасності надання,
доступності, лаконічності при одночасному наповненні внутрішнім змістом тощо.
Реалізація вказаних вимог при розробці інформаційного забезпечення обліку, має
сприяти ефективному функціонуванню всієї системи бухгалтерського обліку
підприємства, однак при впроваджені даної систем обліку на підприємстві виникає ряд
перепон, зокрема, невідповідність матеріально-технічної бази підприємства, низький
рівень організації обліку, низька кваліфікація працівників бухгалтерії та інше. Але не
зважаючи на все, впровадження інформаційних систем все частіше стає нормою роботи
сучасних підприємств, що надає широкі можливості для оперативного, автоматичного
відображення господарських операцій, знижуючи можливість виникнення
арифметичних помилок та надає оперативне відтворення первинних і звітних
документів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема дослідження та використання інформаційних систем та технологій
знайшла своє відображення в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених:
Ж.В. Іноземцевої, Д. Камера, О.О. Козлова, Т. Коннолі, П. Лазарсфельда,
Н.В. Макарової, В.С. Рожнова, М.І. Семенова, В.С. Трубіліна, І.О. Белебеха,
Ф.Ф. Бутинець, Р.М. Захарченко, С.В. Івахненков, М.В. Карамушка, Т.Г. Кірюшатова,
М.М. Коцупатрий, М.Ф. Огійчук, В.Є. Ходаков та ін.
Формування цілей статті.
Метою даного дослідження є теоретичне аргументування впровадження
інформаційних систем та технологій в обліку на сучасному підприємстві, а також їх
переваги та недоліки, щодо використання. Так як ринок програмного забезпечення
зайняв великі масштаби та представлений різними видами програм, які дозволяють
обробляти всю бухгалтерську інформацію в одному середовищі. Залишається багато
невирішених питань, які стосуються саме практичного впровадження ІС на
підприємстві.
Тому, необхідно визначити значення інформаційної системи та технологій в
діяльності підприємства, їх основні завдання та особливості.
Викладення основного матеріалу.
У країнах з розвинутою економікою інформаційні системи давно стали життєво
важливим і необхідним елементом діяльності підприємства. Адже у процесі діяльності
підприємства саме інформація стала більш важливим ресурсом, ніж матеріальні,
енергетичні, трудові, фінансові та інші ресурси.
Інформаційна система (ІС) – це система, яка організує зберігання і
маніпулювання інформацією про проблемну область. Під терміном «маніпулювання»
маються на увазі процедури збору, обробки, пошуку, передачі інформації, необхідної в
процесі прийняття рішень в будь-якій області [3].
У основі функціонування будь-якої системи лежить процес, а в основі
інформаційної системи – процес виробництва інформації. Тому, призначення
інформаційної системи – це виробництво інформації для потреб організації в
забезпеченні ефективного управління її діяльністю.
Інформаційні системи передбачають використання інформаційних технологій.
Під технологією розуміють науку про виробництво матеріальних благ, що включає три
аспекти: інформаційний, інструментальний і соціальний. Інформаційний аспект
охоплює опис принципів і методів виробництва, інструментальний – знаряддя праці, за
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допомогою яких реалізується виробництво, соціальний – кадри та їх організацію. Будьяка інформаційна система характеризується наявністю технології перетворення
вихідних даних у результатну інформацію. Тому інформаційна технологія не може
існувати окремо від технічного і програмного середовища [4].
В умовах сучасного інформаційного суспільства у бухгалтерів є вибір – або
залишитись у межах традиційного розуміння свого фаху, або опанувати нові знання і
брати активну участь у реформуванні економічних систем підприємств.
Автоматизована система обліку призначена для автоматизованого збирання,
реєстрації, збереження, пошуку, оброблення та видачі інформації при сумісній роботі
персоналу та комплексу технічних засобів.
Вона складається з сукупності взаємозв'язаних компонентів: технічних засобів
обробки і передачі даних (засобів обчислювальної техніки і зв'язку), методів і
алгоритмів обробки у вигляді відповідного програмного забезпечення, масивів
(наборів, баз) даних на різних носіях, персоналу і користувачів, об'єднаних за
організаційно-структурними, тематичними, технологічними чи іншими ознаками для
виконання автоматизованої обробки даних з метою задоволення інформаційних потреб
споживачів інформації.
Автоматизована система є людино-машинною системою, вона дає змогу
підвищити якість роботи завдяки оптимальному розподілу праці між людиною та
комп’ютером на всіх стадіях. Уся сукупність операцій оброблення інформації, що
включає збирання, введення, запис, реєстрацію, перетворення, зчитування, збереження,
знищення, коригування, обмін за каналами зв'язку, в автоматизованій системі
здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів.
Вигода чи невигода впровадження інформаційної системи означає відповідність
чи невідповідність результатів роботи системи меті й завданням підприємства. Вибір
інформаційної системи, а також постановку завдань слід проводити, виходячи з рамок
довгострокового економічного планування. Основними вигодами від впровадження
автоматизованої системи обліку є зниження операційних і управлінських витрат,
економія коштів, зменшення циклу реалізації продукції, зниження комерційних витрат,
зменшення дебіторської заборгованості.
При введені автоматизованої системи обліку на підприємстві, перш за все,
необхідно оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті неминучого старіння
комп’ютерної програми, тому що програмні продукти, як і інші види матеріальних
активів, мають надзвичайно високу швидкість заміни новими видами або версіями.
Далі слід оцінити масштаби комп’ютеризації. Саме після того, як сплановано процес
організації обліку та визначені масштаби і завдання комп’ютеризації бухгалтерського
обліку, слід приділити увагу безпосередньо питанню вибору програмного продукту
Ринок бухгалтерських програм досить об’ємний. Серед різноманіття програмних
продуктів підприємства повинні орієнтуватися на рекомендовані їм засоби
автоматизації. Серед яких: «1С: Підприємство», «АБ Офіс 2000», «Акцент», «БестПро», «РС-Фінанси», «Свод», «Універсал» та інші.
Можна визначити наступні переваги, які виникають при застосуванні на
підприємстві інформаційних систем і технологій, впровадженні програмного продукту
автоматизації обліку, а зокрема: [5]
 програмний продукт автоматизації обліку можливо швидко ввести в
експлуатацію, а при зміні масштабів діяльності підприємства, підходів до управління
чи організації облікових робіт – переналаштувати з мінімальними затратами часу та
фінансових ресурсів;
 усі облікові дані реєструються та зберігаються в єдиній інформаційній базі;
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 швидкий доступ до інформації для прийняття управлінських рішень;
 широкі можливості для планування діяльності;
 можливість постійного ведення оперативного контролю;
 сучасний ергономічний інтерфейс автоматизованих програм обліку
забезпечують доступність засвоєння інформації та високу швидкість роботи для
фахівців;
 можливість доступу до інформації через мережу Інтернет.
Але, слід очікувати і деякі проблеми, які можуть виникнути на підприємстві при
впровадженні автоматизованої системи обліку, а зокрема: навчання персоналу,
підготовка бухгалтерського обліку до автоматизації, введення облікових даних,
витрати на технічну підтримку, витрати на періодичні оновлення програмного
продукту.
Тому, особливість інформаційних систем і технологій в обліку відображається як
перевагами, так і недоліками. До переваг можна віднести: оперативність, гнучкість,
динамічність, зручність, професійність. Що стосується недоліків то сюди можна
віднести: статичність, оновлення техніки, навчання персоналу, висока ціна.[]
Висновки. Автоматизація системи бухгалтерського обліку дозволяє істотно
полегшити труд бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи, підвищує
оперативність та точність облікової інформації, дозволяє більше приділяти уваги
проведенню економічного і фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку
резервів щодо підвищення ефективності цієї роботи. Саме тому, підприємствам
необхідно визначитися з вибором програмного забезпечення, яке було здатне
забезпечити всі потреби обліку підприємства і разом з тим було досить економним і не
вимагало великих витрат на його придбання, а також не вимагало від бухгалтера
специфічних навичок програмування.
Дана тематика дослідження потребує подальшого дослідження та обгрунтування,
адже в умовах сучасного інформаційного суспільства у фахівців-бухгалтерів є
можливість опанувати нові знання і брати активну участь у реформуванні економічних
систем підприємств. Саме впровадження інформаційних систем і технологій в обліку
підприємств може у результаті не лише призвести до зниження витрат на здійснення
інформаційного обміну даними, підвищення оперативності інформаційної системи та
запобігання втратам від помилок у звітності, а й стати наслідком, що спрямований на
вдосконалення організації обліку.
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АННОТАЦИЯ
ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обосновано значение информационных систем и технологий в деятельности
современного предприятия. Рассмотрены вопросы внедрения автоматизированной системы учета на
предприятии. Определены основные преимущества и недостатки в использовании информационных
систем учета на предприятии.
Ключевые слова: технологии, информационные системы, информация, автоматизированная
система.
SUMMARY
THE VALUE OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ACTIVITY OF THE
MODERN ENTERPRISE
The value of information systems and technologies in activity of the modern enterprise has been justified
in the article. The questions of the implementation the automated accounting system in the enterprise have been
researched. The main advantages and disadvantages in the usage of the information accounting systems have
been defined.
Keywords: technologies, information systems, information, automated system.

УДК 657
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ»
ЛІБА Н.С., НАЗАРЕНКО Є.Є.
Мукачівського державного університету

За сучасних умов розвитку зростає роль та значення створення ефективних систем управління
діяльністю підприємницьких структур. Важливе значення в забезпеченні стійкого розвитку
підприємств має система внутрішнього контролю. Інформація отримана в результаті використання
такої системи надає можливість виявити негативні тенденції та відхилення від цільових показників,
визначити пріоритетні завдання управління та спрогнозувати параметри економічного потенціалу.
Така система контролю повинна бути гнучкою та орієнтована на своєчасне виявлення резервів
стійкого розвитку і прийняття управлінських рішень щодо попередження виникнення загроз.
У статті розглянуто трактування внутрішнього контролю різними вченими та суть його
організації. Досліджено необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах ефективного
внутрішнього контролю.
Ключові слова: внутрішній контроль, система контролю, функції контролю, принципи
внутрішнього контролю.

Внутрішній контроль є однією із функцій управління господарською діяльністю
підприємства. Він присутній на всіх стадіях і протягом усього часу реалізації
управлінських рішень. Система внутрішнього контролю є важливим елементом
загальної структури управління. Вона дозволяє керівництву шляхом здійснення
нагляду, перевірок і стеження переконатись, що його фінансово-господарська
діяльність, проходить у відповідності до розробленої стратегії розвитку, прийнятої
керівництвом маркетингової політики, інструкцій, інших нормативних документів та
вимог діючого законодавства. Для акціонерів та потенційних інвесторів внутрішній
контроль виступає гарантією збереження та ефективного використання інвестованих
коштів. Мета внутрішнього контролю полягає у своєчасному виявленні та запобіганні
невиправданим відхиленням, які перешкоджають раціональному використанню майна
та коштів підприємства, ідентифікації і усуненні слабких місць в системі управління,
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пошуку шляхів оптимізації господарських рішень структурними підрозділами та на
рівні підприємства в цілому.
Об’єкти та методи дослідження. Значний внесок у теоретичне та практичне
дослідження системи внутрішнього контролю зробили такі вітчизняні вчені, як
Л.В. Нападовська, А.О. Баранова, Д. І. Венжега [2], Л.М. Данилів [3], Р. О. Костирко,
А.Ю. Кузнєцова [4], Л.О. Сухарева, Т.В. Фоміна [6], М.М Шигун [7]. Разом з тим
цілісної концепції внутрішнього контролю в управлінні стійким розвитком
підприємств на сьогодні не розроблено. Теоретичні та практичні потреби у формуванні
цілісного уявлення про систему контролю зростають. Стає невідкладним завданням
організація контрольної системи в управлінні, яка б стала засобом формування
релевантної інформації для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
стійкого розвитку підприємств.
Постановка завдання. Метою даної статті є розкриття сутності та змісту поняття
внутрішній контроль, та його значення і принципів побудови на підприємстві.
Одне з найважливіших завдань, які виконує внутрішній контроль, полягає в
наданні інформації про діяльність суб’єкта господарювання для прийняття ефективних
управлінських рішень, що можливе лише за раціональної його організації. При
організації системи внутрішнього контролю на підприємстві необхідно, насамперед,
дотримуватися системного підходу, так як йому притаманна певна система зв’язків та
наявність структури, що забезпечить його найбільшу результативність та, в свою чергу,
раціональність контрольної діяльності. Ефективна організація внутрішнього контролю
є одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління підприємством, яка
забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його веденні.
Правильна організація системи внутрішнього контролю на підприємстві забезпечить
керівництво та власників достовірною інформацією про стан справ і на основі цього
визначить перспективи його подальшої діяльності.
Внутрішній контроль являє собою сукупність методів, способів та прийомів, які
використовують суб’єкти контролю для забезпечення відповідності фінансовогосподарської діяльності підприємства діючій нормативній базі, збереженню майна та
інформації, попередженню зловживань та помилок, належній організації обліку та
звітності. Його необхідно розглядати як складову всіх функцій у загальній системі
управління [4].
Окремі науковці визначають внутрішній контроль як механізм, за допомогою
якого власники, наглядова рада, виконавче керівництво підприємства отримують
розумну ступінь впевненості в тому, що підприємство досягне поставлених цілей у
найбільш ефективний спосіб.
Однак багатозмістовність поняття «механізм» не дозволяє однозначно розуміти
наведену інтерпретацію дефініції «внутрішній контроль». Який механізм мали на увазі
дослідники? В економічній літературі термін «механізм» тлумачиться різноманітно,
зокрема як: – сукупність станів і процесів; – система управління; – інструмент, за
допомогою якого система управління впливає на керований об’єкт; – спосіб
функціонування певної системи; – сукупність інструментів, форм і способів
регулювання економічних процесів; – система зворотних зв’язків з управління бізнесом
на усіх рівнях господарювання. Це спричиняє некоректність визначення дефініції
«внутрішній контроль» у редакції авторів – Т.О. Каменської, Л.Б. Ліщинської та
С.О. Багдасарян. Д.К. Робертсон пропонує визначати внутрішній контроль як
процедури компанії, що спрямовані на запобігання, виявлення і виправлення суттєвих
помилок і спотворень інформації, які можуть виникнути в бухгалтерській звітності.
Т.П. Остапчук під внутрішнім контролем розуміє сукупність методів та процедур,
які використовують суб’єкти контролю для упорядкування і ефективного здійснення
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господарської діяльності підприємства шляхом своєчасного виявлення недоліків та
помилок у господарюванні та забезпечення усунення причин їх виникнення. Такої ж
позиції дотримується В.Д. Андрєєв.
Ч.Т. Хорнгрен та Дж. Фостер розглядають внутрішній контроль як комплекс
бухгалтерського управлінського контролю, що допомагає забезпечити відповідність
рішень, прийнятих в організації, з реалізацією їх на практиці. Обмеження сфери
внутрішнього контролю тільки виконанням контрольних процедур, тобто певних дій
уповноважених фахівців стосовно достовірності фінансової інформації та
бухгалтерської звітності, без урахування контрольних дій у сфері оподаткування та
податкової звітності, на нашу думку, значно звужує змістовність поняття «внутрішній
контроль». Систематичним спостереженням за ефективністю використання активів і
зобов’язань підприємства, законністю та доцільністю господарських операцій і
процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей вважає внутрішній
контроль Є.В. Калюга.
Такої ж точки зору дотримується І.Є. Ісаєва, яка уточнює об’єкт спостереження,
приймаючи за нього процес функціонування керованого об’єкта та перевірки його
фактичного стану з метою оцінки обґрунтованості та ефективності прийнятих
управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення відхилень від цих рішень,
усунення несприятливих явищ і при необхідності інформування про них компетентних
органів управління.
Автори Є.В. Калюга та І.Є. Ісаєва, на нашу думку, звужують зміст внутрішнього
контролю, ототожнюючи його зі спостереженням – методом дослідження, з
притаманним йому систематичним, цілеспрямованим і навмисним сприйняттям
об’єкта, у ході якого отримується знання про зовнішні сторони, властивості і відносини
досліджуваного предмета. Низка дослідників під внутрішнім контролем розуміють
перевірку всієї або складових господарської системи, яка ініціюється та проводиться
суб’єктом, повноваження та відповідальність якого не виходять за межі повноважень з
управління такою системою.
Я.А. Гончарук та В.С. Рудницький розглядають внутрішній контроль як систему
спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта управління
прийнятим управлінським рішенням. Системою діяльності окремих працівників
підприємства, спрямованою на забезпечення збереженості його активів і майна
називають внутрішній контроль Т.М. Юшковець та К.О. Закалінська.
Аналогічну точку зору висловлюють О.В. Філозоп та В.В. Бурцев, який до дій
суб’єктів внутрішнього контролю відносить:
– визначення фактичного стану чи дії керованої ланки системи керування
організацією (об’єкта контролю);
– порівняння фактичних даних з необхідними, тобто з базою порівняння,
прийнятою в організації, заданою ззовні, або заснованою на раціональності;
– оцінка відхилень, що перевищують гранично припустимий рівень, і ступеня
їхнього впливу на аспекти функціонування організацій; – виявлення причин даних
відхилень.
М.Д. Корінько та Ю.Ю. Ярова вважають, що внутрішній контроль – це система
заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на
підприємстві з метою найбільш ефективного використання усіма працівниками своїх
обов’язків по забезпеченню та здійсненню господарських операцій. Тобто внутрішній
контроль визначає законність цих операцій, і їх економічну доцільність для даного
підприємства. Сфера внутрішнього контролю в інтерпретації терміну Т.М. Юшковець
та К.О. Закалінської, О.В. Філозопа, В.В. Бурцева, М.Д. Корінько, Ю.Ю. Ярової
обмежується окремими контрольними діями (заходами) без урахування сукупності
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взаємодій, цілеспрямованих на реалізацію стратегії підприємства щодо підвищення
його конкурентоспроможності, що значно обмежує змістовну наповненість поняття
«внутрішній контроль». Деякі дослідники підкреслюють, що внутрішній контроль – це
процес, спрямований на досягнення стратегічних довгострокових цілей компанії, що і є
результатами дій керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності
компанії в цілому та її окремих підрозділів. Таку позицію підтримують
Л.В. Нападовська, Н.М. Зорій і Н.Г. Мельник, вважаючи внутрішній контроль
процесом, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об’єкта
прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої
мети. А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин характеризують внутрішній контроль
як процес перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової
діяльності з метою реалізації фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям,
який здійснюють підрозділи внутрішнього контролю та фінансової служби
підприємства. В.М. Мельник, А.С. Пантелєєв, А.Л. Звєздін характеризують внутрішній
контроль як форму зворотного зв’язку, за допомогою якого орган управління
організації отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого об’єкта та
реалізовує управлінські рішення [ 1; с. 781 ].
Суб’єктами внутрішнього контролю виступають особа чи група осіб, які мають
відповідні права та обов’язки пов’язані зі здійсненням контрольних функцій над
об’єктами контролю. Суб’єктами внутрішнього контролю виступають: суб’єкти
організації такі як керівник, власник або підпорядкований йому орган - на них
покладено обов’язок організувати контрольну діяльність на підприємстві; суб’єкти
здійснення контролю - це працівники підприємства, які підпорядковані керівнику
підприємства та підрозділи апарату управління, на яких делеговано контрольні функції
адміністрацією.
Під системою внутрішнього контролю розуміється сукупність організаційної
структури, методики процедур, прийнятих керівництвом економічного суб'єкта в якості
засобів для впорядкованого і ефективного ведення господарської діяльності, яка в тому
числі включає організовані всередині даного економічного суб'єкта його силами нагляд
і перевірку дотримання вимог законодавства, точності і повноти документації
бухгалтерського обліку, своєчасності підготовки достовірної бухгалтерської звітності,
запобігання помилок і викривлень, виконання наказів і розпоряджень, забезпечення
збереження майна організації. Мета системи внутрішнього контролю - своєчасно
запобігати нераціональним або неправильним діям, а також помилкам при обробці
інформації [3].
При формуванні системи внутрішнього контролю на підприємстві можуть
здійснюватися організаційні заходи за різними напрямками.
Організація системи внутрішнього контролю передбачає:
 визначення суб’єктів здійснення контрольних процедур, об’єктів, що підлягають
контролю;
 ідентифікація основних об’єктів, на які слід звернути увагу в ході перевірки;
 планування контролю (розробка плану здійснення внутрішнього контролю за
обраним об’єктом, розробка переліку типових поршень, формування переліку
повноважень суб’єктів контролю);
 систематизація джерел інформації, що є основою для здійснення контролю, та
прийомів документального та фактичного контролю, що доцільно застосовувати по
відношенню до обраного об’єкту перевірки.
Передумовами виникнення контролю як функції управління є невизначеність
керівника щодо окремих аспектів діяльності підприємства.
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Ступінь складності внутрішнього контролю залежить від організаційної
структури підприємства, чисельності персоналу, розгалуженості мережі філій і
підрозділів, ступені централізації бухгалтерського обліку і інших характеристик
підприємства в цілому [2].
Середовище внутрішнього контролю, включає в себе:
1. Організаційну систему (розподіл функціональних обов’язків, повноваження та
відповідальність, організаційна структура та взаємозв’язок підрозділів).
2. Систему документації та інформації (контроль документального оформлення
документів, складання графіків руху документів, контроль відображення операцій в
облікових регістрах, засоби комунікації та шляхи передачі і накопичення інформації,
аналіз отриманих даних для прийняття управлінських рішень).
3. Кадрову політику (формування штату, підвищення кваліфікації, контроль
виконання професійних обов’язків);
4. Матеріальні засоби захисту (наявність спеціально обладнаних приміщень,
сейфів, охорони, застосування систем кодів, паролів та інших засобів проти
несанкціонованого доступу до інформації;
5. Зовнішні перевірки контролюючими органами [5].
Моніторинг заходів контролю є процесом оцінки якості процедур контролю за
результатами їх реалізації. Він передбачає оцінку структури та функціонування
процедур контролю на своєчасній основі і вживання необхідних виправних заходів.
Моніторинг здійснюється з метою забезпечення подальшої ефективності в реалізації
заходів контролю.
Функції внутрішнього контролю визначаються керівництвом або власником
підприємства залежно від змісту і специфіки його діяльності, обсягів, показників,
системи управління. Але, можна виділити ряд типових функцій, притаманних
внутрішньому контролю, незалежно від особливостей діяльності підприємства, на
якому він проводиться.
Основні функції внутрішнього контролю на підприємстві:
- зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з ефективним
використанням ресурсів;
- вивчення стану бухгалтерського обліку, його моніторинг та розробка
рекомендацій щодо удосконалення даної системи;
- дослідження бухгалтерської й оперативної інформації;
- перевірку виконання законів та інших нормативних актів, а також вимог
облікової політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва або власників;
- вивчення й оцінку контрольних процедур у структурних підрозділах
підприємства;
- перевірку наявності, стану і забезпечення збереження майна;
- оцінку використовуваного підприємством програмного забезпечення;
- спеціальні службові розслідування окремих випадків, за завданням керівника;
- розробка і подання пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і пропозицій
з підвищення ефективності управління.
Контроль необхідно здійснювати на основі чіткої взаємодії всіх підрозділів і
служб. Критерієм ефективності системи внутрішнього контролю є дотримання
принципів.
Серед ключових принципів, на яких базується система внутрішнього контролю
підприємства виділяють такі:
- принцип ієрархічності, при якому організаційні структура на підприємстві
повинна передбачати виконання контрольної функції на всіх рівнях: від керівника до
кожного робочого місця;
Журнал наукових праць №20(15)’2016

318

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

- принцип інтеграції контролю, при якому контроль слід розглядати в поєднанні з
іншими функціями управління в загальній системі;
- принцип здійснення контролю за центрами відповідальності забезпечує
наближення контролю до об’єкту, забезпечує розподіл обов’язків та повноважень,
надає можливість оперативно оцінювати якість управлінських рішень;
- принцип незалежних перевірок, який означає, що вся діяльність підприємства
повинна підлягати періодичним перевіркам незалежними суб’єктами контролю;
- принцип циклічності контролю в часі, що дозволить ефективно використовувати
результати попереднього контролю;
- принцип комплексності, який передбачає охоплення контролем всіх об’єктів;
- принцип постійності, який передбачає постійне адекватне функціонування
системи внутрішньогосподарського контролю.
Сукупність зазначених принципів є підставою ефективності системи
внутрішнього контролю [6].
Дані принципи носять об’єктивний характер і повинні виконуватися при
створенні системи внутрішнього контролю будь-якого підприємства.
Виконання наведених принципів передбачає постійний аналіз і забезпечення
дотримання відповідних вимог щодо системи внутрішнього контролю, реалізація яких
дозволяє досягнути основної мети контролю, що полягає у виявленні відхилень в
об’єктах контролю і своєчасному наданні інформації про них керуючій системі [7].
Висновки. Система внутрішнього контролю повинна сприяти стійкому розвитку
підприємства, здатна своєчасно виявляти резерви, попереджувати загрози ризику та
забезпечити якісною інформацією різних користувачів. Внутрішній контроль займає
особливе місце в управлінні діяльністю кожного підприємства і являє собою загальною
функцію, метод управління та складову частину управлінського циклу. Він надає
допомогу керівництву в ефективному управлінні підприємством; сприяє мінімізації
ризиків у його діяльності через протидію появі помилок та недоліків, здійснює
перевірку достовірності даних обліку й звітності, створює умови для здійснення
планування, забезпечує дотримання прийнятої політики керівництвом, інструкцій та
інших директивно-нормативних документів підприємства, вимог діючого
законодавства. Система внутрішнього контролю є важливим елементом загальної
структури управління підприємством.
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7. Шигун М. М. Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства /
М. М. Шигун // Науковий вісник Ужгородського університету . Серія Економіка. – 2014. - №3 (44) – с.
159-162.
АННОТАЦИЯ
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ»
В современных условиях развития возрастает роль и значение создания эффективных систем
управления деятельностью предпринимательских структур. Важное значение в обеспечении
устойчивого развития предприятий имеет система внутреннего контроля. Информация, полученная в
результате использования такой системы, дает возможность выявить негативные тенденции и
отклонения от целевых показателей, определить приоритетные задачи управления и спрогнозировать
параметры экономического потенциала. Такая система контроля должна быть гибкой и
ориентирована на своевременное выявление резервов устойчивого развития и принятия управленческих
решений по предупреждению возникновения угроз.
В статье рассмотрены трактовки внутреннего контроля различными учеными и суть его
организации. Исследована необходимость внедрения на отечественных предприятиях эффективного
внутреннего контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, система контроля, функции контроля, принципы
внутреннего контроля.
SUMMARY
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CONCEPT OF "INTERNAL CONTROL"
Under the present conditions of development the role and importance of creating effective systems of
management of the businesses is increasing. Equally important in ensuring sustainable development of
enterprises has a system of internal control. Information obtained from the use of such a system provides an
opportunity to identify adverse trends and deviations from targets, prioritize tasks and control parameters to
predict economic potential. Such a monitoring system should be flexible and focused on the early detection of
reserves for sustainable development and management decisions to prevent threats.
The interpretations of internal control by various scientists have been considered and content of its
organization. The need of implement in domestic enterprises the effective internal control has been investigated.
Keywords: internal control, control system, control functions, principles internal control.

УДК 657
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ
ПОКАЗНИКІВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ
КРАТКО І.Р., АРОВИЧ М.В.
Мукачівський державний університет

Для виживання підприємства в умовах постійного загострення конкурентної боротьби необхідно
вміти реально оцінити фінансовий стан як свого підприємства, так й існуючих потенційних
конкурентів. У статті досліджено як показники платоспроможності та ліквідності можуть
впливаюти на оцінку фінансового стану підприємства.
Одним з головних проблем в діяльності багатьох підприємства є відсутність гнучкого
фінансового планування, аналізу та несвоєчасне виявлення фінансової нестабільності. Тому дуже
важливо своєчасно виявити та усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення,
які покращать фінансовий стан підприємства. У сучасних умовах проблеми діагностики фінансового
стану підприємств все ще є актуальними і тому потребують подальшого вивчення.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у
фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та
його платоспроможності. Сучасні управлінці повинні знати зміст таких понять ринкової економіки, як
платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас
фінансової стійкості, ефект цінового важеля, леверидж, ступінь фінансового ризику, небезпека
банкрутства та ін., а також методику розрахунку показників, що їх характеризують, та їх аналіз
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Ліквідність і платоспроможність є складовими оцінювання фінансового стану та визначення
загрози банкрутства підприємства. У подальших дослідженнях варто спрямувати увагу на визначення
впливу рівня платоспроможності суб'єкта господарювання в поточному періоді на ймовірність
банкрутства в майбутньому. Рівень платоспроможності підприємства визначає загрози та ризики
щодо збитковості та виникнення кризи не платежів.
Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, фінансовий стан,показник,коефіцієнт.

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними
коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей з
потребами
виробництва,
своєчасне
проведення
розрахункових
операцій,
платоспроможність.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення
недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення
фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
Сучасні управлінці повинні знати зміст таких понять ринкової економіки, як
платоспроможність,
ліквідність,
кредитоспроможність
підприємства,
поріг
рентабельності, запас фінансової стійкості, ефект цінового важеля, леверидж, ступінь
фінансового ризику, небезпека банкрутства та ін., а також методику розрахунку
показників, що їх характеризують, та їх аналіз.
Метою даної роботи є проведення аналізу впливання показників ліквідності та
платоспроможності на фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства- це сукупність економічних параметрів, які
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Постановка проблеми. Фінансовий стан підприємства може бути стійким,
нестійким, кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі,
фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про стійкий фінансовий
стан. Стійкий фінансовий стан підприємства залежить від результатів виробничої,
комерційної і фінансової діяльності [3].
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно
здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою
комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське
становище підприємства.
Провідними характеристиками фінансового стану підприємства є ліквідність,
платоспроможність .У ході їхнього аналізу прийнято акцентувати увагу на періоді
діяльності підприємства, у рамках якого виконується оцінка.
У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану
підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний»
передбачає безперешкодне перетворення майна в засоби платежу. Чим менше час,
необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вища його ліквідність. Таким
чином, ліквідність підприємства — це його здатність перетворити свої активи в кошти
платежу для погашення короткострокових зобов'язань. Платоспроможність відображає
можливість підприємства відповідати (платити) за своїми обов'язками в конкретний
період часу.
Аналіз останніх досліджень. Ототожнення ліквідності та платоспроможності
знайшло своє відображення і у трактуванні поняття „криза ліквідності”. Так, на думку
А.Д.Чернявського, кризою ліквідності є неплатоспроможність підприємства або
реальна загроза втратити платоспроможність [4]. Аналогічної думки дотримуються і
О.О.Шапурова, О.Л.Єськов, Р.М.Масалаб та О.В.Андрієвська [2].
О. О. Дробишева під кризою ліквідності розуміє неплатоспроможність
підприємства, тобто відсутність у нього ресурсів для фінансування поточного
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виробництва та здійснення платежів за зобов’язаннями. Як індикатор даного стану
вона пропонує оцінку показників ліквідності та обсягів боргових зобов’язань [1].
Однією з найважливіших умов функціонування суб'єктів господарської діяльності
в умовах ринку є їх платоспроможність.
Аналіз платоспроможності необхідний як для підприємств з метою оцінки і
прогнозування фінансової діяльності так і для зовнішніх інвесторів. Перш ніж видавати
кредит, зовнішній інвестор повинен упевнитися в кредитоспроможності позичальника.
Так само повинні зробити і підприємства, які хочуть вступити у економічні відносини
один з одним.
Аналізуючи стан платоспроможності підприємства, необхідно розглянути
причини фінансових труднощів, частоту їх створення і тривалість прострочених боргів.
Причинами незадовільної платоспроможності можуть бути невиконання плану
виробництва і реалізації продукції, підвищення її собівартості, невиконання плану
прибутку, в результаті чого має місце нестача власних джерел самофінансування
підприємства, високий процент оподаткування. Однією з причин погіршення
платоспроможності може також бути неправильне використання оборотних коштів,
відтягання їх в дебіторську заборгованість, вклад у надпланові запаси та інші цілі, які
тимчасово не мають джерел фінансування.
Платоспроможність – це наявність у підприємства коштів для розрахунків з
кредиторської заборгованості, яка потребує негайного погашення (тобто це здатність
підприємства виконувати свої зобов'язання) [2].
Ознаки платоспроможності підприємства:
 наявність грошей у касі;
 присутність грошей на поточних рахунках;
 брак простроченої кредиторської заборгованості.
Але наявність тільки незначних залишків грошей на поточних рахунках знову ж
таки не означає неплатоспроможності підприємства, тому що кошти на поточні
рахунки можуть надійти протягом кількох днів.
Для оцінки платоспроможності на підприємстві складається платіжний календар
(баланс). В платіжному балансі, з одного боку, підраховують очікувані надходження
коштів за всіма напрямами, а з іншого - зобов'язання (борги). Якщо сальдо в активі
платіжного балансу, то це означає неплатоспроможність підприємства.
Прийнято допускати, що в підприємства на поточному рахунку має бути залишок
коштів, який дорівнює різниці міжкредиторською заборгованістю всіх видів, строки
оплати якої настають протягом певного найближчого періоду (наприклад, тижня або
декади) і поточною дебіторською заборгованістю на користь підприємства, платежі за
якою очікуються в той самий період.
Щодо фінансово-економічному аналізі то показники платоспроможності мають
дещо інакше аналітичне навантаження, ніж показники ліквідності: якщо ліквідність
характеризує підприємство з точки зору розрахунку за своїми зобов’язаннями за
певний час за допомогою перетворення усіх своїх активів на гроші, то під
платоспроможністю розуміють здатність підприємства розрахуватися з кредиторами
негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність у
нього в необхідних розмірах платіжних засобів, або активів, які можуть бути негайно
перетворені в платіжні засоби.
Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність.
Під терміном ліквідності прийнято розуміти здатність підприємства виконувати свої
фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою.
Поняття платоспроможність і ліквідності близькі, але друге більш містке, тому
що від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність, той же час ліквідність
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характеризує як поточне проведення розрахунків так і перспективу ділової активності.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні середовищу по активу, згрупованих по
ступеню убиваючої ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які
групуються по ступеню терміновості їх погашення. Найбільш мобільною частиною
ліквідних коштів є гроші та короткострокові фінансові вкладення. До другої групи
відносяться готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість.
Показники що характеризують ліквідності підприємства наведено в таблиця 1.
Збільшення коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності говорить про те, що
фінансовий стан підприємства покращується.
Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. В той же час
ліквідність, характеризує не тільки поточний стан розрахунків, але і перспективу.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів з активу, які згруповані за
ступенем убуваючої ліквідності, з короткостроковими зобов’язаннями з пасиву, які
групуються за ступенем терміновості їх погашення [4].
В багатьох випадків основними причинами, що обумовлюють недостатній рівень
ліквідності та платоспроможності підприємства є:
-низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни;
-високий рівень низьколіквідних активів у загальній вартості майна підприємства;
-невисокий рівень окупності капітальних вкладень;
-недостатність страхових фондів.
Для діагностики ліквідності й платоспроможності підприємства використовують
як кількісну, так й якісну оцінку. При цьому, якісні оцінки розглядаються як необхідні
умови гарантованих ліквідності й платоспроможності. Під якісною оцінкою ліквідності
розуміють аналіз ліквідності балансу підприємства, що дозволяє зафіксувати
ліквідність або неліквідність балансу розглянутого підприємства. Кількісна оцінка
виконується на базі аналізу системи фінансових коефіцієнтів.
Таблиця 1
Показники, що характеризують ліквідність підприємства
Нормативне
Методика розрахунку (за даними
Назва показника
(оптимальне)
Ф.№1 «Баланс»)
значення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти + поточні фінансові
≥ 0,2
(негайної ліквідності)
інвестиції) / поточні зобов’язання
Коефіцієнт швидкої ліквідності
(грошові кошти + поточні фінансові
(проміжної, суворої, уточненої,
інвестиції + поточна дебіторська
≥ 0,7
критичної ліквідності, кислотного заборгованість + інші оборотні активи) /
тесту)
поточні зобов’язання
Коефіцієнт загальної ліквідності
оборотні активи /поточні зобов’язання
≥1,5
(поточної ліквідності)
Коефіцієнт платоспроможності

грошові кошти /поточні зобов’язання

≥ 0,1

Коефіцієнт критичної ліквідності

(оборотні активи –оборотні виробничі
фонди) /поточні зобов’язання

≥ 0,8

Коефіцієнт покриття запасів

нормальніджерела покриття /запаси

≥ 1,0

Якісна оцінка ліквідності, що носить попередній характер, виконується у вигляді
аналізу ліквідності балансу. Під ліквідністю балансу розуміється ступінь
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забезпеченості зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у
засоби платежу відповідають строку погашення зобов'язань.
Висновки. Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової
активності й надійності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність
підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної
реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів. Тому за
умов ринкової економіки істотно підвищився інтерес учасників економічного процесу
до об’єктивної та вірогідної інформації про фінансовий стан підприємства.
У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану
підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний»
передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу.
Слід зазначити, що для забезпечення оптимальних показників ліквідності
підприємства та на цій основі забезпечити його платоспроможність необхідно
здійснювати постійних моніторинг основних напрямків фінансово-господарської
діяльності підприємства, слідкувати за співвідношенням засобів якими володіє
підприємство та його поточними і перспективними зобов’язаннями. Також важливе
значення має дослідження та характеристика статей балансу, що характеризують
платіжні засоби та зобов’язання суб’єкта господарювання, також оцінка фінансових
результатів, що дасть змогу здійснити прогнозування надходжень грошових коштів.
Важливо проводити пошук внутрішніх резервів зростання ліквідності та
платоспроможності підприємства. У першу чергу сюди слід віднести економію наявних
ресурсів, оптимізація структури капіталу, комплекс заходів з підвищення якості
створеної продукції.
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
Для выживания предприятия в условиях постоянного обострения конкурентной борьбы
необходимо уметь реально оценить финансовое состояние как своего предприятия, так и
существующих
потенциальных
конкурентов.
В
статье
исследовано,
как
показатели
платежеспособности и ликвидности могут влиять на оценку финансового состояния предприятия.
Одним из главных проблем в деятельности многих компаний является отсутствие гибкого
финансового планирования, анализа и несвоевременное выявление финансовой нестабильности.
Поэтому очень важно своевременно выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности,
найти управленческие решения, которые улучшат финансовое состояние предприятия. В современных
условиях проблемы диагностики финансового состояния предприятий все еще актуальны и поэтому
требуют дальнейшего изучения.
Главной целью анализа финансового состояния является своевременное выявление и устранение
недостатков в финансовой деятельности предприятия и поиск резервов укрепления финансового
состояния предприятия и его платежеспособности. Современные управленцы должны знать
содержание таких понятий рыночной экономики, как платежеспособность, ликвидность,
кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, запас финансовой устойчивости, эффект
ценового рычага, леверидж, степень финансового риска, опасность банкротства, методику расчета
показателей, которые характеризуют их анализ.
Ликвидность и платежеспособность являются составляющими оценки финансового состояния и
определения угрозы банкротства предприятия. В дальнейших исследованиях следует обратить
внимание на определение влияния уровня платежеспособности предприятия в текущем периоде, на
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вероятность банкротства в будущем. Уровень платежеспособности предприятия определяет угрозы и
риски убыточности и возникновения кризиса неплатежей.
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, финансовое состояние, показатель,
коэффициент.
SUMMARY
EVALUATION OF FINANCIAL STATE ENTERPRISE BY INDICATORS OF SOLVENCY AND
LIQUIDITY
For the survival of the enterprise in continuous sharpening of competition must be able to realistically
assess their financial situation as enterprise, existing and potential competitors. The article deals with
indicators of solvency and liquidity may influence on assess the financial condition of the company.
One of the main problems of many enterprises is the lack of flexible financial planning, analysis, and
failure to identify financial instability. Therefore, it is important to identify beforehand and eliminate
weaknesses in financial activities, find management solutions that improve the financial position of the
company. In modern conditions the problem diagnosis of the financial condition of enterprises are still relevant
and therefore require further investigation.
The main purpose of financial analysis is timely identify and address deficiencies in the financial
activities of the company and search for reserves to strengthen the financial condition of the company and its
ability to pay. Modern managers need to know the meaning of such concepts of market economy as solvency,
liquidity, solvency of the enterprise, the threshold of profitability, the stock of financial stability, the effect of
price leverage, leverage, degree of financial risk, the risk of bankruptcy, etc., And the method of calculation of
the indicators to describe and analysis
Liquidity and solvency assessment are part of the financial situation and determine the threat of
bankruptcy. In further studies should direct attention to determine the effect of the solvency of the entity in the
current period the probability of bankruptcy in the future. The level of solvency identifies threats and risks
regarding the loss of a crisis and no payments.
Keywords: solvency, liquidity, financial condition, the rate, coefficient.

УДК 657
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ ТА
ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ГОЛУБКА Я.В., ГУДЬ Г.П.,
Мукачівський державний університет

Аудит як форма незалежного контролю та функція захисту інтересів власників, відіграє все
помітнішу роль в економіці держави, а також набуває дедалі вагомішого статусу в суспільнополітичному житті країни. Здійснення аудиту спирається на практично на нормативно-правову базу,
основою якої є Закон України „Про аудиторську діяльність”, саме його ухвалення у квітні 1993 року
стало початком інтенсивного розвитку вітчизняного аудиту.
Сьогодні в Україні в основному вже сформувалась національна система аудиту. Ця система має
достатньо розвинену інфраструктуру, оскільки дослідження аудиту операційних доходів та витрат
господарської діяльності на підприємствах є дуже важливим і актуальним у наш час.
Авторами статті узагальнено та розвинено мету, завдання аудиту операційних доходів та
витрат на підприємстві.
Ключові слова: доходи, витрати, аудиторська перевірка.

Об’єкти та методи дослідження. Вагомий внесок у вирішення проблеми
аудиту доходів та витрат зробили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти:
А. Бабо, Ф. Вуд, В. Бачинський, М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов, М. Корягін,
С. Котляров, П. Куцик, Є. Мних, В. Озеран, В. Пархоменко, М. Пушкар, А.
Садовников, Л. Солошенко, В. Сопко, Н. Ткаченко, Б. Усач, М. Чумаченко та ін. Але
варто відмітити, що, незважаючи на таку кількість наукових праць, на сьогодні
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питанню аудиту доходів та витрат саме господарської діяльності підприємств не
приділялося достатньо уваги, тому воно потребує подальшого розгляду.
Постановка завдання. Метою роботи є узагальнити і розвинути концептуальні
основи проведення аудиту операційних доходів та витрат на підприємстві.
Результати та їх обговорення. Дo пoчaтку пpoведення пеpевipки aудитop
зoбoв’язaний вивчити opгaнiзaцiйнi i технoлoгiчнi ocoбливocтi пiдпpиємcтвa,
визнaчити хapaктеp, cпецiaлiзaцiю, мacштaби i cтуктуpу кoжнoгo виду виpoбничoї
дiяльнocтi підприємства.
Метою аудиту операційних доходів і витрат є встановлення об’єктивної істини
щодо достовірності, об’єктивності, правдивості й законності відображення в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходів та фінансових результатів і
донесення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів інформації.
Аудитор повинен надати впевненості в тому що: доходи одержані за результатом
операцій у процесі звичайної (операційної) діяльності; відображені у звітності доходи
відповідають інформації, узагальненій на відповідних рахунках бухгалтерського
обліку; доходи, відображені на рахунках бухгалтерського обліку, підтверджені
відповідними первинними документами; доходи відображені у відповідному періоді;
доходи висвітлені в примітках до фінансової звітності належним чином.
Основою для ефективної організації та проведення аудиторської перевірки
операційних доходів та витрат є планування аудиту, що визначає характер, часові
рамки та об’єм запланованих аудиторських процедур.
Планування є початковим етапом аудиторської перевірки. Адекватне планування
аудиторської роботи сприяє забезпеченню належної уваги до важливих ділянок
аудиторської перевірки, визначенню потенційних проблем і виконанню роботи в
стислий період. Планування допомагає правильно доручати роботу асистентам, а також
координувати роботу інших аудиторів та експертів. Оцінка бухгалтерського обліку й
аудиторського ризику - завдання другого етапу. На третьому етапі з'ясовуються шляхи
пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю
здійснюється на четвертому етапі. Скорочена і глибока перевірка операцій та
процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності здійснюються на
п'ятому етапі, на шостому - оформлюються матеріали аудиту і складається
аудиторський висновок.
Обов’язковим елементом організації аудиту є складання плану та програми
роботи аудитора, детально відобразивши в ній всі етапи проведення аудиту з моменту
укладення договору на проведення аудиту до складання та підписання аудиторського
висновку. Правильно складений план та програма містять перелік чітко сформованих
інструкцій для асистентів які здійснюють аудит на підприємстві.
У програмі оцінюється рівень ризику контролю та ризику аудиту, визначається
термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координується робота
всіх працівників, які беруть участь в аудиті. Під час розроблення аудиторської
програми слід упорядкувати аудиторські процедури, установити методи їх виконання,
уточнити і деталізувати масштаб роботи, яку необхідно виконати. Записи і висновки
аудитора за кожним розділом програми фіксуються в робочій документації і є тим
фактичним матеріалом, котрий використовується аудитором у процесі підготовки й
обґрунтування аудиторського звіту. Події чи мотиви, які примусили аудитора внести
значні зміни до аудиторської програми, документуються.
З метою правильного розподілу обов'язків між аудиторами, якщо аудит
проводиться кількома спеціалістами, розробляється також програма перевірки. У ній
вказуються: мета аудиту; основні ділянки роботи підприємства і розділи обліку, які
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будуть перевірені; характер перевірки (суцільна чи вибіркова); закріплення обов'язків
за членами бригади; терміни початку і закінчення аудиту.
В організації обов'язковими є процедури, які дають змогу аудиторській фірмі
пересвідчитися в незалежності її посадових осіб усіх рівнів відносно клієнта.. У зв'язку
з цим, керівникові перевірки треба знати про своїх співробітників трохи більше, ніж
просто про колег. Аудитору, відповідальному за проведення аудиту, потрібно
перевірити щорічні анкети фахівців і пересвідчитися в тому, що персонал, відібраний
для аудиту, справді незалежний від клієнта.
Небажані практично будь-які ділові відносини з близькими родичами, особливо,
якщо вони обіймають керівні посади або можуть впливати на зміст фінансових звітів
клієнта. Потрібно також вивчити суми, які надходили будь-коли від клієнта на рахунок
аудиторської фірми, з тим щоб пересвідчитися, що вони не мають характеру кредиту і
не впливають, таким чином, на незалежність фірми. Якщо для проведення аудиту в
якій-небудь його частині залучаються інші аудиторські фірми, потрібно отримати від
них письмове підтвердження незалежності від клієнта. Потрібно передбачити
можливість відкликання аудиторського висновку, або обмежити обсяг робіт тільки
перевіркою правильності складання балансу. Аудитору потрібно документувати всі
процедури, пов'язані з підбором і затвердженням фахівців для кожної перевірки.
Аудитор повинен мати такий рівень знань про бізнес клієнта, який дасть змогу
йому організувати, спланувати і провести аудит відповідно до загальноприйнятих
аудиторських стандартів. Такий рівень знань забезпечить аудитору розуміння подій,
що виникають, а отже і якісну перевірку фінансової звітності. Зазвичай рівень знань,
що відносять до бізнесу клієнта, значно вищий у керівництва аудиторської фірми, ніж у
рядового аудитора, який проводить перевірку.
Інформація про бізнес-клієнта сприяє правильному визначенню напрямків
аудиту, під час вивчення яких можуть бути потрібні спеціальні дослідження. Це
допомагає оцінити умови, в яких відбувається отримання, обробка і зберігання
бухгалтерської інформації за завершеними операціями клієнта, а також контроль під
час обробки такої інформації. Знання бізнесу клієнта дає можливість визначити
обґрунтованість оцінок. Наприклад, оцінку вартості інвестицій, знос, резерви за
сумнівними боргами, ступінь виконання довгострокових контрактів та інших не менш
важливих сторін діяльності.
Без цих знань неможливо достовірно визначити правильність прийняття
управлінських рішень всередині компанії і виробити думку щодо адекватності
облікових принципів, які застосовуються клієнтом.
Висновки. Організація aудиту операційних доходів нa пiдпpиємcтвi здійснюється
для того щоб аудиторська перевірка операційних доходів відповідала методології та
нормативним актам. Організація дoпoмагає виявити вci недoлiки i cлaбкi мicця oблiку
доходів і витpaт тa вiдoбpaження pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму oблiку i фiнaнcoвiй
звiтнocтi з перевірки доходів підприємства. Aудит зaбезпечує не тiльки пеpевipку
дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a й poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких oблiк i
paцioнaльне викopиcтaння pеcуpciв дaє мoжливicть oптимiзувaти гocпoдapcьку
дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ОПЕРАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях хозяйствования контроль становится важным фактором, который
может сбалансировать и защитить интересы государства, населения и субъектов хозяйствования.
Интересы государства защищает налоговая служба, осуществляя налоговые проверки субъектов
хозяйствования, а интересы предприятия остаются незащищенными. Таким образом, возникает
необходимость привлечения независимого лица, не заинтересованного в результатах проверки. Таким
лицом на сегодня выступает только аудитор. Недостаточное теоретическое обоснование теории
аудита и аудиторских услуг и несовершенство нормативно-правовой базы для его регулирования
приводит к снижению эффективности деятельности субъектов аудита, в частности в части учета
доходов и расходов.
Авторами статьи обобщены и развиты цели, задачи аудита доходов и расходов на предприятии.
Ключевые слова: доходы, расходы, аудиторская проверка.
SUMMARY
FEATURES OF AUDIT OF OPERATING INCOME AND EXPENSES FOR THE ENTERPRISE
In the modern business the control is an important factor that can balance and protect the interests of the
state, population and economic entities. The Tax Service protects interests of the State, carrying out tax audits of
business entities and the interests of businesses remain unprotected. Thus, there is a need to involve an
independent person who is not interested in the results of verification. That person today stands only auditor.
Insufficient theoretical justification theory of audit and audit services and the imperfection of the legal
framework for its regulation reduces the efficiency of the audit activity, in particular in terms of income and
expenditure.
The goals, objectives audit of income and expenses in the company have been generalized and developed
by the authors in the article.
Keywords: income, expenses, audit.

УДК 657
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ГОЛОВАЧКО В.М., ЖИТКО М.В.
Мукачівського державного університету

В статті розкрито поняття заробітної плати, розглянуто облік податку на доходи фізичних
осіб та порядок здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати працівників згідно з
нововведеннями, які вступили в дію з 1 січня 2016 р. Детально з використанням умовних прикладів
висвітлено порядок здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати та суми лікарняних виплат.
Розглянуто зміни, які внесені до порядку нарахування військового збору, а також окремі аспекти
податкового обліку, що стосуються документального оформлення та термінів сплати податку на
доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску із заробітної плати працівників.
Ключові слова: нарахування на фонд оплати праці, податок на доходи фізичних осіб підприємців,
військовий збір , бухгалтерський облік нарахування та утримання.
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Постановка проблеми. Реформаційні та трансформаційні процеси, що
відбуваються нині в економіці України, торкаються всіх сфер фінансової системи,
особливо сфери податкових відносин. Нині податкова система розвивається особливо
динамічно, що відмічають як вітчизняні, так і міжнародні експерти. У цих умовах
адекватно сучасним реаліям повинна розвиватися і система податкового обліку
підприємств, головною задачею якої є забезпечення інформацією зовнішніх та
внутрішніх користувачів, своєчасне і повне перерахування належних до сплати сум
податків до відповідних бюджетів. Тому, проблеми правильної організації податкового
обліку податку з доходів фізичних осіб, а також дослідження порядку здійснення
нарахувань і утримань єдиного внеску, військового збору за новими правилами є
надзвичайно актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження питань
особливостей утримання податку на доходів фізичних осіб зробили такі вченіекономісти, як: Є.С. Гордієнко, Т.М. Демченко, О.І. Коблянська, В.Ф. Максімова,
В.М. Мельник, Л.О. Омелянович, О.В. Покатаєва, К.І. Швабій та ін. Питанням
дослідження організації і обліку розрахунків за єдиним соціальним внеском присвячені
праці таких учених: Т.В. Мокієнко, Г.В. Блакита, Л.П. Шевчук, І.С. Пізняк та ін. Але у
зв’язку з останніми законодавчими змінами, необхідним є подальше дослідження цих
питань.
Метою статті є висвітлення особливостей та порядку здійснення нарахувань і
утримань із заробітної плати за новими правилами. Цілі даної статті передбачають
виконання таких завдань: розглянути облік податку на доходи фізичних осіб та
порядок здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати працівників згідно з
нововведеннями, детально на прикладах розглянути порядок здійснення нарахувань і
утримань із заробітної плати та суми лікарняних виплат, проаналізувати зміни, які
внесені до порядку нарахування військового збору, приділити увагу термінам сплати
податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску із заробітної плати
працівників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постійні зміни в оподаткуванні
вимагають від облікової служби підприємства певного коригування організації
податкового обліку і організація обліку податку на доходи фізичних осіб не є
виключенням. Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є одним з основних
бюджетоутворюючих податків і його фіскальну ефективність важко переоцінити.
Безпосереднім платником ПДФО є фізичні особи, а податковим агентом виступає
підприємство, установа, в якій платники податку отримують доходи від своєї
професійної діяльності.
Податок з доходів фізичних осіб (далі по тексту ПДФО) відіграє важливу роль у
формуванні державного бюджету та безпосередньо стосується кожного члена
суспільства. Він є загальнодержавним, встановлюється Верховною Радою України та
справляється на всій території країни. Звідси випливає, що будь-яке реформування в
сфері законодавства, яке регулює прибуткове оподаткування громадян, має особливе
значення [6, с. 48].
Проблема оподаткування доходів населення є однією з фундаментальних
проблем оподаткування. Це зумовлено різними причинами. Одна з основних полягає у
тому, що доходи фізичних осіб є стабільним та великим об’єктом оподаткування. Якщо
враховувати ефекти перекладення податкового навантаження, то саме фізичні особи є
носіями податків [9, с. 50].
В Україні з 2004 року вже діяла прогресивна шкала ПДФО (яка складала від 10%
до 40%), проте вона була змінена на єдину ставку в розмірі 13% (з 2007 р. - 15 %, з
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2011 р. - 15%, 17%, з 2016 р. – 18%), при цьому одним з основних аргументів на
користь переходу до єдиної ставки була необхідність детінізації зарплат [7].
Для цілей дослідження ми будемо розглядати механізм оподаткування доходів
фізичних осіб – платників ПДФО у вигляді заробітної плати. У ст. 1 Закону України
«Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. зазначено, що заробітна плата - це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Згідно з пп. 14.1.48 Податкового кодексу заробітна плата це основна та додаткова
заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються
платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму [1].
Відрахування до фондів соціального страхування працівників здійснюється на
підставі Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі – Закон № 2464-VI),
визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його
нарахування і сплати [3].
Дослідження організації податкового обліку ПДФО, нарахувань та утримань
єдиного внеску, неможливе без дотримання законодавства з питань оплати праці.
Заробітна плата в Україні нараховується відповідно до норм Закону України «Про
оплату праці» № 108/95 –ВР від 24.03.1995 р. зі змінами та доповненнями (далі – Закон
№ 108/95) та регламентується Кодексом Законів про працю. Також 20 травня 2015 року
розглянуто доопрацьований проект Трудового кодексу України (реєстр. № 1658 від
20.05.2015 р.), внесений народними депутатами України Гройсманом В.Б., Денісовою
Л.Л., Папієвим М.М., Кубівим С.І. Проект нового Трудового кодексу України визначає
основні засади і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових
прав і гарантій працівників, створення належних умов праці та забезпечення захисту
інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки. Комплексний підхід
до вирішення соціально-трудових питань, кодифікація і уніфікація законодавчих актів з
питань праці та інкорпорація їх норм до проекту і є характерною особливістю
законопроекту.
До фонду оплати праці входить основна та додаткова заробітна плата,
заохочувальні та компенсаційні виплати, матеріальна допомога. Згідно ст. 24 Закону №
108/95 та ст. 115 Кодексу Законів про Працю заробітна плата працівникам повинна
виплачуватись не рідше двох разів на місяць. Строки виплати встановлюються
колективним договором або наказом роботодавця (при відсутності договору).
Проміжок часу між датами розрахунків з працівниками не може перевищувати 16 днів
[2, 4, 5].
Розмір авансу (заробітної плати за першу половину місяця) оговорюється
колективним договором, але не може бути меншим, ніж оплата за фактично
відпрацьований до дня виплати час. Крім того, повний розрахунок з працівником
повинен відбутися не пізніше ніж через сім днів після закінчення розрахункового
періоду. Наприклад, зарплата за лютий має бути сплачена не пізніше сьомого березня.
В разі, якщо термін виплати заробітної плати припадає на вихідний день, то виплата
проводиться напередодні. Роботодавець несе відповідальність за своєчасне
перерахування до відповідних органів утримань та нарахувань на заробітну плату.
Розглянемо, які ж податки та збори потрібно сплачувати в 2016 році із доходу у вигляді
заробітної плати.
На фонд оплати праці нараховується єдиний соціальний внесок, розмір якого
залежав від класу професійного ризику підприємства та складав від 36,76 % до 49,7%.
Для бюджетних організацій була встановлена ставка ЄСВ в розмірі 36,3 %, для
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працюючих за цивільно-правовими договорами – 34,7 %, на зарплату інвалідів
нараховується 8,41 %. Крім того, на допомогу за період непрацездатності та по
вагітності та пологах нараховувалась ставка ЄСВ 33,2 %. Проте прикінцевими
положеннями до кодексу вносяться зміни до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо
скасування утримання ЄСВ з найманих працівників та зниження ставки нарахування
ЄСВ для підприємств з 41% (у середньому, залежно від класу ризику) до 22% та
підвищеня максимальної величини бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або до 34 450 грн. Це суттєво
знизило податкове навантаження на роботодавців.
З нарахованої заробітної плати найманого працівника до бюджету утримуються:
– податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18 %
– військовий збір – 1,5 %.
До 2016 року був також єдиний соціальний внесок у розмірі 3,6% та 2% від
нарахованих сум лікарняних.
Отже, різниця між нарахованою та отриманою заробітною платою складає майже
19,5 %. Розглянемо приклад розрахунку нарахувань і утримань за першу половину
місяця [5].
Приклад 1 Розрахунок заробітної плати за першу половину місяця
На підприємстві встановлено наступні строки виплати заробітної плати:
– 17 числа аванс за першу половину місяця;
– 2 числа наступного місяця – остаточний розрахунок.
Згідно колективного договору аванс працівникам виплачується за фактично
відпрацьований час. Відповідно графіку роботи, встановленому на підприємстві, в
березні 2015 року 21 робочий день. Зарплата за першу половину місяця нараховується
за 11 робочих днів з 01 березня по 17 березня.
Посадовий оклад Степаненко М.К. дорівнює 2300 грн. Розмір нарахованого
авансу буде складати: 2300 грн : 21 день * 11 днів =1204,76 грн. Зазвичай, сума авансу
округлюється до цілих. Отже, з суми 1205 грн. потрібно утримати:
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 1205,00 *18 % = 216,90 грн;
При цьому в бухгалтерському обліку будуть відображатися такі проведення :
Дт 661
Кт 6411
Військовий збір: 1205 грн * 1,5 % = 18,08 грн.
Нарахування військового збору буде відображатись так:
Дт 661
Кт 642
Належить до виплати: 1205 – 216,90 – 18,08 = 970,02 грн.
Виплата працівнику заробітної плати через каси в бухгалтерському обліку
відображатиметься:
Дт 661
Кт 301
Виплата працівнику заробітної плати через банк в бухгалтерському обліку
відображатиметься:
Дт 661
Кт 301
Крім того, роботодавець на суму заробітної плати повинен нарахувати єдиний
соціальний внесок. У підприємства ставка ЄСВ складає 22% згідно змін до
Податкового кодеску, роботодавець повинен сплатити: 1205 грн. * 22 % = 265,10 грн
[1-5].
Нарахування єдиного соціального внеску відображається в бухгалтерському
обліку так:
Дт 92
Кт 651
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Перерахування податків та зборів за першу половину місяця
По строку 17 березня роботодавець повинен подати до банківських установ
платіжні доручення на перерахування:
ЄСВ (22 %) – 265,10 грн;
ПДФО – 216,90 грн;
військовий збір – 18,08 грн.
ЄСВ згідно діючого законодавства потрібно сплатити до 20 числа наступного
місяця, який настає за розрахунковим, але згідно ст. 24 Закону № 2464-VI для того, щоб
мати можливість виплатити заробітну плату без сплати внесків потрібно надати в
банківську установи довідку про відсутність заборгованості з платежів, видані
відповідними органами. Отже, на практиці при виплаті зарплати за першу половину
місяця сплачуються усі нараховані та утримані внески.
Для розрахунку заробітної плати за другу половину місяця, щоб уникнути
недоїмки по платежах, яка може виникнути внаслідок округлення, рекомендується
проводити нарахування заробітної плати та розрахунок внесків за повний місяць, а при
проведенні остаточного розрахунку – враховувати сплачені при виплаті авансу суми
(див. приклад 2).
Приклад 2 Розрахунок заробітної плати за другу половину місяця [5]
Розглянемо, як нарахувати заробітну плату за другу половину місяця Степаненко
М.К. із попереднього прикладу. В березні працівник відпрацював 21 день та йому було
нараховано 2300 грн. за посадовим окладом та індексацію в розмірі 170,52 грн. База
для нарахування податків – 2470,52 грн.
Роботодавець повинен нарахувати ЄСВ: 2470,52 грн * 22 % =543,51 грн;
та провести утримання з заробітної плати працівника:
ПДФО 2470,52 *18 % = 444,69 грн;
військовий збір 2470,52 грн * 1,5 % = 37,06 грн.
Перерахування податків та зборів за другу половину місяця
Працівнику потрібно виплатити різницю між нарахованою сумою (за
виключенням податків) та сумою виплаченого авансу:
2470,52 грн – 444,69 грн – 37,06 грн – 970,02 грн = 1018,75 грн.
Податки також розраховуються як різниця між нарахованими та сплаченими
зборами. Отже, по строку сплати заробітної плати роботодавець повинен сплатити:
ЄСВ (22 %): 543,51 грн – 265,10 грн = 278,41 грн;
ПДФО: 444,69 грн – 216,90 грн = 227,79 грн;
Військовий збір – 37,06 грн – 18,08 грн = 18,98 грн.
Зупинимося детальніше на особливостях кожного з податків.
З 01.01.2016 року внесені зміни до окремих статей Закону № 2464-VI. Так,
зокрема зміни торкнулися нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці. Відтепер
нарахування повинно проводитися окремо на зарплату кожного працівника (ст. 7
Закону № 2464-VI). Крім того, згідно ст. 8 Закону № 2464-VI сума ЄСВ повинна бути
не меншою ніж мінімальний внесок. Тобто, якщо застрахованій особі виплачується
заробітна плата в розмірі меншому, ніж мінімальна, то ЄСВ нараховується на суму
мінімальної заробітної плати, яка встановлена на цей період. Отже, бази для утримання
та нарахування внесків можуть різнитися. Ця норма не стосується осіб, які працюють
за сумісництвом. Слід зазначити, що на 2015 рік Законом України «Про державний
бюджет України» №80-VIII від 28.12.2014 р. передбачено розмір мінімальної
заробітної плати з 1 січня – 1218 грн., та з 1 грудня – 1378 грн, а з 01травня 2016 – 1450
грн [3, 5].
Приклад розрахунку ЄСВ з зарплати, що менша за мінімальну (у періоді була
відпустка без збереження зарплати) [5]
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Іванову П.С. встановлено посадовий оклад у розмірі 1300 грн. В лютому 2015
року працівник 7 робочих днів знаходився у відпустці без збереження зарплати. За
місяць йому було нараховано 845 грн.
Оскільки сума нарахованої зарплати менше ніж мінімальна, то слід нарахувати
ЄСВ у сумі: 1218 грн * 22 % = 269,96 грн.
Приклад розрахунку ЄСВ з зарплати, що менша за мінімальну (у періоді були
лікарняні)
Савченко М.П. працює в бюджетній установі з посадовим окладом 1600 грн.
Страховий стаж працівниці – менше п’яти років. Весь січень жінка знаходилася на
лікарняному. В зв’язку з тим, що вона має право на оплату лише 60 % допомоги, за
січень жінці було нараховано 960 грн.
Роботодавець повинен заплатити ЄСВ в розмірі: 1218 грн. * 22% В той же час з
працівника небуде утримано 960 грн. * 2 % = 19,20 грн.
Також за новим законодавством передбачені певні особливості застосування
податкової соціальної пільги. Статтею 169 Податкового Кодексу передбачено перелік
осіб, яки мають право на зменшення бази для утримання податку на доходи фізичних
осіб.
На 2016 рік податкова соціальна пільга (далі – ПСП) встановлена у таких
розмірах:
1. ПСП 100% – 689 грн. Вона розраховується як сума, що дорівнює 50%
прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року (1378 грн. х 50%)
2. ПСП 150% загальної. Вона надається платнику податку, який є:
- є самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) – у
розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
- утримує дитину інваліда – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
- має троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку
дитину;
- є вдівцем або вдовою;
- є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорій осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених Грамотами
Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їхньою участю у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи:
- є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
- є інвалідом І або II груп, у тому числі з дитинства;
- є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав
переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.
Отже, податкова соціальна пільга з 01.01. 2014 р., що дорівнює 150%, становить
1033,50 грн. (689 грн. х 150%).
3. ПСП 150% загальної. Вона надається платнику податку, який є:
особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм
Соціалістичної праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;
- учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час
працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту";
Таким чином, податкова соціальна пільга, що дорівнює 200%, з 01.01. 2016 р.
становить 1378 грн. (689 грн. х 200%).
У разі, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної
пільги з двох і більше підстав, податкова соціальна пільга застосовується одна, що має
найбільший розмір.
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Податкова соціальна пільга може застосовуватися до доходу працівника у
виглядi заробітної плати чи прирівняних до нeї виплат, якщo розмір доходу нe
перевишує прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленнoгo нa 01 січня
звітнoгo податковогo року, помноженoгo нa 1,4 тa округленогo дo найближчиx 10
гривень. Tобтo, максимальний розмір доходу, при оподаткуванні якогo може бути
застосована податкова соціальна пільга у 2016 рoці = 1378 х 1,4 ≈ 1930 грн.
Приклад розрахунку заробітної плати з податковою соціальною пільгою
Сергієнко Ю.А. в лютому 2015 р. було нараховано 1520 грн. Працівниця надала
роботодавцю заяву про застосування податкової соціальної пільги. Базою для
оподаткування буде:
1520 грн – 689 грн (податкова пільга) = 831,00 грн,
а розмір податку на доходи фізичних осіб буде дорівнювати:
831,00 грн * 18 % = 149,58 грн.
У 2015 році було продовжено дію введеного в серпні 2014 р. військового збору.
Застраховані особи тепер будуть платити додаткові 1,5 % не до певної дати, а до
прийняття Верховною Радою рішення про закінчення реформування збройних сил
України. Перелік доходів, які підлягають оподаткуванню військовим збором, надано в
статті 163 Податкового Кодексу. При нарахуванні зарплати оподатковуються ті ж
виплати, що й для ПДФО.
Розглянемо терміни сплати ПДФО та єдиного внеску за новим законодавством.
Утримання та нарахування на заробітну плату повинні перераховуватися в строк
сплати заробітної плати. Якщо заробітна плата не виплачена своєчасно, то ПДФО та
військовий збір мають бути сплачені протягом 30 днів за останнім днем місяця, коли
виникла заборгованість (ст. 168.1.5 ПКУ). Кінцевий термін сплати єдиного соціального
внеску – 20 число наступного за розрахунковим місяця. Незалежно від того, виплачена
заробітна плата чи ні – ЄСВ потрібно заплатити обов’язково. З 01.01.2015 р. штрафні
санкції
за
несвоєчасне
перерахування
ЄСВ
збільшені
до
20
%
(п. 11 ст. 25 Закону №2464-VI) [1, 3, 5].
Для обліку утримань і виплати заробітної плати використовується така
кореспонденція рахунків(таблиця 1):
Таблиця 1
Кореспонденція рахунків по нарахуванню та утриманню із заробітної плати
Зміст господарської операції
Д-т
К-т
Сума
Нарахована заробітна плата Степаненко М.К.

93

661

2470,52

Утриманий із заробітної плати податок на
доходи фізичних осіб

661

6411

444,69

Утримані із заробітної плати військовий збір

661

642

37,06

Нараховано єдиний соціальний внесок, 22%

93

651

543,51

Перераховано податок на доходи фізичних осіб

6411

311

444,69

Перераховано військовий збір

642

311

37,06

Сплачено єдиний соціальний внесок 22 %

651

311

543,51

Виплачена заробітна плата Степаненко М.К. на
картку

661

311

1988,77
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Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу.
Розрахунок заробітної плати оформлюється відповідною відомістю нарахувань та
утримань, де по кожному працівнику окремо наводиться перелік доходів за видами
нарахувань та перелік утримань за видами податків, та зазначається сума до виплати
робітнику. Заробітна плата може виплачуватися через банк на картки співробітників та
через касу. В обох випадках складається платіжна відомість, але при отриманні коштів
через касу відомість повинна бути встановленого зразку. При необхідності заробітна
плата може бути видана з каси за видатковими ордерами.
Висновки. Внесені у новому звітному (податковому) році нововведення суттєво
вплинули на розрахунок суми ПДФО та нарахувань і утримань із заробітної плати для
бухгалтерської служби підприємства, що обов’язково має бути враховано в організації
податкового обліку ПДФО. Розглянуті нюанси оподаткування та приклади обчислення
сум ПДФО, єдиного соціального внеску та військового збору мають на меті
роз’яснення та аналіз основних аспектів оподаткування доходів фізичних осіб. Згідно з
внесеними змінами зросла відповідальність за своєчасне перерахування сум єдиного
соціального внеску, що позитивно позначиться на його адмініструванні. Суттєвим
моментом є зниження єдиного соціального внеску для роботодавців, так зі ставки 40%
знижено на 22% для всіх платників, крім роботодавців що нараховують заробітну
плату інвалідам, в той же час збільшення ставки податку на доходи фізичних осіб з
15% до 22% негативно вплинула на працівників підприємств. Це ще раз доводить на
недосконалу систему оподаткування нашої держави.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бондаренко О. Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати в 2015 році [Електронний
ресурс]
/
О.
Бондаренко
//
Веб-портал
«Бухгалтер.com».
–
Режим
доступу:
http://byhgalter.com/rozraxunok-naraxuvan-ta-utriman-iz-zarobitno%D1%97-plati-v-2015-roci
2. Кодекс законів про працю України у редакції Закону України
№ 357/96-ВР від 10.09.96 р.
із змінами і доповненнями, внесеними Законами України № 1703-ІV від 11 травня 2004 р., ОВУ, 2004р.
№22, ст. 1483.
3. Мокієнко Т.В. особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску / Т.В.
Мокієнко // Наук. праці ПДАА. Сер. Екон. науки. – 2011. – Вип. 3, Т.2. – С. 204-207.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-17 (Редакція від 14.05.2015, підстава
Закон
від
21.04.2015
№
344-VIII):
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
6. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%807. Омелянович Л.О. Податкове регулювання
доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л.О. Омелянович, Є.С. Гордієнко // Scientific research and
their practical application. modern state and ways of development. –1-12 October 2013. – Режим доступу:
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/
archives-of-individualconferences/oct-2013
7. Швабій К.І. Пріоритети реформування податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах / К.І.
Швабій // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013.
– Вип. 2. – С. 50-54.
АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В статье раскрыто понятие заработной платы, рассмотрен учет налога на прибыль
физических лиц и порядок осуществления начислений и удержаний из заработной платы работников в
соответствии с нововведениями, которые вступили в действие с 1 января 2016. Подробно с
использованием условных примеров отражен порядок осуществления начислений и удержаний с
заработной платы и суммы больничных выплат. Рассмотрены изменения, внесенные в порядок
начисления военного сбора, а также отдельные аспекты налогового учета, касающиеся
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документального оформления и сроков уплаты налога на прибыль физических лиц и единого социального
взноса с заработной платы работников.
Ключевые слова: начисления на фонд оплаты труда, налог на доходы физических лиц
предпринимателей, военный сбор, бухгалтерский учет начисления и удержания.
SUMMARY
FEATURES OF ACCRUAL AND DEDUCTION FROM WAGES
In the article the concept of wage has been defined the accounting tax on personal income and procedure
of accruals and deductions from employee salaries in accordance with the innovations, which came into force
on 1 January 2016 has been considered. In detail with usage conventional examples it has been highlighted the
procedure of accrual and deduction from wages and the amount of sickness payment. The changes made to the
calculation procedure of collection of military and certain aspects of tax accounting related documentation and
terms of payment of tax on personal income and single social contribution on wages of employees have been
considered.
Keywords: accrual of payroll, tax on personal income entrepreneurs, military duty, accounting accrual
and deduction.

УДК 658.15
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ФЕЄР О. В., ДОРОШЕВИЧ Л. С.
Мукачівський державний університет

В умовах глобалізації та постійної конкурентної боротьби, важливим питанням для кожного
підприємства є забезпечення його ефективної діяльності. Це є досить складно, оскільки підприємство
як відкрита система, постійно перебуває під впливом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього
середовища.
Метою статті є розглянути та узагальнити теоретичні основи ефективності функціонування
підприємств. У статті використовувались такі методи наукового дослідження: комплексний і
системний підходи, методи аналізу і узагальнення.
Теоретичну і методологічну основу наукового пошуку складають праці вітчизняних та
закордонних вчених з питань ефективності діяльності підприємства.
Встановлено, що ефективність - комплексна, багатогранна категорія, яку можна
характеризувати як певну властивість підприємства, яка пов’язана із забезпеченням процесу
формування цілей відповідно до умов середовища функціонування та їх досягнення соціально
обумовленими засобами при встановленому співвідношенню доходів та витрат. На основі проведеного
дослідження виділено основні ознаки ефективності діяльності підприємства: дієвість, економічність,
якість, результативність, прибутковість, якість трудового життя, впровадження нововведень.
Розглянуто типову класифікацію ефективності діяльності підприємства. Згруповано чинники
внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на ефективність функціонування підприємства.
Наукова новизна дослідження полягає у доповненні визначення поняття ефективність діяльності
підприємства - комплексна економічна категорія, яка характеризує можливість досягнення
позитивного результату (ефекту) в ринкових умовах господарювання, іншими словами ця категорія
відображає рівень використання ресурсного потенціалу підприємства щодо досягнення поставленої
мети. Оскільки ефективність діяльності підприємства є багатогранним і дискусійним явищем,
актуальним є проведення подальшого дослідження з даної проблематики.
Ключові слова: ефективність, ефект, підприємство, ефективність діяльності підприємства,
ознаки ефективності діяльності підприємства, класифікація ефективності діяльності підприємства.
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В умовах жорсткої конкуренції перед вітчизняними підприємствами стоїть досить
складне завдання, яке передбачає не тільки утримання досягнутих позицій, а й постійне
їх зміцнення, удосконалення саме через забезпечення ефективності діяльності
підприємства. Тобто, можна стверджувати, що успішне досягнення поставленої мети, в
першу чергу, залежить від рівня ефективності діяльності суб’єкта господарювання.
Основними чинниками, які обумовлюють раціональне, ефективне здійсненні
господарської діяльності є:
- по-перше, обмеженість ресурсів, що, в свою чергу, ставить підприємство у
певні, визначені, рамки та передбачає постійний пошук більш раціональних методів,
напрямків їх використання;
-по-друге, прагнення до підвищення результативності діяльності підприємства з
боку керівництва та інших зацікавлених осіб.
Об’єкти та методи дослідження. У сучасній економічній науці як іноземні так
і вітчизняні науковці досліджують питання ефективності діяльності підприємства,
серед них: Майстро Р.Г. [5], Рац О.М. [3], Якимчук Т.В. [1], Шепеленко М.П. [6],
Шляга О.В. [2], Нили Е., Адамс К., Кеннерлі М. [ 7] та інші. Незважаючи на широкий
спектр досліджень щодо ефективної діяльності суб’єктів господарювання, існує низка
дискусійних питань, зокрема це стосується розмежування таких понять як
“ефективність” та “ефект”, видів і ознак ефективності. Для досягнення поставленої
мети, використано комплексний і системний підходи, методи аналізу і узагальнення.
Постановка завдання. Розглянуто та узагальнити теоретичні основи
ефективності функціонування підприємств.
Результати та їх обговорення. Ефективність – комплексна, багатогранна
категорія. Більшість науковців [1-3] стверджують, що категорія ефективність є
найбільш складною категорією сучасної економічної думки. Так, саме слово
«ефективність» походить від латинського «effectus», що в перекладі означає виконання,
дія [ 4, 358 с.].
З метою визначення сутності ефективності діяльності підприємства, перш за все
необхідно чітко визначити та розмежувати такі взаємопов’язані поняття як
«ефективність» та «ефект». Під ефектом розуміють чистий результат, який можна
виразити у матеріальному, фінансовому або соціальному вигляді. Окрім цього, ефект
виступає абсолютною категорією і не передбачає врахування здійснених витрат для
його одержання. Значно ширшим є поняття «ефективність», адже воно відображає
суспільну корисність, продуктивність та інші якості об’єкта, тобто тут враховуються не
тільки отримані результати, а й здійснені затрати.
Отже, категорія «ефективність» на мікрорівні, визначає взаємозв’язок між
фінансовими результатами діяльності підприємства та величиною інвестованих коштів.
Дослідження наукової літератури свідчить про відсутність єдиного підходу до
тлумачення поняття «ефективність діяльності підприємства». Науковці [5, с.97-101.; 6,
с.35-36.] найчастіше розглядають це поняття як вибір правильних цілей,
результативність функціонування певної системи, оцінку діяльності підприємства, але,
все ж найчастіше визначають це поняття як співвідношення кінцевого результату до
витрат, які обумовили його одержання.
Також, досить цікавим є підхід таких науковців як Е. Нілі, К. Адамс, М. Кеннерлі,
які розглядали ефективність діяльності підприємства з п’яти точок зору [7]:
- задоволення потреб зацікавлених сторін, тобто визначення переліку
зацікавлених осіб, якими можуть бути керівники підприємства, інвестори, працівники,
держава тощо, та встановлення їх потреб, сподівань;
- вклад зацікавлених сторін, що передбачає визначення потреб та вимог
підприємства на взаємовигідній основі;
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- інноваційні стратегії: підприємство повинно розробити стратегії подальшого
розвитку, які б задовольнили потреби всіх зацікавлених сторін, і при цьому
враховували інтереси самого підприємства;
- процеси, мається на увазі, визначення бізнес-процесів, які будуть
використовуватись у діяльності підприємства з метою успішної реалізації вибраної
стратегії розвитку;
- можливості, тобто визначення сильних сторін підприємства, які можуть бути
використані у процесі управління діяльністю підприємства.
Отже, ефективність діяльності підприємства – це, в першу чергу, здатність
системи до досягнення мети, а саме задоволення потреб споживачів, раціональне
використання факторів зовнішнього середовища та наявного ресурсного потенціалу,
підвищення результативності, економічності підприємства.
Охоплюючи зовнішні та внутрішні аспекти, ефективність можна розглядати як
систему суспільних цінностей, що відповідають потребам суспільного розвитку, і
трактується як здатність до виконання функцій ціле-покладання (формулювання цілей
відповідно до потреб), ціле забезпечення (використання соціально схвалених цілей),
досягнення мети, економічності (досягнення певного співвідношення між результатами
та витратами), факторної обумовленості (врахування зовнішніх та внутрішніх факторів
діяльності підприємства) [8, с. 284].
Проаналізувавши основні підходи до визначення та розуміння сутності поняття
«ефективність діяльності підприємства» можна виділити такі її ознаки: 1) дієвість,
тобто рівень досягнення поставленої мети; 2) економічність, яка визначає рівень
використання ресурсів; 3) якість, шляхом визначення рівня відповідності призначенню;
4) результативність, тобто співвідношення валових доходів і сумарних витрат; 5)
прибутковість, яка передбачає визначення відношення кількості виробленого продукту
до спожитих ресурсів; 6) якість трудового життя, тут мається на увазі ступінь
задоволення особистих потреб і запитів працівників у процесі трудової діяльності; 7)
впровадження нововведень як характеристика перетворення науково-технічного
потенціалу підприємства [8, с. 284].
Діяльність організації може бути визнана ефективною за умови виконання
наступних умов:
- цілі в кожен певний момент часу розглядаються як тимчасові, рухомі, похідні
від вимог, що висуваються з боку як суспільства, так і самої організації;
- зміст цілей відповідає сутнісним характеристикам організації та відображає
зовнішні та внутрішні умови її функціонування;
- визначені цілі успішно досягнуті, тобто досягнення цілей виправдане
витраченими засобами;
- для досягнення цілей використовуються визнані, схвалені суспільством засоби.
Необхідність цієї умови визначається соціально-економічною природою організації [5,
с.97-101].
Ефективність діяльності підприємства виступає як системне відображення
кінцевих результатів, які формуються у процесі використання робочої сили та засобів
виробництва за певний звітній період.
Оскільки, у процесі розвитку господарських відносин підприємство повинно
постійно удосконалювати свою діяльність, то доцільним буде детальніше розглянути
типову класифікацію ефективності діяльності підприємства (див. табл. 1.) та провести
змістовну характеристику різних видів ефективності. Це зумовлено, в основному, тим,
що на практиці більшість підприємств виокремлюють відповідні типи ефективності
переважно на підставі отриманих результатів його діяльності.
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Таблиця 1.
Типова класифікація ефективності діяльності підприємства
Класифікаційна ознака
Типи
Отримані результати
Економічна
Соціальна
Екологічна
Місце одержання
Локальна
Народногосподарська
Характер витрат
Застосовуваних ресурсів
Понесених витрат
Рівень оцінювання
На рівні суспільства
На рівні суб’єкта господарювання
На рівні структурного підрозділу
На рівні окремого робочого місця
Умови оцінювання
Реальна
Розрахункова
Умовна
Ступінь збільшення ефекту
Первісна
Мультиплікаційна
Метод розрахунку
Абсолютна
Порівняльна
Типи процесів
Організаційна
Фінансово-економічна
Соціальна
Технологічна
Інноваційна та інші
Найчастіше ефективність діяльності підприємства класифікують залежно від
отриманих результатів, що передбачає виділення економічної, соціальної та
екологічної ефективності. Так, економічний ефект відображає саме вартісні показники,
які характеризують діяльність підприємства. Формами прояву економічної
ефективності є підвищення продуктивності праці персоналу підприємства, збільшення
прибутку, зниження собівартості продукції (товарів, послуг), зниження фондомісткості,
матеріаломісткості, трудомісткості продукції тощо.
Соціальна ефективність передбачає досягнення різних соціальних ефектів, а саме
поліпшення умов праці персоналу, утворення нових робочих місць, зниження рівня
безробіття, скорочення тривалості робочого тижня, підвищення рівня життя населення.
Тобто вона вказує на відповідність понесених витрат і отриманих соціальних ефектів
поставленим цілям і соціальним потребам суспільства. У той же час, соціальний
результат діяльності підприємства може відображати і негативні тенденції, такі як
зниження рівня зайнятості населення тощо.
Щодо екологічної ефективності можна сказати, що вона характеризує
співвідношення витрат та отриманих екологічних результатів з інтересами держави,
суспільства, персоналу.
Така ознака як ступінь збільшення ефекту дозволяє виокремити первісну та
мультиплікаційну ефективність. Підприємство у процесі здійснення операційної
діяльності, розробляє та реалізує різні прибуткові ідеї, програми, проекти технічного,
організаційного та економічного характеру, які обумовлюють виникнення, так званого,
первісний (одноразовий) ефект. Необхідність такого поділу обумовлений тим, що в
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процесі розвитку підприємства спостерігається також мультиплікаційний ефект, який
являє собою певну сукупність початкових ефектів, що постійно повторюються і
примножуються на різних рівнях даного підприємства, а також можуть поширюватись
на інші підприємства та організації. Тому, важливе практичне значення надається
більш детальному аналізу саме мультиплікаційного ефекту (рис. 1.) [9, с. 645-646].
Резонансний

Дифузії

Ефект стартового
вибуху

Мультиплікаційний
ефект

Ефект акселерації

Ефект
супроводжувальних
можливостей

Рис. 1. Форми мультиплікаційного ефекту
Дифузійний ефект виникає у тому випадку, коли конкретна прогресивна ідея,
проект, чи нововведення, технічного, соціального чи організаційного характеру
впроваджується у використання в інші галузі та сфери діяльності.
Резонансний ефект прослідковується у тому випадку, коли певна прибуткова ідея
чи нововведення стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері [9, с. 645-646].
Ефект стартового вибуху визначається як ланцюгова реакція у перспективі, тобто
одна перспективна ідея обумовлює в майбутньому виникнення різних нововведень, що
призведе до швидкого збільшення ефекту у тій же або іншій сфері діяльності [9, с. 645646].
Ефект супроводжувальних можливостей, який виникає як результат використання
різних матеріальних цінностей та виявляється у формі проміжних та побічних ефектів
застосування певного роду відходів.
Ефект акселерації, який передбачає прискорення тенденцій розповсюдження та
використання конкретної ідеї програми, проекту, нововведення тощо.
Дослідивши основні форми мультиплікативного ефекту, можна стверджувати, що
їх поділ є досить умовним та відносним, тобто при реалізації великомасштабного
проекту очікуваний результат буде одночасно включати всі його форми. У цьому
випадку величина такого ефекту залежить від певних факторів, а саме економічної
ефективності ідеї (впровадження нової техніки, прогресивних методів тощо), його
величини, швидкості розповсюдження у інших сферах діяльності.
Також на практиці часто проводять класифікацію ефективності діяльності
підприємства залежно від типу процесів. Відповідно до цієї ознаки можна виділити
організаційну ефективність, яка передбачає оцінку управлінських процесів; фінансовоекономічну, що характеризує фінансову ситуацію підприємства; соціальну, яка
включає аналіз та оцінку кадрової політики; технологічна, де мається на увазі
ефективність використовуваних технологій (маркетингових, кадрових, інформаційних
тощо); інноваційну, яка характеризує ефективність інноваційної політики підприємства
тощо.
Рівень ефективності діяльності будь-якого підприємства визначається
відповідною сукупністю чинників як внутрішнього так і зовнішнього середовища.
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Відповідно чинники внутрішнього середовища формують основні передумови
ефективного функціонування підприємства шляхом узгодження і впорядкування
організаційних зв’язків, координації та спрямування діяльності кожної підсистеми
підприємства на досягнення загальної мети. Зовнішні чинники визначають суспільні
потреби та здійснюють їх конкретизацію у властивостях продукції підприємства, а
також встановлюють основні обмеження як у плані ресурсного забезпечення так і в
плані величини впливу на навколишнє середовище.
Розглянувши чинники, які визначають ефективність діяльності підприємства,
узагальнимо основні джерела її покращення: підвищення продуктивності праці,
економія витрат живої та уречевленої праці шляхом зниження трудомісткості,
матеріаломісткості та фондомісткості продукції, а також забезпечення раціонального
використання природних ресурсів.
Широке використання перерахованих джерел потребує здійснення на
підприємстві певних заходів економічного, організаційного, соціального та іншого
характеру, які визначають основні напрямки удосконалення його діяльності. Серед них
можна виділити такі, як: впровадження результатів науково-технічного прогресу,
удосконалення виробничої та організаційної структури управління, вдосконалення
механізмів реалізації основних функцій менеджменту тощо. Внаслідок врахування дії
всіх цих факторів підприємство буде мати змогу отримати не тільки економічний, а
також соціальний і екологічний ефекти від здійснення діяльності.
Висновки. Отже, ефективність діяльності підприємства можна визначити як
комплексну економічну категорію, яка характеризує можливість досягнення
позитивного результату (ефекту) в ринкових умовах господарювання, іншими словами
ця категорія відображає рівень використання ресурсного потенціалу підприємства
щодо досягнення поставленої мети.
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АННОТАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях глобализации и постоянной конкурентной борьбы, важным вопросом для каждого
предприятия является обеспечение его эффективной деятельности. Это достаточно сложно,
поскольку предприятие как открытая система, постоянно находится под влиянием факторов как
внутренней, так и внешней среды.
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Целью статьи является рассмотрение и обобщение теоретических основ эффективности
функционирования предприятий. В статье использовались такие методы научного исследования:
комплексный и системный подходы, методы анализа и обобщения.
Теоретическую и методологическую основу научного поиска составляют труды отечественных
и зарубежных ученых по вопросам эффективности деятельности предприятия.
Установлено, что эффективность - комплексная, многогранная категория, которую можно
характеризовать как определенное свойство предприятия, связанное с обеспечением процесса
формирования целей в соответствии с условиями среды функционирования и их достижения социально
обусловленными средствами при установленном соотношении доходов и расходов. На основе
проведенного исследования выделены основные признаки эффективности деятельности предприятия:
действенность, экономичность, качество, результативность, прибыльность, качество трудовой
жизни, внедрение новшеств. Рассмотрена типичная классификация эффективности деятельности
предприятия. Сгруппированы факторы внутренней и внешней среды, влияющие на эффективность
функционирования предприятия.
Научная новизна исследования заключается в дополнении определения понятия эффективность
деятельности предприятия - комплексная экономическая категория, характеризующая возможность
достижения положительного результата (эффекта) в рыночных условиях хозяйствования, то есть
эта категория отражает уровень использования ресурсного потенциала предприятия для достижения
поставленной цели. Поскольку эффективность деятельности предприятия является многогранным и
дискуссионным явлением, актуальным является проведение дальнейшего исследования по данной
проблематике.
Ключевые слова: эффективность, эффект, предприятие, эффективность деятельности
предприятия, признаки эффективности деятельности предприятия, классификация эффективности
деятельности предприятия.
SUMMARY
THEORETICAL BASIS EFFICIENCY OF ENTERPRISES
In the context of globalization and constant competition, an important issue for every enterprise is to
ensure its effective operation. It’s quite difficult, because the company as an open system, constantly influenced
by factors both internal and external environment.
The article aim is to review and synthesize the theoretical foundations of the efficiency of enterprises. In
the article have been used the methods of scientific research, a comprehensive and systematic approaches,
methods of analysis and synthesis.
Theoretical and methodological basis of scientific research work consists of domestic and foreign
scientists on the effectiveness of the company.
It has been established that efficiency – is a complex, multifaceted category that can be characterized as
a property company that is associated with the provision of the process of forming purposes according to the
environmental conditions of operation and achieve them socially constructed means during a ratio of income
and expenses. The main features of enterprise efficiency, effectiveness, economy, quality, efficiency, profitability,
quality of working life, innovation have been highlighted. Typical classification performance of the company has
been considered. Factors internal and external environment that influence the efficiency of the company have
been grouped.
The scientific novelty of the research is to supplement the definition of efficiency of the enterprise - a
complex economic category, which characterizes the possibility of achieving a positive result (effect) in market
conditions, in other words, this category reflects the level of resource potential of the company to achieve this
goal. As the performance of the enterprise is multifaceted and controversial phenomenon is important for
further research on this subject.
Key words: efficiency, effect, enterprise effectiveness of the company, attributes the efficiency of
enterprise classification performance of the company.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Мукачівського державною
університету» приймає до розгляду наукові статті за матеріалами досліджень і науковотехнічних розробок, виконаних науковцями університету та науковцями інших вузів та
установ. При отриманні позитивної рецензії на розглядувані редакційною колегією статті
вони будуть опубліковані в журналі.
ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТТІ
Для публікації автори повинні подати в редакцію журналу:
1. Електронний варіант статті (файл на CD-диску). Файл статті повинен мати назву
(англійською мовою): Stat-прізвище першого автора).
2. Рукопис статті (роздрукований з електронного варіанту статті (файлу), підписаний
авторами, в 1-ому примірнику.
3. Електронний варіант анотацій та ключових слів українською, англійською та
російською мовами (повинен міститися в окремому файлі на CD-диску). Файл анотації повинен
мати назву (англійською мовою): Anot-прізвище першого автора).
Анотації подавати у такому порядку і вигляді:
 прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів); назва статті - шрифт Times New
Roman, 10 кеглем (виділити жирним прямим);
 текст розширеної анотації (з абзацу) у формі реферату, який має охоплювати не менше
250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методи дослідження,
результати, наукову новизну, практичну значущість;
 ключові слова (з абзацу).
4. Роздрукований варіант анотацій та ключових слів з назвою статті українською,
англійською та російською мовами, 1 примірник.
5. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та російською
мовами (міститься в окремому файлі на CD-диску). Файл інформації повинен мати назву
(англійською мовою): Inform-прізвище першого автора). Відомості про авторів (повністю –
прізвище, ім’я, та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або
навчання, контактні телефони та e-mail, поштова адреса) Написання прізвища та ім’я автора
(-ів) англійською мовою здійснювати відповідно до офіційного документу (наприклад,
закордонного паспорту).
6. Рецензія на статтю, підписана доктором (кандидатом) наук за напрямком наукової
діяльності (підпис рецензента повинен бути завірений установою).
Рукопис статті, анотації інформація про авторів, CD-диск подаються в редакцію в
прозорому файлі.
Поштова адреса журналу: Мукачівський державний університет Україна, 89600,
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131) 2-11-09.
Електронна адреса:e-mail: nauka@msu.edu.ua.
Уточнений розмір вартості публікації статті (для мінімального покриття редакційних
витрат) буде повідомлено особисто автору після розгляду поданих матеріалів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ
Порядок розміщення складових елементів у статті (з абзацу, через пустий рядок):
 індекс УДК (на початку ліворуч) – шрифт Times New Roman, 12 кеглем (виділити жирним
прямим);
 назва статті (по центру) – шрифт Times New Roman 12 кеглем (великими літерами і
виділити жирним прямим);
 дані про автора (по центру) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) –
шрифт Times New Roman, 10 кеглем (великими літерами);
 місце роботи (навчання) повністю (по центру) – шрифт Times New Roman, 8 кеглем;
 розширена анотація українською мовою у формі реферату, який має охоплювати не
менше 250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методику

дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Шрифт Times New Roman,
10 кеглем (курсив) через 1 інтервал, виключка по ширині, абзацний відступ 1,25 см;
 ключові слова (від п’яти до десяти) шрифт Times New Roman, 10 кеглем (курсив) через
1 інтервал, виключка по ширині, абзацний відступ 1,25 см;
 текст статті шрифт Times New Roman, 12 кеглем через 1 інтервал. Статтю треба
розбивати на складові, кожну з яких розпочинати з нового рядка. Назви складових статті слід
виділяти курсивом, напівжирними літерами.
Структура статті повинна включати такі складові (підрозділи):
- «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими практичними
завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться;
- «Об'єкти та методи дослідження» (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
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невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття);
- «Постановка завдання» (формулювання мети статті);
- «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу досліджень);
- «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі);
- «Список використаних джерел» (назва підрозділу «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»
пишеться прописними літерами, шрифтом Times New Roman , 12 кеглем). Повинен містити не
менше 8 найменувань, оформлений відповідно до стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:
1. Мінімальний обсяг статті та списку використаних джерел має складати не менш 5
сторінок, максимальний – 10 сторінок. Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до
розгляду не приймаються.
2. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4).
3. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається)
4. Поля - всі поля 2,5 см. Колонтитули-1,25 см.
5. Сторінки - без нумерації.
6. Весь текст набирається тільки шрифтом Times New Roman розміром 12 пт за допомогою
текстового редактора Microsoft Word (не нижче версії Word-97).
7. Абзацний відступ - 1,25 см. Інтервал між рядками - одинарний. Вирівнювання по ширині.
8. Переноси слів не допускаються. Не використовувати макроси та вбудовані об'єкти.
9. При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він повинен
бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними рядковими літерами
розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків наскрізна для всієї статті.
Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в тексті.
10.Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме слово
«Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться напівжирним шрифтом
розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. Розміщувати таблиці необхідно
після першого згадування в тексті.
11.Формули друкуються враховуючи такі вимоги: при наборі формул використовувати
редактор формул Equation; формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції;
формула розміщується по центру, її номер розташовується біля правої 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.
12.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 ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ,
РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
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