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АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ЗБУДЖЕННЯ  
БАГАТОШАРОВОГО П’ЄЗОКЕРАМІЧНОГО ПАКЕТУ  

НЕСТАЦІОНАРНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ

Бабаєв О.А., Штефан Н.І., Гнатейко Н.В.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У даній статті проведено аналіз перехідних процесів збудження багатошарового п’єзокерамічного 
пакету нестаціонарними електричними сигналами. Один край пакета жорстко защемлений, а інший 
підкріплений пружним шаром та контактує з півпростором ідеальної стисливої рідини. При цьому 
нестаціонарний електричний сигнал подається безпосередньо на струмопровідні поверхні. Представлені 
основні формули дозволяють проаналізувати роботу та перехідні процеси, що виникають в зазначеній 
гідроелектропружній системі.
Ключові слова: перетворення Лапласа за часом, акустичне середовище, п’єзоперетворювач, функція 
Хевісайда.
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Актуальність дослідження. Широке прак-
тичне використання конструктивних 

елементів з матеріалів, в яких проявляється 
п’єзоелектричний ефект, обумовлює підвищений 
інтерес до досліджень в галузі електропруж-
ності і гідроелектропружності. До актуальних 
належать задачі зазначеного класу в нестаціо-
нарній постановці. Зазначимо, що перехідні про-
цеси в гідропружних системах досліджені більш 
детально. Ці результати узагальнені в моногра-
фіях [1, 2, 5, 7]. Є роботи в яких розглядалось 
випромінювання акустичних хвиль одношаровим 
п’єзоперетворювачем, що контактує з ідеальною 
стисливою рідиною [11].

Розширення знань з цієї проблематики вима-
гає постановок нових класів задач, які по можли-
вості повніше враховують конструктивні особли-
вості та умови експлуатації реальної апаратури, 
розробки ефективних методів їх вирішення та 
виявлення нових механічних закономірностей 
процесів в гідроелектропружних системах.

Постановка задачі. Розглядається задача про 
збудження багатошарового п’єзокерамічного па-
кету нестаціонарним електричним сигналом що 
підводиться до електродів які розташовані на 
площинах контакту електропружних елементів. 
Один з країв пакету жорстко закріплений, а ін-
ший підкріплений пружнім шаром що контактує 
з півпростором ідеальної стисливої рідини. Кож-
ний з N п’єзокерамічних шарів має товщину h та 
однакові механічні властивості, а пружний шар – 
товщину l. При описанні перехідних процесів в 
гідроелектропружній системі використовуються 
рівняння лінійної теорії електропружності, теорії 
пружності та акустичного наближення. В рамках 
прийнятих моделей суцільних середовищ фор-
мулювання задачі має наступний вигляд:

( )
2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

2 2 2 2; 1 ;
k k k k

ku u u
z t z z

∂ ∂ ∂ Ψ ∂
= = −

∂ ∂ ∂ ∂
           (1)

( )
2 ( ) ( )

( )
2 1 , 1, 2, ........., ;
k k

kk u k N
z z

σ χ∂ ∂Ψ
= − − =

∂ ∂
 

2 2
2

2 2 ; ;w w wa
z t z

τ β∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂
                  (2)

2 2
2

2 2 ; ,b p
z t t
ϕ ϕ ϕλ∂ ∂ ∂
= = −

∂ ∂ ∂
                 (3)

де u(k), σ(k), Ψ(k) – відповідно переміщення, 
напруження (вздовж вісі z) та напруженість 
електричного поля у k-м п’єзокерамічном шарі;  
w та τ – переміщення та напруження у пружно-
му елементі; φ та р – хвильовий потенціал і тиск 
в акустичному середовищі:

( ) ( )22 2
33 33 33 33 33 3333

2
33 33 33 33 33

; ; ; .
E s E s

E s s s E

C e C ee ca b
C E c C

ε γ ε γ ρχ λ
ε µε µε

+ +
= = = =  

Тут 33 33 33, , ,E sC e ε µ  – характеристики електро-
пружніх шаров (відповідно модуль пружності, 
п’єзомодулі та густина); E, γ – відповідно модуль 
Юнга та густина пружного матеріалу; c та ρ – 
параметри акустичного середовища.

На поверхнях контакту складових пакету 
приймаються умови жорсткого зчеплення, на по-
верхні рідини – умова не протікання:

(1)

0
0;

z
u

=
=  
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∂ ∂
 

Конфігурація нестаціонарного електричного 
імпульсу який підводиться до електродованих 
площин (z=kh) нестаціонарного електричного ім-
пульса визначається функцією Q(t):

( ) ( ) 1( ) ( )

( 1)
1 ( ) ( ); 1 ( ) ( ),k kk k

z kh z k h
Q t H t Q t H t−

= = −
Ψ = − Ψ = −  (5)

де k = 1, 2,….., N, H – одинична функція Хе-
вісайда.

Початкові умови є однорідними. 
У рівняннях (1)–(5) використовуються безроз-

мірні позначення, згідно яких переміщення u(k), 
w, товщини h, l та координата z віднесені до h; 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
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час t – до h/η 2
33 33 33 33( ) / ( ));E s sC eη ε µε= +  напруження σ(k), 

τ та гідродинамічний тиск p – до 33 33 33, , ,E sC e ε µ.
Застосувавши до рівнянь (1)–(3) та граничним 

умовам (4), (5) інтегральне перетворення Лапла-
са за часом.

У просторі зображень загальні розв’язки за-
дачі з врахуванням обмежування збурення у 
акустичному середовищі при умові що z →∞ ви-
значається формулами:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ( 1))1 1( ) ( ) ,k L k L s k z k L s z ku A s e B s e
s s

− − − − −= +         (6)
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− − − − − Ψ = − + + − + + 
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s s

− − − − − Ψ = − + + − + + 
 

 

( ) ( )1 1( ) ( ) ;L L sa N l z L sa z Nw M s e N s e
s s

− + − − −= +           (7)

( )1( ) ,L L sb z N lR s e
s

ϕ − − −=                    (8) 

де A(k)L(s), B(k)L(s), D(k)L(s), C(k)L(s) (k=1,2,3......,N), 
M(k)L(s), N(k)L(s), RL(s) – функція параметра пере-
творення, які визначаються з граничних умов, h=1.

Аналіз отриманих результатів. В даній статті 
проведено аналіз перехідних процесів збудження 
багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаці-
онарними електричними сигналами. Один край 
пакета жорстко защемлений, а інший підкріпле-
ний пружним шаром та контактує з півпростором 
ідеальної стисливої рідини. При цьому нестаціо-
нарний електричний сигнал подається безпосе-
редньо на струмопровідні поверхні. Представлені 
основні формули дозволяють проаналізувати ро-
боту та перехідні процеси, що виникають в за-
значеній гідроелектропружній системі. 

Як зазначалося раніше формули для визна-
чення переміщення та механічного напруження 
u(k)(t, z), σ(k)(t, z), мають наступний вигляд [10]:
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w t z M x a N l z dx N x a z N dx
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( , ) [ ( )].p t z R t b z N l= − − − −             (12)
Якщо розглядати багатошаровий п’єзокерамічний 

пакет з однією – жорстко закріпленою, а з іншою – 
вільною границями (пружний шар та рідина відсут-
ні), у площині z=N приймається умова

( ) 0.N

z Nh
σ

=
=                        (13)

На рисунках 1-3 наведені результати розра-
хунків, які були виконані для п’єзокерамічних 
перетворювачів марки ЦТБС-3 [8], що містять 
один (рис. 1) та чотири (рис. 2) шара причому 
один край пакета жорстко (z=0) защемлений, а 
інший z=Nh (N=1; 4) має вільну поверхню. Елек-
тричний сигнал який подавався на струмопро-
відні поверхні п’єзокерамічних перетворювачів 
має ступінчатий профіль (Q(t)=1). Механічні на-
пруження що виникають у жорсткому защемле-
ні (z=0) наведені суцільними, а переміщення на 
вільній поверхні (z=Nh) – штриховими лініями. 
Різкі зміни механічних напружень викликані 
дією вдруге відбитих хвиль. Відмітимо, що екс-
тремальні значення σ(1) (механічні напруження 

першого шару) у жорсткому защемлені (z=0) в 
одношаровому та чотирьохшаровому перетворю-
вачах відрізняються незначною мірою. Що стосу-
ється переміщень на вільній поверхні чотирьох-
шарового перетворювача, то вони суттєво вище 
ніж у одношаровому. 

 

Рис. 1.
 

Рис. 2.

Характер зміни переміщень ( ) ( 1; 4)N

z Nh
u N

=
=  ви-

никає практично за синусоїдальним законом. 
Коливання вільної поверхні виникають відносно 
деякого рівня статичної деформації з частотою 
пропорційної кількості шарів у пакеті.

Рисунок 3 ілюструє переміщення u (суцільна 
лінія) вільної поверхні чотирьохшарового пере-
творювача, що збуджується електричним сигна-
лом Q(t) = sin ωt, де ω=0,4 (резонансна частота). 
 

Рис. 3.
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3
При такому режимі роботи амплітуди пере-

міщень зростають з ростом t. Відмітимо, що в пе-
ретворювачі спостерігається зсув фаз механіч-
них коливань та синусоїдального електричного 
сигналу, що підводиться (цей профіль показано 
штриховою лінією). 

Висновки. Отримані результати можуть бути 
використані в науково-дослідних організаціях 
при розробці акустичної техніки, а також в пе-
дагогічному процесі.

Головна мета цієї роботи полягає в наступ-
ному, це виконана постановка та розв’язок не-

стаціонарної задачі випромінювання акустичних 
хвиль багатошаровим пакетом у акустичне се-
редовище. Рівняння що описують збуджений рух 
акустичного середовища трансформуються за 
допомогою інтегрального перетворення Лапласа 
за часом. Наведені основні формули для визна-
чення фізичних характеристик досліджуваного 
перехідного процесу.

Запропонований метод розв’язання задачі до-
зволяє проводити розрахунки перехідних проце-
сів у багатошарових електропружних пакетах з 
довільним числом елементів.
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ВОЗБУЖДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА  
НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ

Аннотация
В данной статье проведен анализ переходных процессов возбуждения многослойного пьезокерамиче-
ского пакета нестационарными электрическими сигналами. Один край пакета жестко защемлен, а дру-
гой подкреплен упругим слоем и контактирует с полупространством идеальной сжимаемой жидкости. 
Нестационарный электрический сигнал подается непосредственно на токопроводящие поверхности. 
Представлены основные формулы которые позволяют проанализировать работу и переходные про-
цессы, возникающие в исследуемой гидроэлектроупругой системе.
Ключевые слова: преобразования Лапласа по времени, акустическая среда, пьезопреобразователь, 
функция Хевисайда.

Babaev A.А., Shtefan N.I., Gnatejko N.V.
National Technical University of Ukraine 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

TRANSIENT ANALYZES EXCITATION MULTILAYER PIEZOCERAMIC PACKAGE 
UNSTABLE ELECTRIC SIGNAL

Summary
This paper analyzes the transients excitement multilayer piezoceramic package of non-stationary electrical 
signals. One edge of the package tightly jammed, and another layer reinforced elastic half-space and contact 
with ideal compressible fluid. This transient electrical signal is fed directly to the conductive surface. The 
basic formula allows to analyze the work and transients that occur in that hidroelektropruzhniy system.
Keywords: Laplace transform in time, acoustic environment, piezoceramic transducer, Heaviside function.
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КУРС МАТЕМАТИКИ І СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

Шаврова О.Б., Дьяченко Н.К.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Робота присвячена розкриттю суті термінів «міжпредметні зв’язки» та «дидактичні інтеграції». Вказують-
ся способи активізації пізнавальної діяльності студентів на основі вивчення основних методів стимулю-
вання розумової активності у процесі вивчення математики. Розглядається проблема інтеграції дисциплін, 
що представляють тенденцію до зближення зв'язків суміжних наук у процесі навчання. Розкрито суть, 
особливості та роль задач практичного змісту при навчанні математики. 
Ключові слова: математика, міжпредметні зв’язки, прикладні задачі, інформаційно-комунікативні 
технології, форми і методи навчання, пізнавальний інтерес. 

Постановка проблеми. У підґрунті сучас-
них технологій здобуття, формування 

нового знання та підготовки фахівців покладена 
математична освіта сучасної людини, яка форму-
ється в університетах завдяки співпраці кафедр 
математичного напрямку та спеціалізованих і 
зорієнтованих на конкретні галузі діяльності. 
Організація процесу навчання студентів потре-
бує глибокого наукового обґрунтування, знахо-
дження інноваційних освітніх технологій, про-
ектування ефективних засобів контролю якості 
і результативності. Оптимальне використання 
міжпредметних зв'язків курсу математики та су-
міжних дисциплін підвищує рівень професійної 
підготовки кваліфікованих фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі міжпредметних зв'язків у педагогіці 
завжди приділялося багато уваги. Ще Ян Амос 
Коменський у своїй «Великій дидактиці» писав: 
«Все, що знаходиться у взаємному зв'язку, по-
винно викладатися в такому ж зв'язку». Про не-
обхідність врахування взаємозв'язку між пред-
метами йдеться у працях видатних педагогів і 
психологів XVII-XIX століть: Д. Локка, І.Г. Пес-
талоцці, А. Дістервега та ін. Йоганн Фрідріх Гер-
барт у своїх роботах стверджував «Розумова 
діяльність школярів безпосередньо залежить 
від зв’язку між навчальними предметами», що 
«область розумового середовища» учня виявля-
ється в його здатності відтворити раніше засво-
єні знання у зв’язку з тими знаннями, які за-
своюються ним у даний момент. У таких умовах 
створюються можливості практичного викорис-
тання знань. В працях російських просвітителів  
XIX-XX століть В.Г. Бєлінського, В.Ф. Одоєв-
ського, Л.М. Толстого та ін. було чимало цікавих 
пошуків на шляху інтеграції освіти. Наприклад, 
Костянтин Дмитрович Ушинський у книзі «Лю-
дина як предмет виховання» розповідає про різні 
види асоціативних взаємозв’язків між предмета-
ми: за протилежністю, схожістю, часом, єдності 
місця, розсудливою частиною та ін. Він вважав, 
що без зв’язку між навчальними предметами в 
учнів не може бути системних і цілісних знань. 
Відсутність такого зв’язку формує людей, які за-
вчили величезний обсяг теоретичного матеріалу, 
але не спроможні користуватися ним практично 
в реальному житті. В 20-х роках XX ст. метод 
інтеграції був найповніше упроваджений у формі 
комплексних програм, сутність яких полягала в 
концентрації явищ і об’єктів навколо загальної 

ідеї. Нова хвиля інтересу до проблеми міжпред-
метних зв'язків, що з'явилася в 50-60-х роках, 
поглиблює дослідження з цієї теми. В обіг вхо-
дить новий термін «Міжпредметні зв’язки» та 
поняття «Інтеграційний процес». У 80-90-х роках 
з’являються роботи, присвячені широким мож-
ливостям інтеграції в педагогіці, її об’єктивній 
необхідності, формам і механізмам реалізації. 
Результати дидактичних, методичних, психо-
фізіологічних досліджень, а також педагогічна 
практика підтверджують необхідність міжпред-
метної інтеграції. Сьогодні багато педагогів, ме-
тодистів і вчителів шкіл, викладачів вищих на-
вчальних закладів усвідомлюють, що інтеграція 
дає процесу навчання нову якість. Передусім, це 
ефективний засіб комплексного розв’язання на-
вчально-виховних завдань через узагальнення й 
систематизацію знань, цілеспрямоване форму-
вання загально навчальних і спеціальних умінь, 
підвищення пізнавального інтересу молоді.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема реалізації міжпред-
метних зв'язків у вищих навчальних закладах 
представляється актуальною, оскільки саме вони 
об'єднують в єдине ціле всі структурні елементи 
навчально-виховного процесу (зміст, форми, ме-
тоди і засоби навчання) і сприяють підвищенню 
його ефективності. Найкраще використання інте-
грації курсу математики до суміжних дисциплін 
зміцнює рівень професійної підготовки кваліфі-
кованих фахівців. Міжпредметні зв'язки забез-
печують засвоєння знань, формування умінь і 
навичок у певній системі, сприяють активізації 
розумової діяльності, здійсненню перенесення 
теоретичних знань на практику. 

Мета статті. Питання міжпредметної інте-
грації, можна віднести до числа традиційних, 
що стали вже класичними. Математика це по-
тужний інструмент для вирішення прикладних 
задач (використання для розрахунків – розділ 
арифметика), а також вагомий елемент загальної 
культури сучасної людини. Математичні дисци-
пліни, як правило, вивчаються на перших курсах. 
Існує ряд питань, пов'язаних з відсутністю моти-
вації при вивчанні вищої математики у студентів 
(насамперед обмежені, формальні знання шкіль-
ного курсу, відсутність розуміння взаємовідно-
шень математики з іншими науками). Проблема 
в тому, як з одного боку, створити обґрунтовані 
мотивації на молодших курсах, а з іншого боку, 
розумно користуватися знаннями та навичками, 
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що придбані під час вивчання вищої математики 
в процесі переходу до спеціальних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. За останнє де-
сятиліття в Україні відбулися реформи, які 
спричинили зміни в системі вищої професійної 
освіти. Загальновідомим є твердження, що осно-
вним джерелом економічного розвитку сучасного 
суспільства є рівень знань та наукова діяльність. 
Тому потрібен фахівець-професіонал, здатний 
швидко реагувати на зміни у відповідній про-
фесійній сфері. Особливу значимість набуває 
наявність у фахівця не тільки вузькоспеціалі-
зованої, а й фундаментальної освіти, на підста-
ві якої можна шляхом самоосвіти йти в ногу з 
сучасними віяннями науки і техніки. Перевагою 
сучасного ВНЗ є те, що він дає студентам фунда-
ментальні знання, пов'язані з їхньою майбутньою 
професійною діяльністю. 

При аналізі переліку спеціальних дисциплін 
іноді створюється враження, що їх цілком до-
статньо для тієї діяльності, яку в подальшому 
виконує більшість випускників. Однак, спеці-
альні знання можуть забезпечити лише вузьку 
і специфічну діяльність з жорсткими рамками. 
Фактично ж людина, в якій би області вона не 
працювала, змушена реагувати на зміни, які без-
перервно відбуваються. І тут починає працювати 
запас теоретичних знань. Фундаментальні зна-
ння, що забезпечують теоретичну базу, пови-
нні давати розуміння проблем, які фахівцю до-
водиться вирішувати. Але, на жаль, закінчуючи 
вищий навчальний заклад, фахівці часто, навіть 
вміючи виконувати формально різні математичні 
операції (диференціювання, інтегрування і т.п.), 
не мають потрібного уявлення про роль мате-
матичних методів при вирішенні різноманітних 
завдань, про можливість використання матема-
тичного апарату. Це обумовлено тим, що форму-
вання математичного апарату в недостатній мірі 
орієнтоване на його подальше використання у 
професійній діяльності. Необхідно, щоб студенти 
знали, що математика є тим знаряддям, яке буде 
їм потрібно протягом усього подальшого навчан-
ня і роботи. Тому, окрім формування у студентів 
математичних понять і відповідних умінь, доціль-
но розвивати у них правильне уявлення про роль 
математики взагалі, використання її методів при 
вирішенні нових наукових і технічних завдань.

Оскільки математика є найважливішою час-
тиною професійної підготовки майбутнього фа-
хівця, то викладачі математики у ВНЗ повинні 
знати зміст загальпрофесійних і спеціальних 
дисциплін, щоб зрозуміти, які математичні зна-
ння особливо гостро потребують фахівці даної 
галузі вищої освіти. Це допоможе зблизити ви-
кладання математики з вимогами практики, по-
ліпшити систему математичної і, як наслідок, 
професійної підготовки, а також наповнити кур-
си такими фактичними прикладами, практични-
ми задачами і завданнями, які будуть найбільш 
близькі й цікаві студентам як майбутнім фахів-
цям. Таким чином, особливої актуальності набу-
ває проблема органічного поєднання професійної 
і фундаментальної освіти, яка здійснюється, на-
самперед, шляхом встановлення міжпредметних 
зв'язків математики з природнонауковими, за-
гальнопрофесійними, інженерними – спеціаль-
ними дисциплінами. 

Міжпредметні зв'язки мають дві сторони: 
об'єктивну і суб'єктивну. Об'єктивна сторо-
на міжпредметних зв'язків знаходить відобра-
ження у визначенні змісту навчання і врахо-
вується при розробці нових навчальних планів, 
програм і тематичних планів; складанні підруч-
ників, навчальних і методичних посібників і т.д. 
Суб'єктивна сторона проявляється безпосередньо 
в процесі навчання, коли розглядаються основні 
методи, засоби і форми реалізації міжпредмет-
них зв'язків. Від того, якою мірою тематичні пла-
ни забезпечують розкриття взаємозв'язку між 
дисциплінами, а також від уміння викладача ви-
кликати і постійно підтримувати інтерес студен-
тів у виявленні таких зв'язків, залежить якість 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Не-
обхідно враховувати положення:

– навчальний матеріал тієї чи іншої дисциплі-
ни, що відбирається для використання в процесі 
здійснення міжпредметних зв'язків при навчанні 
математиці, повинен бути яскравим, переконли-
вим, зрозумілим;

– зв'язки повинні висвітлюватись систематич-
но, пронизувати увесь навчально-пізнавальний 
процес;

– зв'язки повинні сприяти закріпленню і по-
глибленню отриманих раніше знань;

– зв'язки повинні сприяти формуванню про-
фесійно значущих умінь, комплексно викорис-
товувати предметні знання в теорії та практиці 
навчання.

Сукупність об'єктивної і суб'єктивної сторін 
міжпредметних зв'язків знаходять своє відо-
браження у навчально-методичному комплексі, 
який спрямований на застосування різних засо-
бів реалізації міжпредметних зв'язків у процесі 
вивчення математики; забезпечення реалізації 
всіх функцій процесу навчання в комплексі; за-
безпечення діяльності викладача – викладання 
та діяльності студентів – навчання. При цьому 
відбувається охоплення вузлових питань всього 
навчального матеріалу, з урахуванням їх вико-
ристання на суміжних кафедрах і охоплення всіх 
ланок навчального процесу – подача матеріалу, 
засвоєння й закріплення, контроль в комплексі. 

Студентам недостатньо знати основні мате-
матичні поняття, необхідно вміти розумно їх ви-
користовувати на практиці і застосовувати до 
вирішення різних завдань. Тому студент пови-
нен вміти:

• складати математичну модель, що відпові-
дає даній задачі;

• аналізувати й уточнювати складену модель;
• вибирати найбільш оптимальне рішення 

отриманої математичної задачі;
• давати якісну оцінку отриманим матема-

тичним результатами;
• переводити результат рішення математич-

ної задачі на мову вихідної задачі;
• застосовувати знайдений метод розв'язання 

даної задачі для інших завдань. 
Інформатизація сучасної громади позначаєть-

ся на всіх сферах суспільного життя, включаю-
чи освіту. Комп'ютер використовується не тільки 
в галузі комп'ютерних наук, а також є добрим 
помічником в багатьох дисциплінах. Викладач, 
який вільно володіє комп'ютерною грамотністю, 
має можливість урізноманітнити процес навчан-
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ня, зробити його більш яскравим і динамічний. 
Застосування комп'ютера у викладанні є суттє-
во багатоманітним і може бути використано як 
засіб сприяння обробки обчислювальної діяль-
ності студентів; як інструмент, щоб допомогти 
візуалізувати будь-яку інформацію; як спосіб 
навчання; як засіб для керування та контролю 
знань та вмінь студентів. Тому, коли викладачі 
різних дисциплін загально інженерного напрям-
ку об’єднуються та обговорюють методику ви-
кладання кожного окремого заняття, знаходять 
спільне через можливості комп’ютера – студен-
тами легше сприймається весь матеріал (з ви-
щої математики, нарисної геометрії, інженерної 
графіки й дисциплін інженерного напряму). На 
кафедрі вищої математики достатній досвід по 
співпраці викладачів математики та креслення. 
Відбувається знайомство і закріплення матері-
алу вже на кількох дисциплінах, від декількох 
викладачів, а це значно підвищую якість знань, 
зростає мотивація та інтерес з боку студентів. 

Традиційною є відстань між кафедрою вищої 
математики (викладачі працюють з першокурс-
никами) та спеціалізованих випускових кафедр 
(педагоги мають справу зі старшокурсниками). 
Відрізняються і організація процесу навчання, і 
методика викладання, і засоби контролю якості 
та результативності студентів. Тому користую-
чись інноваційними освітніми технологіями, ма-
ючи наукове обґрунтування розглянемо один із 
способів вирішення цієї проблеми пов’язаний з 
узгодженням та координацією окремих частин 
навчального процесу між кафедрами. Зрозумі-
ло, що процес формування навчальної програми, 
кількість годин, відведених на лекції, лабораторні 
і практичні заняття обмежує простір для манев-
ру, але співробітництво викладачів, зацікавлених 
в найкращому результаті, відкриває можливість 
для експерименту. Наприклад, курсовий проект. 
Пропонується формування спільних завдань з 
різних дисциплін кафедри механізації виробни-
чих процесів у тваринництві (МВПТ) й вищої ма-
тематики (ВМ). Для прикладу, «Машини та об-
ладнання для тваринництва» та «Комп’ютери та 
комп’ютерні технології», «Машиновикористання 
у тваринництві» та «Вища математика», «Техніч-
ний сервіс фермської техніки» та «Нарисна гео-
метрія і інженерна графіка» та ін. Керівниками 
проектів є два викладачі кафедр МВПТ та ВМ. 
Студент, робить одну роботу, закріплює знання з 
двох (чи більше) дисциплін, отримує дві оцінки з 
різних предметів. 

Для ведення якісного навчального процесу 
в розпорядженні колективу кафедри МВПТ є 
спеціалізовані лабораторії, павільйон для кор-
мо-приготувальних машин, майданчик для роз-
міщення технологічного обладнання та машин і 
комп’ютерний клас: виготовлено бібліотеку ві-
деофільмів, створено методичне забезпечення. 
Кафедра ВМ має комп’ютерну лабораторію, яка 
оснащена методичними посібниками і рекомен-
даціями з сучасних математичних та графічних 
систем. На сьогодні взаємодія кафедр відбува-
ється на рівні спілкування викладачів, підбору 
завдань, які пов’язані з загальноінженерною під-
готовкою фахівців з вищою технічною освітою:

– викладання технічних ідей за допомогою 
креслення, підготовка конструкторських та ін-

ших графічних документів, розуміння за крес-
ленням конструкцій і принципу дії зображено-
го технічного механізму і споруди, скорочення 
терміну виготовлення документів і покращення 
їх якості;

– грамотне оформлення технічно-експлуата-
ційної документації, друкування лабораторних, 
курсових, дипломних проектів згідно міждержав-
ним стандартам ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.304-81,  
ГОСТ 2.104-68 та ін.; 

– виконання розрахунків, обирання найкра-
щих розв'язків, оформлення результатів, форму-
вання та аналіз даних, побудова математичних 
моделей та графіків достатньо складних функцій 
і поверхонь.

Безсумнівна особливість сучасного навчально-
виховного процесу являє собою поєднання тра-
диційних форм навчання з застосуванням новіт-
ніх комп'ютерних та інформаційних технологій і 
систем:

• лекції: презентація слайдів разом з корот-
ким коментарем навчального матеріалу дозволяє 
структурувати інформацію в алгоритмічному по-
рядку;

• практичні та лабораторні заняття: дає 
можливість поглибити теоретичні знання, роз-
винути навики самостійного експериментування, 
позбавитись звичайних арифметичних похибок;

• самостійна робота: виконання розрахун-
ково-графічних робіт, курсових та дипломних 
проектів;

• контроль знань: об’єктивна система тесту-
вання зі зворотнім зв'язком.

Таким чином, реалізація міжпредметних 
зв'язків курсу математики підвищує рівень ма-
тематичної і, як наслідок, професійної підготовки 
та загальної культури студентів.

Висновки і пропозиції. Проблемі міжпред-
метних зв'язків у галузі професійно-технічної 
освіти приділяється особлива увага: висвітлені 
різні визначення міжпредметних зв'язків; об-
ґрунтована об'єктивна необхідність відобража-
ти взаємозв'язки між навчальними предметами 
у викладанні на прикладі вищої математики та 
суміжних наук; підкреслена світоглядна функ-
ція міжпредметних зв'язків, їх роль в розумово-
му розвитку студентів; виявлено їх позитивний 
вплив на формування цілісної системи знань. Крім 
того, розроблені окремі методики застосування 
міжпредметних зв'язків у викладанні різних на-
вчальних дисциплін; зроблені спроби підготовки 
викладача до реалізації міждисциплінарних вза-
ємовідносин. Проблема міжпредметних зв'язків є 
комплексною. Організація навчально-виховного 
процесу на основі міжпредметних зв'язків може 
торкатися окремих занять, конкретної теми, 
що підлягає вирішенню міжпредметної пробле-
ми, декількох різних дисциплін, або цілого циклу 
навчальних дисциплін. Міжпредметні зв'язки 
відіграють важливу роль у вирішенні завдань 
всебічного розвитку особистості; забезпечують 
поєднання репродуктивної та пошукової пізна-
вальної діяльності студентів, здійснюваної під 
безпосереднім керівництвом викладача; активі-
зують пізнавальну діяльність студентів і процес 
засвоєння, що сприяє формуванню позитивної 
мотивації вивчення будь-якої дисципліни та за-
кладають основи загальної культури.
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КУРС МАТЕМАТИКИ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Аннотация
В статье раскрывается суть терминов «межпредметные связи», «дидактическая интеграция». Иссле-
дуется развитие идеи межпредметных связей. Указываются способы активизации познавательной де-
ятельности студентов на основе изучения основных методов стимулирования умственной активности в 
процессе изучения математики. Рассматривается проблема интеграции учебных дисциплин, представ-
ляющей собой тенденцию к более тесным взаимосвязям смежных наук в процессе обучения. Раскрыта 
суть, особенности и роль задач практического содержания при обучении математике. 
Ключевые слова: математика, межпредметные святи, прикладные задачи, информационно-коммуни-
кативные технологии, формы и методы обучения, познавательный интерес. 
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COURSE OF MATHEMATICS AND RELATED SCIENCES  
IN THE PROFESSIONAL PREPARATION OF THE STUDENTS

Summary
The article shows the essence of the terms «interdisciplinary ties» and «didactic integration». It investigates 
the development of the idea of interdisciplinary ties. Identifies ways to enhance the cognitive activity of 
students by studying the basic methods of stimulating mental activity in the study of mathematics. We 
examine the problem of disciplines integration and represent the trend toward closer connectivity of 
related sciences in the learning process. We have revealed the main point, peculiarities and the role of the 
practical problems while teaching mathematics.
Keywords: mathematics, interdisciplinary communication, applied tasks, information and communication 
technologies, forms and methods of teaching, cognitive interest.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
ВАНАДИЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ СЖИГАНИЯ

Гринь С.А., Питак И.В., Бередух М.В., Цалина Д.С.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

В работе рассмотрена термодинамика основных реакций взаимодействия зольного шлама с гидроксидом 
кальция, которые отражают конверсию ванадатов из соединений ванадия с железом в ванадаты кальция 
и аналогичные реакции марганец- и магний- содержащих соединений.
Ключевые слова: шлам, ванадаты, энергия Гиббса, термодинамический анализ, переработка отходов.

Постановка проблемы. В настоящее вре-
мя основным сырьевым материалом 

для производства пентаоксид ванадия служат 
титаномагнетитовые, урановые и полиметалличес-
кие (уран-ванадиевые, свинцово-цинковые) руды, 
основные запасы которых сосредоточены в ЮАР, 
России, КНР и США [1]. Однако, в связи с расту-
щей стоимостью минеральных и энергетических 
ресурсов, ужесточением экологических требова-
ний, необходимостью повышения степени извле-
чения ванадия из исходного сырья и высоким 
содержанием ванадия в отходах топливно-
энергетического комплекса серьезный интерес 
представляют техногенные ванадийсодержащие 
отходы – золы ТЭС и их производные, шламы и 
осадки нейтрализации сливных вод собственного 
производства пентаоксида ванадия (V2O5), отходы 
производства феррованадия, отработанные 
катализаторы сернокислотного производства, 
шламы титанового и глиноземного производства. 
Переработка перечисленных промышленных 
отходов актуальна с точки зрения экологии, так 
как растворимые формы ванадия, содержащиеся в 
отходах и промежуточных продуктах ванадиевого 
и ряда других производств, представляют серьез-
ную опасность для окружающей среды и челове-
ка. Некоторые его оксиды являются токсичными и 
способствуют развитию заболеваний кровеносной 
и нервной системы, органов дыхания и др. [2].

Золы ТЭС и продукты их переработки срав-
нительно дешевые и содержат от 1…2 до 50…60% 
V2O5. Однако золы отечественных ТЭС до сих пор 
не нашли широкого промышленного применения, 
так как они не только бедны ванадием, но и не под-
готовлены к переработке – разнородны по составу, 
отличаются повышенной влажностью и значитель-
ным количеством посторонних примесей.

Анализ последних достижений и публика-
ций. В странах СНГ доля ТЭС, сжигающих ва-
надийсодержащий мазут, в общем производстве 
электроэнергии составляет около 75% [3]. По-
скольку, по мнению специалистов, подобная тен-
денция сохранится на ближайшие десятилетия, 
необходимость разработки способа промышлен-
ного использования отходов ТЭС для получе-
ния пентаоксида ванадия становится экономи-
чески актуальной и экологически обоснованной 
задачей. Ванадийсодержащие отходы ТЭС (по 

содержанию V2O5 до 10% – бедные и выше 
10% – богатые) бывают следующих разновидно-
стей, согласно работе [3]:

– Зола – зольная часть сжигаемого мазута;
– Отложения – сложные оксидные соедине-

ния, формирующиеся на поверхностях нагрева и 
тесно связанные с ними;

– Шламы – осадок, выделяемый из промы-
вочных вод при нейтрализации последних с по-
мощью NaOH, Ca(OH)2 и др.

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы. Отходы собственного ванадие-
вого производства и производства феррована-
дия весьма привлекательны для переработки: в 
шламах и осадках нейтрализации сливной воды 
содержится от 1,5 до 6% V2O5. Отходами извест-
ково-сернокислотной технологии являются от-
валы, образующиеся после кислотного выщела-
чивания кеков, и сливная вода после гидролиза 
ванадийсодержащих слабокислотных растворов, 
при нейтрализации которой известковым моло-
ком образуется осадок. Использование отходов 
собственного передела в известково-сернокис-
лотной технологии должно позволить увеличить 
сквозное извлечение ценного компонента и бла-
гоприятно сказаться на экологической обстанов-
ке в промышленной зоне.

В настоящее время известково-сернокис-
лотная технология является наиболее перспек-
тивной. Подготовка шлака к обжигу включает 
дробление и мокрый помол смеси шлака с из-
вестняком для уменьшения пылеобразования до 
крупности не более 0,1 мм. Смешивания шлака 
с известняком позволяет исключить загрязнение 
водного бассейна. Для улучшения условий труда, 
в печь подается влажная шихта вместо сухой.

Формулирование цели статьи. Целью рабо-
ты является подробное рассмотрение технологии 
извлечения ванадия из твердых продуктов сжи-
гания, предполагающее окисление дисперсного 
железа, разрушение соединений со структурой 
шпинеля и образование простых и сложных ва-
надатов, расчет вероятностей протекания реак-
ций в рамках цикла получения ванадия.

Содержащийся в зольных шлаках FeV2O4 сна-
чала будет окисляться до Fe(VO3)2, термодина-
мическая вероятность которой не вызывает со-
мнения [4].
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               (1)
Для полного термодинамического анализа 

была предложена схема:

Таким образом, обработка твердых про-
дуктов сжигания сводится до взаимодействия 
зольного шлама с гидроксидом кальция и взаи-
модействие твердого остатка с гидрооксидом на-
трия, термодинамику реакций двух стадий не-
обходимо изучить для выяснения вероятности 
образования ванадатов.

Изложение основного материала. Расчет 
термодинамики реакций 1-й стадии, которые 
отражают процесс взаимодействия ванадата 
Fe(VO3)2, образовавшегося по реакции (1), с ги-
дрооксидом кальция:

Fe(VO3)2 + Ca(OH)2 = Ca(VO3)2 + Fe(OH)2,   (2)
Fe(VO3)2 + 2Ca(OH)2 = Ca2V2O7 + Fe(OH)2 + H2O, (3)

Fe(VO3)2 + 3Ca(OH)2 = Ca3(VO4
)
2 +

+ Fe(OH)2 + 2H2O,                 (4)
а также последующего взаимодействия вана-

датов кальция с избытком Ca(OH)2:
Ca(VO3)2 + 2Ca(OH)2 = Ca3(VO4) + 2H2O,    (5)
Ca2V2O7 + Ca(OH)2 = Ca3(VO4)2 + H2O,      (6)

Изменение энергии Гиббса этих взаимодей-
ствий в зависимости от температуры представ-
лено в таблице 1.

Как видно из представленных данных, кро-
ме реакции (2) все остальные из рассмотренных 
взаимодействий являются термодинамически 
возможными в интересующем интервале тем-
ператур. Реакцией (2), протекающей только при 
низких температурах, можно пренебречь при по-
следующих расчетах равновесного состава (кон-
станта равновесия указанного взаимодействия 
при 400 К крайне мала lnKp = 0,63) [5].

Таблица 1
Зависимость изменения энергии Гиббса 

взаимодействий (2-4) о температуры

Реак-
ция

Значение ∆G0
τ (кДж) при температуре  

взаимодействия (К)
400 500 600 700 800

(2) -2,11 +0,26 +2,35 +4,06 +5,32
(3) -71,25 -82,82 -94,13 -105,28 -116,35
(4) -85,62 -112,24 -138,03 -163,10 -187,53
(5) -83,51 -112,50 -140,38 -167,16 -192,86
(6) -14,37 -29,42 -43,90 -57,82 -71,19

Однако для получения максимально коррект-
ного результата (особенно при низких темпе-
ратурах обработки, когда термодинамическая 
вероятность этого взаимодействия достаточно 
высока) реакция (2) была исключена из числа 
рассматриваемых.

Прежде чем приступить непосредственно к 
расчету равновесного состава реакционной сме-
си, необходимо было рассчитать термодинами-
ческие характеристики высокотемпературно-
го поведения гидроксида кальция, железа (2+) 
и ванадатов кальция, а также взаимодействия 

между последними. Без этого корректный расчет 
равновесного состава невозможен.

Характеристики высокотемпературного раз-
ложения:

Ca(OH)2 + H2O,                   (7)
представлены в таблице (2). Из приведенных 

в ней данных следует, что высокотемператур-
ным разложением Ca(OH)2, так как оно стано-
вится возможным только при максимальной из 
интересующих нас температур [6].

Таблица 2
Зависимость изменения энергии Гиббса 

взаимодействия (7) от температуры
Значение ∆G0

τ (кДж) при температуре  
взаимодействия (К)

400 500 600 700 800
+51,38 +32,62 +24,22 +11,18 -1,54

Что же касается Fe(OH)2, то есть разложе-
ние при высоких температурах и последующем 
окислении железа (2+) в Fe2O3:

Fe(OH)2 = FeO + H2O,              (8)

2FeO + 0,5O2 = Fe2O3.              (9)
возможно во всем исследуемом интервале 

температур.
Что же касается факта термической устойчи-

вости ванадатов кальция:
Ca(VO3)2 = CaO + V2O5,             (10)

Ca2V2O7 = 2CaO + V2O5,             (11)

Ca3(VO4)2 = 3CaO + V2O5,            (12)
то его очевидность следует из данных та-

блицы 3.

Таблица 3
Зависимость энергии Гиббса  

взаимодействий (10-16) от температуры

Реак-
ция

Значение ∆G0
τ (кДж) при температуре  

взаимодействия (К)
400 500 600 700 800

(8) -8,23 -24,78 -41,18 -57,49 -75,75
(9) -235,34 -221,34 -208,46 -195,32 -182,47
(10) +146,01 +146,18 +145,95 +145,52 +145,02
(11) +266,53 +266,88 +266,66 +266,03 +265,15
(12) +322,29 +333,92 +334,79 +335,03 +334,80
(13) +25,48 +25,49 +25,27 +25,01 +24,88
(14) +105,73 +104,63 +103,10 +101,52 +100,07
(15) +135,02 +132,80 +130,41 +128,03 +125,85
(16) +80,25 +79,14 +77,84 +76,52 +75,37

Здесь же показана термодинамическая невоз-
можность протекания реакции взаимной конвер-
сии ванадатов кальция:

2Ca(VO3)2 = Ca2V2O7 + V2O5,           (13)

3Ca(VO3)2 = Ca3(VO4) + V2O5,           (14)

3Ca2V2O7 = 2Ca3(VO4)2 + V2O5,          (15)

Ca(VO3)2 + Ca2V2O7 = Ca3(VO4) + V2O5,    (16)
которые осуществляются только при наличии 

в реакционной смеси свободного оксида ванадия 
(5+), что невозможно из-за термической устой-
чивости образующихся ванадатов кальция.
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Данные, представленные в таблицах (1-3), 
свидетельствуют о том, что представляется весь-
ма корректным: выполнение расчетов по опре-
делению равновесного состава первой стадии, с 
учетом протекающих реакций (2-6), рассмотре-
ние реакций (8-9) по нашему мнению необяза-
тельно. Данное положение аргументируем тем 
обстоятельством, что на степень конверсии вана-
датов реакции гидросидов железа (2+) влияния 
не оказывают.

Прежде всего было определено влия-
ние мольного отношения между реагентами 
[X – Ca(OH)2 : Fe(VO3)2] на состав равновесной 
смеси (таблица 4).

Таблица 4
Влияние мольного отношения между 

реагентами (Х) на массовый состав сухой 
равновесной смеси (температура – 400 К; 

давление – 0,1 Мпа; массовая концентрация 
гидроксида кальция – 20%)

X

Массовый состав сухой равновесной смеси, %

C
a(

O
H

) 2
*

F
e(

V
O

3)
2

C
a(

V
O

3)
2

C
a 2

V
2O

7

C
a 3

(V
O

4)
2

F
e(

O
H

) 2

1.0 - 46.0 2.5 3.0 21.5 27.0
2.0 - 13.7 1.8 12.1 29.2 43.2
2.5 - 3.6 - 15.0 33.2 48.2
2.6 - 1.7 - 15.3 33.9 -
2.7 0.5 - - 15.4 34.4 49.8
2.8 0.8 - - 10.7 38.9 49.6
2.9 1.5 - - 6.4 42.8 49.3
3.0 3.2 - - 3.2 45.3 48.4
3.5 20.3 - - 0.4 39.5 39.9
4.0 33.4 - - 0.2 33.1 33.4

*Для простоты расчетов растворимости гидроксида 
кальция в воде принята нулю.

Обязательность учета начальной концентра-
ции суспензии гидроксида кальция (известкового 
молока) связана с тем, что содержащаяся в ней 
вода при испарении в автоклаве способна суще-
ственно влиять на равновесие реакций (5-6).

В практически точном соответствии с суммар-
ной стехиометрией реакций (2-6) исчезновение 
ванадата железа из исходной смеси совпадает с 
появлением непрореагированного (избыточного) 
гидроксида кальция в продукционной равновес-
ной смеси. Однако, наибольший интерес пред-
ставляет интерпретация результатов таблицы 4, 
которые свидетельствуют: увеличение мольно-
го отношения Ca(OH)2:Fe(VO3)2 в исходной сме-
си сверх значения 2,7 моль/моль не влияет на 
степень конверсии ванадата железа в ванадаты 
кальция, но позволяет получить сухой остаток, 
практически нацело состоящий из Ca3(VO4)2 (ри-
сунок 1). Технологические последствия этого 
заключения предстоит оценить при термоди-
намическом обсчете последующих стадий авто-
клавной обработки ванадийсодержащего сырья.

А вот влияние температуры и давления на 
степень конверсии ванадата железа в ванадаты 
кальция крайне незначительно (таблицы 5-6): 
для широкого интервала варьирования Т и Р 
этот показатель составляет практически 100%

 
Рис. 1. Зависимость степени превращения  
ванадата железа в ванадаты кальция (А)  

весового отношения между Ca3(VO4)2 и Ca2V2O7 (В)  
от мольного соотношения Ca(OH)2:Fe(VO3)2  

в исходной смеси

Таблица 5
Влияние температуры на массовый состав 

сухой равновесной смеси (давление – 0,1 Мпа; 
мольное отношение между реагентами  

(Х) – 3:1; массовая концентрация  
гидроксида кальция – 20%)

Тем-
пера-
тура, 

К

Массовый состав сухой равновесной смеси, %

C
a(

O
H

) 2

F
e(

V
O

3)
2

C
a(

V
O

3)
2

C
a 2

V
2O

7

C
a 3

(V
O

4)
2

F
e(

O
H

) 2

300 9,4 - - 9,4 35,9 45,3
400 3,2 - - 3,2 45,3 48,4
500 0,8 - - 0,8 48,7 49,6
600 0,4 - - 0,4 49,5 49,8
700 0,2 - - 0,2 49,7 49,9
800 0,1 - - 0,1 49,8 49,9

Таблица 6
Влияние давления на массовый состав сухой 

равновесной смеси (температура – 400К; 
мольное отношение между реагентами  

(Х) – 3:1; массовая концентрация  
гидроксида кальция – 20%)

Р, 
МПа

Массовый состав сухой равновесной смеси, %

C
a(

O
H

) 2

F
e(

V
O

3)
2

C
a(

V
O

3)
2

C
a 2

V
2O

7

C
a 3

(V
O

4)
2

F
e(

O
H

) 2

0,1 3,2 - - 3,2 45,3 48,4
0,2 4,4 - - 4,4 43,5 47,8
0,5 6,5 - - 6,5 40,2 46,7
1,0 8,7 - - 8,7 36,9 45,6
2,0 9,5 - - 9,5 35,9 45,3

Единственный показатель, на значение кото-
рого влияет температура и давление – это ве-
совое отношение между Ca3(VO4)2 и Ca2V2O7 в 
равновесной сухой смеси (рисунки 2 и 3). Необ-
ходимо отметить, что влияние температуры зна-
чительно более сильно, чем давления. 
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 Температура, К Давление, МПа 

 
 Температура, К Давление, МПа 

Рис. 2, 3. Влияние температуры и давления  
на весовое отношение между Ca3(VO4)2 и Ca2V2O7  

в равновесной сухой смеси (В)

Совместное влияние этих параметров пред-
ставлено на рисунке 4.

 
Рис. 4. Влияние одновременного изменения 

температуры и давления на весовое отношение 
между Ca3(VO4)2 и Ca2V2O7 в равновесной  

сухой смеси (В)

Видно, что при низком давлении и высокой 
температуре возможно получение реакцион-
ной смеси, практически нацело состоящей из 
Ca3(VO4)2, при этом степень конверсии ванадата 
железа в ванадаты кальция составляет практи-
чески 100%.

Что же касается влияния концентрации из-
весткового молока, то оно оказалось крайне не-
значительным. Это не удивительно, если учесть 
сколь мало влияет давление на степень конвер-
сии (рисунок 3), а ведь только тормозящим дей-
ствием избыточной воды в суспензии гидроксида 
кальция и можно объяснить гипотетическое вли-
яние этого показателя на αизвл..

Чтобы закончить рассмотрение термодинами-
ки основных реакций первой стадии, которые от-
ражают конверсию ванадатов из соединений ва-
надия с железом в ванадаты кальция, приведем 
данные, характеризующие аналогичные реакции 
марганец- и магнийсодержащих соединений. Од-
нако, ответ на этот вопрос потребовал проведе-
ния специальных предварительных расчетов.

Прежде всего, исходили из этого предположе-
ния, что – аналогично реакции (1) – возможность 
протекания взаимодействий:

MnV2O4 + O2 = Mn(VO3)2,           (17)
MgV2O4 + O2 = Mg(VO3)2,           (18)

является несомненной. Далее была определе-
на мольная теплоемкость Mn(VO3)2, которая для 

последующих расчетов была принята равной 
170 Дж/моль*град.

Изменение энергии Гиббса реакций:
Mg(VO3)2 + Ca(OH)2 = Ca(VO3)2 + Mg(OH)2, (19)

Mg(VO3)2 + 2Ca(OH)2 = Ca2V2O7 +
+ Mg(OH)2 + H2O,                (20)

Mg(VO3)2 + 3Ca(OH)2 = Ca3(VO4)2 +
+ Mg(OH)2 + 2H2O,                (21)

Mn(VO3)2 + Ca(OH)2 = Ca(VO3)2 + Mn(OH)2, (22)
Mn(VO3)2 + 2Ca(OH)2 = Ca2V2O7 +

+ Mn(OH)2 + H2O,               (23)
Mn(VO3)2 + 3Ca(OH)2 = Ca3(VO4)2 +

+ Mn(OH)2 + 2H2O,               (24)
показано в таблице 7.

Таблица 7
Зависимость энергии Гиббса взаимодействий 

(19-24) от температуры

Реак-
ция

Значение ∆G0
τ (кДж) при температуре  

взаимодействия (К)
400 500 600

(19) -66,75 -66,36 -66,22
(20) -135,89 -149,44 -162,69
(21) -150,26 -178,86 -206,60
(22) +151,21 +149,63 +147,73
(23) +82,07 +66,55 +51,26
(24) +67,70 +37,12 +7,35

Сокращение температурного интервала рас-
четов связано с надежностью уравнения зависи-
мости мольной теплоемкости ряда веществ, уча-
ствующих в реакциях (20-22) от температуры.

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что 
извлечение ванадия из его соединений с магни-
ем будет протекать полностью; что же касается 
аналогичных соединений с марганцем, то только 
одно взаимодействие – реакция (24) – при тем-
пературах более 600К позволяет конвертировать 
Mn(VO3)2 в Ca3(VO4)2.

Выполнение расчета по определению равно-
весного состава, образующегося в результате 
всех ванадийсодержащих соединений, присут-
ствующий в зольном шламе, учитывая его чрез-
вычайную сложность (большое число параллель-
но-последовательных реакций), целесообразно 
выполнять при наличии конкретного состава ис-
ходного сырья. Это же относится и к реакциям с 
участием остальных компонентов сырья.

Таким образом, в результате выполненных рас-
четов определена термодинамическая вероятность 
протекания реакций, приводящих к превращению 
ванадийсодержащих соединений железа, марган-
ца и магния в ванадаты кальция, и установлено 
влияние основных технологических параметров на 
степень превращения. Полученные результаты по-
зволили приступить к расчетам стадии обработки 
ванадатов гидроксидом натрия, что будет следую-
щим этапом наших научных исследований.

Выводы из данного исследования. 1. Вы-
полнены исследования термодинамической ве-
роятности реакций, протекающих при взаимо-
действии зольных ванадийсодержащих шламов 
с Ca(OH)2 и NaOH. Установлено, что до 400К 
возможно образование Ca(VO3)2, а в интерва-
ле 400-800К – Ca2V2O7, Ca3(VO4)2. Показано, что 
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при взаимодействии с шламами и золой во всем 
температурном интервале возможно образование 
NaVO3, Na4V2O7, Na3VO4.

2. Проведенные термодинамические исследо-
вания позволили конкретизировать и уточнить 

дальнейшее экспериментальное изучение спосо-
бов утилизации и переработки ванадийсодержа-
щих компонентов, предложить оптимальные ус-
ловия с целью достижения высокого извлечения 
ванадия из отходов.
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ТЕРМОДИНАМІЧНІ УМОВИ ПРОТІКАННЯ РЕАКЦІЙ ВИЛУЧЕННЯ ВАНАДІЮ  
З ТВЕРДИХ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ

Анотація
В роботі розглянута термодинаміка основних реакцій взаємодії зольного шламу з гідроксидом кальцію, 
які відображають конверсію ванадатов зі сполук ванадію з залізом в ванадати кальцію і аналогічні 
реакції марганець- і магній- містких сполук.
Ключові слова: шлам, ванадати, энергія Гіббса, термодинамічний аналіз, переробка відходів.
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THERMODYNAMIC CONDITIONS OF REACTIONS OF VANADIUM EXTRACTION 
FROM SOLID PRODUCTS OF COMBUSTION

Summary
The paper considers the thermodynamics of the interaction of the main reactions of sludge ash with 
calcium hydroxide, which reflect the conversion of the vanadium from the compounds of vanadate iron in 
calcium vanadates and similar reactions magnesium- and manganese-containing compounds.
Keywords: slime, vanadates, Gibbs energy, thermodynamic analysis, waste recycling.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДОВ ФОСФОРА  
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ФОСФАТОВ И СУЛЬФАТОВ

Худоярова О.С., Крикливый Р.Д., Василинич Т.Н.
Винницкий государственный педагогический университет 

имени Михаила Коцюбинского

Проведены исследования восстановления фосфатов металлов газовыми восстановителями в присутствии 
летучих соединений серы и сульфатов щелочных металлов летучими соединениями фосфора. Установ-
лено, что восстановление фосфатов железа, алюминия, магния природным газом в присутствии летучих 
соединений серы (S, H2S, SO2) может проходить до конца в отсутствии оксидосвязывающих добавок в 
интервале температур 850–1000oС. Восстановление фосфата кальция происходит с образованием эле-
ментного фосфора, сульфидов фосфора, оксида кальция и других компонентов. Восстановление сульфа-
тов щелочных металлов элементным фосфором и его летучими соединениями эффективно происходит 
в интервале температур 450–600oС с большим экзоэффектом и образованием в газовой фазе сульфидов 
фосфора и в твердой фазе – фосфатных солей. Предложенный способ получения сульфидов фосфора 
позволяет упростить технологию их получения, уменьшить себестоимость производства и в одном техно-
логическом приеме получать дополнительно фосфорсодержащие соли. 
Ключевые слова: восстановление, кальций фосфат, элементный фосфор, сульфиды фосфора, кальций 
оксид, летучие соединения, щелочной металл.

Постановка проблемы. Сульфиды фосфора 
являются важными продуктами химии и 

химической технологии, используются во многих 
отраслях народного хозяйства [1–4]. Сульфиды 
фосфора применяются в производстве товаров 
бытового назначения, ядохимикатов. Благодаря 
высоким температурам плавления их используют 
как вещества для нагревательных бань. Повышение 
спроса на товары бытовой химии привело к рос-
ту объемов производства сульфидов фосфора, 
обеспечение которыми предприятий, как важным 
сырьем, становится особенно актуальным.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В Украине производство сульфидов фос-
фора отсутствует. Поэтому актуальной являет-
ся проблема разработки технологий получения 
сульфидов фосфора [5].

Сульфиды фосфора в промышленности полу-
чают в атмосфере диоксида углерода при сплав-
лении фосфора с серой. Состав продуктов может 
изменяться в зависимости от условий выдержи-
вания компонентов [1, 2].

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы. Известные способы получения 
сульфидов фосфора характеризуются рядом не-
достатков: высокая себестоимость получаемых 
сульфидов из-за использования дорогих исходя-
щих реагентов – элементных фосфора и серы, 
сложность технологий их получения и очистки, 
перевода в газообразное состояние, нагрев до вы-
соких температур, перегонка реагентов инерт-
ными газами.

Формулирование целей статьи. Основной це-
лью этой работы есть разработка способа полу-
чения сульфидов фосфора, который позволяет 
упростить технологию их получения, уменьшить 
себестоимость производства и в одном техноло-
гическом приеме получать дополнительно фос-
форсодержащие соли.

Изложение основного материала. На кафедре 
химии и методики обучения химии Винницкого 
государственного педагогического университета 
ведутся работы по разработке безфлюсной тех-
нологии переработки фосфорных руд. Для этих 

целей могут быть использованы летучие соеди-
нения серы [7].

В процессе восстановления фосфатов природ-
ным газом в присутствии летучих соединений 
серы – элементной серы, сероводорода и серни-
стого газа – в газовой фазе возможно образо-
вание элементного фосфора и его соединений с 
серой согласно схем реакций:

Ca3(PO4)2+1,5S2+8CH4→3CaS+P2+8CO+16Н2  (1)
Ca3(PO4)2+4S2+8CH4→3CaS+0,5P4S10+8CO+16Н2 (2)
Ca3(PO4)2+3Н2S+8CH4→3CaS+P2+8CO+19Н2  (3)

Ca3(PO4)2+8Н2S+8CH4→3CaS+0,5P4S10+
+8CO+24Н2                                   (4)

Ca3(PO4)2+14CH4+3SO2→3CaS+P2+14CO+28H2 (5)
Используя исходные термодинамические па-

раметры [9] нами найдена зависимость измене-
ний lg Кр от температуры рассматриваемых ре-
акций, которая представлена на рис. 1. 

Полученные результаты показали, что процесс 
с участием диоксида серы является более веро-
ятным. Образование фосфора возможно уже при 
950 К, восстановление в присутствии элементной 
серы при 1100 К, а сероводорода при 1150 К.

 
Рис. 1. Изменение lg Кр от температуры 

реакций восстановления Ca3(PO4)2 в присутствии 
серосодержщих летучих соединений (номерация 

кривых соответствует номерации реакций в тексте) 
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В процессе восстановления трикальцийфос-
фата метаном в присутствии летучих соединений 
серы возможно связывание элементного фосфо-
ра серой. На это указывают положительные зна-
чения lg Кр реакций (2) и (4) при температурах 
выше 1100 и 1200 К соответственно.

Состав газовой фазы, степень возгонки фос-
фора, концентрация его в газовой фазе явля-
ются основными показателями практическо-
го использования летучих соединений серы в 
фосфорном производстве. Эти показатели нами 
определены при восстановлении трикальций-
фосфата метаном в присутствии элементной 
серы и сероводорода.

Используя значения констант равновесия ре-
акций 1–4 и разделив Кр1 на Кр2 и Кр3 на Кр4 
получим: 
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Соотношения связаны с диссоциацией серово-
дорода на элементы согласно схемы: 

Н2S ↔ Н2 + 0,5S2                            (8)
Значения lg Kp этой реакции при 800, 1000, 

1200, 1400 и 1600 К, рассчитанные по уравнению 
второго приближения, равны соответственно: 
-3,295, -2,105, -1,293, -0,700, -0,245.

Используя константу равновесия реакции (8):

0,5
SP

P
2,5
S2

1

104

2

2
P
P

PKp
Kp

=
⋅

 

0,5
SP

P
5

SH4

3

104

2

2
P
P

PKp
Kp

=
⋅

 

SH

0,5
SH

8
2

22

P
PP

Kp
⋅

=
 

0,5
SP

P
2,5
S4

83

104

2

2
P
P

PKp
KpKp

=
⋅
⋅

 

                      (9)

получим:
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При давлении в реакционной среде 1 атмос-
фера нами рассчитаны значения соотношений 
P2 : P4S10

0,5 (табл. 1).
Из полученных данных видно, что на соотноше-

ние P2 : P4S10
0,5 влияют температура и парциальное 

давление серы. При уменьшении температуры от 
1600 до 800 К выход P4S10 должен увеличивать-
ся в присутствии серы в 1015 раз и в присутствии 
сероводорода в 1020 раз. Оксид кальция, как было 
установлено рентгенофазовыми исследованиями, 
при восстановлении Ca3(PO4)2 в присутствии серо-
водорода связывается в сульфид.

При связывании освобождающегося оксида 
кальция элементной серой и сероводородом, вос-
становление трикальцийфосфата метаном воз-
можно при температурах выше 1100 К. В этом 

режиме выход элементного фосфора, даже при 
Р(S2) = 0,3 атм, должен превосходить выход се-
рофосфора. В условиях практической реали-
зации рассматриваемых процессов нельзя до-
пускать перерасхода летучих серосодержащих 
соединений. Расход их должен быть близким к 
стехиометрии. Увеличение же расхода серосо-
держащих летучих соединений можно использо-
вать для получения сульфидов фосфора.

Опыты по восстановлению фосфатов метал-
лов смесями природного газа и сероводорода 
проводились на установке, предусматривающей 
ведение процесса в фильтрующем слое. В квар-
цевый реактор диаметром 20–22 мм с фарфоро-
вой диафрагмой загружалась навеска фосфата в 
количестве 5–10 г. Проводилась упаковка слоя 
асбестом и реактор помещался в горизонтально 
установленную электропечь. При достижении 
заданной температуры через слой фосфата про-
пускалась смесь природного газа и сероводорода, 
расход которых измерялся с помощью реоме-
тров. В восстановленных образцах определялось 
содержание сульфидов металлов (иодометриче-
ским методом) и невосстановленного P2O5. Для 
опытов использовали сероводород, полученный 
в аппарате Киппа действием серной кислоты на 
сульфид железа. В качестве восстанавливаемых 
объектов использовали фосфаты металлов, фос-
фид железа квалификации х.ч. и ч.д.а., а также 
образец фосфорита, содержащий 15,3% Р2О5, 
7,2% Fе2О3, 43,7% СаО, 29,3% SіО2, 1,5% Аl2О3.

Таблица 2
Восстановление фосфатов металлов  

в присутствии сероводорода

Фосфорсодержа-
щее вещество

Условия опытов

С
те

п
ен

ь 
во

з-
го

н
ки

 ф
ос

ф
ор

а,
 

%

t,
°С

τ,
 м

и
н

Н
ав

ес
-

ка
, 
г

P
C
H

4,
 

м
л
/м

и
н

P
H

2,
 

м
л
/м

и
н

FеРО4 650 60 5 40 40 39,8
FеРО4 850 90 3 33 33 97,3
FеР2 1100 60 4 6 47 88,4
АlРO4 1000 30 2 31 31 67,7
АlРО4 1000 60 2 31 31 98,2

Образец фосфо-
рита с содержа-
нием Р2O5 15,3%

1100 50 5 40 40 37,4
1100 30 5 33 33 19,8
1100 90 5 33 33 51,5

Таблица 1 
Изменение соотношения P2 : P4S10

0,5 от величины парциального давления серы

Добавка Т, К
Соотношение P2 : P4S10

0,5 при парциальном давлении серы, атм.
0,001 0,01 0,1 0,9

Элементная 
сера

800 0,191•10–3,5 0,191•10–6 0,191•10–8,5 0,248•10–11

1000 2,89•103,5 28,9 2,89•10–1,5 3,758•10–4

1200 0,714•109,5 0,714•107 0,714•104,5 0,929•102

1400 4,582•1012,5 4,582•1010 4,582•107,5 5,958•105

1600 0,305•1016,5 0,305•1014 0,305•1011,5 0,397•109

Сероводород

800 2,033•10–4,5 2,033•10–7 2,033•10–9,5 2,644•10–12

1000 3,021•103,5 30,21 3,021•10–1,5 3,928•10–4

1200 0,736•109,5 0,736•107 0,736•104,5 0,957•102

1400 4,666•1011,5 4,666•109 4,666•106,5 6,067•104

1600 3,055•1015,5 3,055•1013 3,055•1010,5 3,973•106
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Приведенные результаты исследований в 
табл. 2 показывают, что восстановление фосфа-
тов метаном в присутствии сероводорода в срав-
нении с восстановлением в присутствии твердых 
оксидосвязывающих добавок значительно облег-
чается. Восстановление фосфорита при 1100oС в 
присутствии сероводорода соизмеримо с восста-
новлением трикальцийфосфата в присутствии 
SiO2 при 1250oС. Наличие сероводорода в реакци-
онной среде позволяет осуществить восстановле-
ние фосфата алюминия при 1000oС. Ускоряющая 
роль сероводорода при восстановлении фосфата 
алюминия и образца фосфорита дает основание 
предположить, что наличие в газовой фазе лету-
чих соединений серы способствует связыванию 
оксидов щелочного характера в сульфиды и изо-
ляции фосфора от восстанавливаемого объекта.

В процессе восстановления природных фос-
фатов в присутствии SiО2 углеродом и природ-
ным газом, железо, содержащееся в их составе, 
связывается в фосфид железа, что снижает уро-
вень возгонки фосфора. Согласно нашим иссле-
дованиям, фосфат железа является прекрасным 
сырьем для получения фосфора и сульфидов 
фосфора. В интервале температур 700–900oС 
из фосфата железа может быть произведена 
практически полная возгонка фосфора. Потери 
фосфора в виде фосфидов должны быть мини-
мальны, поскольку в атмосфере сероводорода 
(газообразных соединений серы) фосфид железа 
неустойчив. Фосфид железа, соединяясь с серой, 
образует сульфид железа. При 1100oС за 60 ми-
нут достигается почти 90%-й уровень возгонки 
фосфора даже из фосфида железа.

При восстановлении фосфатов железа и алю-
миния наблюдалась конденсация паров воды на 
стенке холодного конца реактора. Образование 
паров воды свидетельствует об участии в вос-
становлении водорода метана, а возможно и се-
роводорода.

Совместное содержание оксида кальция и 
диоксида кремния в образце указывает на то, 
что реакция образования силиката кальция при 
1100oС происходит еще весьма медленно. Со-
вместное же содержание оксида кальция и суль-
фида кальция указывает на возможное суще-
ствование при наличии серосодержащей газовой 
среды равновесных состояний системы.

Таким образом, результаты проведенных 
экспериментальных исследований дают осно-
вание полагать, что фосфаты сравнительно ма-
лоактивных металлов – железа, алюминия, маг-
ния и других могут подвергаться практически 
полному восстановлению смесями природного 
газа с газообразными соединениями серы в ин-
тервале температур 800–1000°С. Для полной воз-
гонки фосфора из фосфатных кальциевых руд 
необходимо повышение температурного режима 
процесса. При наличии в сырье примесей окси-
досвязывающих добавок полная возгонка фосфо-
ра может быть достигнута при повышении тем-
пературного режима процесса до 1200–1300°С 
во второй стадии, после 60%-го восстановления 
фосфора в 1-й стадии. 

В процессе отсутствует потребность в окси-
досвязывающих добавках, что упрощает шихто-
подготовку и увеличивает производительность 
основного оборудования. 

Рассмотренный способ получения сульфидов 
фосфора является сложным в его реализации. 
При применении же сульфата кальция в каче-
стве сырья в системе образуется сложная гамма 
твердофазных продуктов, которые препятствуют 
полной возгонке фосфора. Учитывая последнее, 
мы изменили подход к реализации процесса не-
посредственного получения сульфидов фосфора. 
Элементный фосфор и его летучие соединения 
имеют высокие восстановительные свойства. На 
существующих фосфорных заводах значитель-
ное количество летучих соединений фосфора 
сжигается на факелах.

Мы провели исследования по использованию 
элементного фосфора и его летучих соединений 
для восстановления сульфатов металлов с полу-
чением фосфатных солей и сульфидов фосфора. 

Газофазные продукты восстановления фосфа-
тов смесями природного газа и летучими соеди-
нениями серы представляют собой сложную га-
зовую систему, содержащую продукты окисления 
метана, элементный фосфор, соединения фосфо-
ра с серой, летучие соединения серы. Конденса-
ция фосфора и сульфидов фосфора из такой си-
стемы и их очистка от примесей может иметь ряд 
затруднений. Мы рассмотрели вопрос использо-
вания фосфоросодержащих газов для непосред-
ственного получения сульфидов фосфора, фосфо-
росодержащих солей и минеральных удобрений.

Огромные запасы сульфатного сырья, высокая 
восстановительная активность фосфорсодержа-
щих газовых восстановителей, существенные пре-
имущества газовосстановительных процессов над 
жидкофазными могут лечь в основу разработки 
новой технологии получения сульфидов фосфора.

Была поставлена цель создания способа, в 
котором за счет непосредственного взаимодей-
ствия паров фосфора и летучих фосфорсодер-
жащих соединений с любой степенью окисления 
фосфора (фосфина, дифосфина или других) с 
сульфатами щелочных или щелочноземельных 
металлов при температурах выше 450°С дости-
гается упрощение технологии и снижается себе-
стоимость сульфидов фосфора.

Как было показано ранее [9], восстановитель-
ная активность фосфора до 1100 К превосходит 
активности метана, углерода, водорода, оксида 
углерода. Восстановительные свойства фосфо-
ра можно использовать для получения фосфор-
ных солей и минеральных удобрений. В качестве 
окислителей для этого могут быть использова-
ны различного рода солевые системы, например, 
сульфаты щелочных металлов.

Нами был проведен термодинамический ана-
лиз реакций взаимодействия элементного фос-
фора и фосфина с сульфатами натрия и калия. 

Восстановление сульфата натрия элемент-
ным фосфором и его связывание в сульфиды 
интенсивно проходит в интервале температур 
450–600oС. 

Указанная температура 450–600oС обеспечи-
вает практически полное окисление фосфора и 
его летучих соединений и связывание окислен-
ных продуктов в твердофазные соединения.

Установлено, что взаимодействие фосфора с 
сульфатами начинается при образовании паров 
фосфора. При их наличии процесс идет самопро-
извольно. Результаты проведенных исследова-
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ний, как и опытов по восстановлению фосфатов 
метаном в присутствии летучих серосодержа-
щих добавок и сульфатных солей летучими со-
единениями фосфора показали на возможность 
изменения технологии производства сульфидов 
фосфора при использовании исходного фосфат-
ного и сульфатного сырья [10].

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. Проведенные теоретические и экспери-
ментальные исследования по восстановлению 
фосфатов металлов и фосфатных руд газовыми 
восстановителями дают основание сделать ряд 
обобщений по теории процесса фосфорообразо-
вания и образования сульфидов фосфора.

Восстановление фосфатных руд природным 
газом в присутствии летучих соединений серы 
находится в пределах 800–1000°С и с повыше-
нием температуры в твердофазном режиме ско-
рость процесса возрастает.

Фосфаты сравнительно малоактивных ме-
таллов – железа, алюминия, магния могут быть 
восстановлены полностью в интервале темпера-

тур 850–1000°С. Присутствие летучих соедине-
ний серы в реакционной зоне увеличивает выход 
фосфора при переработке высокожелезистых 
фосфатных руд вследствие связывания железа 
в сульфид. Переработка фосфатных руд в при-
сутствии летучих соединений серы может быть 
эффективной, если фосфорсодержащие газы 
использовать для непосредственного получения 
фосфорных солей, минеральных удобрений и 
сульфидов фосфора из сульфатного сырья.

Восстановление щелочных металлов элемент-
ным фосфором и его связывание в сульфиды 
проходит в интервале температур 450–600oС. 

На основании проведенных исследований 
предложен способ получения сульфидов фосфо-
ра, который позволяет упростить технологию их 
получения, уменьшить себестоимость производ-
ства и в одном технологическом приеме получать 
дополнительно фосфорсодержащие соли, кото-
рые могут быть использованы для получения 
моющих средств, минеральных удобрений, или 
как полупродукт для получения термофосфатов.
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ОДЕРЖАННЯ СУЛЬФІДІВ ФОСФОРУ  
ВІДНОВЛЕННЯМ ФОСФАТІВ І СУЛЬФАТІВ

Анотація
Проведено дослідження відновлення фосфатів металів газовими відновниками в присутності летких 
сполук сірки і сульфатів лужних металів леткими сполуками фосфору. Встановлено, що відновлення 
фосфатів заліза, алюмінію, магнію природним газом в присутності летких сполук сірки (S, H2S, 
SO2) може проходити до кінця у відсутності оксидозв’язуючих добавок в інтервалі температур  
850–1000оС. Відновлення фосфату кальцію відбувається з утворенням елементного фосфору, сульфідів 
фосфору, оксиду кальцію та інших компонентів. Відновлення сульфатів лужних металів елементним 
фосфором і його леткими сполуками ефективно відбувається в інтервалі температур 450–600оС з 
великим екзоефектом і утворенням в газовій фазі сульфідів фосфору і в твердій фазі – фосфат-
них солей. Запропонований спосіб одержання сульфідів фосфору дозволяє спростити технологію їх 
одержання, зменшити собівартість виробництва і в одному технологічному прийомі одержувати до-
датково фосфоровмісні солі. 
Ключові слова: відновлення, кальцій фосфат, елементний фосфор, сульфіди фосфору, кальцій оксид, 
леткі сполуки, лужний метал.
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THE OBTAINING OF PHOSPHORUS SULFIDES  
BY PHOSPHATE AND SULFATE REDUCING

Summary
The process of reducing of phosphates metals with evaporable compounds of sulphur and alkali metal 
sulfates by evaporable compounds has been investigated. It has been established that the reducing of 
iron phosphates, aluminium and magnesium by natural gas with evaporable compounds of sulphur  
(S, H2S, SO2) can pass through with no binding oxide additives with temperature interval 850–1000oC. 
The reducing of calcium phosphate takes place with the formation of a complex system which consists 
of elemental phosphorus, phosphorus sulphides, calcium oxide and other components. The reducing of 
sulfate by elemental phosphorus and its evaporable compounds effectively takes place with temperature 
interval 450–600oC with large exoeffect and forming phosphates alkali metal in solid phase and sulfides of 
phosphorus in gaseous phase. The proposal method of phosphorus sulphides obtaining allows to simplify 
the technology of their production, reduce production costs and get extra phosphorus-containing salt in 
one technological method.
Keywords: reducing, calcium phosphate, elemental phosphorus, sulfides of phosphorus, calcium oxide, 
evaporable compounds, alkali metal.
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ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНОГО ПОЕТАПНОГО КОМПЛЕКСУ  
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА КЛІТИННУ РЕАКТИВНІСТЬ  

ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ, ВІКОМ 7-10 РОКІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ*

Василевський В.С.
Донбаський державний педагогічний університет

У роботі представлені результати вивчення впливу застосування розробленого нами методу фізичної 
реабілітації на стан клітинної реактивності організму дітей віком 7-10 років із патологією зору. Встановле-
но, що проведений комплекс реабілітаційних заходів у дітей віком 7-10 років із патологією зору не проявляє 
негативного впливу на окремі імунно-гематологічні показники, що характеризують клітинну реактивність 
організму і за більшістю значень цих показників розроблений комплекс реабілітаційних заходів статистично 
достовірно позитивно впливає на клітинну реактивність організму дітей (хлопчиків і дівчаток).
Ключові слова: діти з патологією зору, реабілітаційні заходи, клітинна реактивність організму.

© Василевський В.С., 2017

Постановка проблеми. Одним із актуаль-
них питань сучасної біології та медицини 

є проблема індивідуалізації адаптаційної (при-
стосувальної) реакції організму на різні подраз-
ники, патологічні стани, захворювання, тощо. 
Навколишнє середовище людини нині характе-
ризується низкою агресивних явищ, які харак-
терні для індустріально розвинутого, урбанізо-
ваного суспільства. Усе це разом призводить до 
розвитку адаптаційних процесів з різним ступе-
нем напруження, формування стресу, що варіює 
на різній глибині з різною тривалістю компенса-
торних механізмів [1; 4].

При вирішенні питання про адаптацій-
ну напругу організму дітей з патологією зору, 
пов'язаного з частковою або повною її втратою, 
були підстави вважати, що провідну роль у них 
відіграють регуляторні системи організму: не-
рвова, ендокринна й імунна [1; 2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Природна резистентність включає як мінімум 
два механізми – природну стійкість і тахифи-
лаксию [2; 3; 4]. Перший механізм обумовлений 
хімічними і біологічними бар'єрами, нормальною 
мікрофлорою, ферментними системами клітин, 
що зумовлюють руйнування та знешкодження 
чужорідних агентів спеціальними клітинами кро-
ві; беруть участь у захисних реакціях; фагоци-
тами, відповідними реакціями імунної, нервової, 
ендокринної системами.

Постійні адаптаційні зміни при патології різ-
ного ступеня тяжкості є основою виживання ор-
ганізму в постійно мінливому зовнішньому світі 
[1; 2]. В різні періоди життя відбуваються істотні 
варіації виразності клітинної реактивності (акти-
вація, придушення, реактивність), що є фізіоло-
гічними реакціями адаптації (пристосування), а 
не свідченням формування будь-яких патологіч-
них процесів [2; 3; 4].

Наведене вище потребує перебудови гомеос-
татичних систем організму, що не може не відо-
бражатись на стані як індивідуального так і ко-
лективного здоров’я, на структурі захворювань 
практично здорових людей і дітей з патологією 
зору. Тому вивчення рівня адаптаційного напру-
ження і пов’язаною з ним клітинною реактивніс-
тю організму дітей віком 7-10 років із патологією 
зору до визначення стану здоров’я та прогнози 
можливої реабілітації фізичного розвитку цих 
дітей, визначає актуальність дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На даному етапі не має 
досліджень, що висвітлюють проблему впливу 
реабілітаційних заходів на клітинну реактив-
ність організму дітей, віком 7-10 років із пато-
логією зору.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
вчення впливу застосування розробленого нами 
методу фізичної реабілітації на стан клітинної 
реактивності організму дітей віком 7-10 років із 
патологією зору.

Об’єкт і методи дослідження. Проведено ла-
бораторне обстеження у дітей (31 дитина) віком 
7-10 років, що навчалась у Слов’янській спе-
ціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті 
I-III ступеня № 23 і складалась із 14 хлопчиків 
і 17 дівчаток. Всі діти попередньо були обстеже-
ні лікарями-спеціалістами (сімейними лікарями, 
офтальмологом, отоларингологом, та іншими спе-
ціалістами).

Для встановлення рівня адаптаційного напру-
ження і клітинної реактивності організму дітей 
використаний автономний гематологічний аналі-
затор Н.В. Для дослідження у дітей забирали із 
локтєвої вени цільну кров, вона змішувалась у 
чистій пробірці з антикоагуальтом, який зберігає 
структуру лімфоцитів, лейкоцитів, моноцитів, 
макрофагів та еритроцитів і запобігає скупченню 
тромбоцитів. Процес підрахунку абсолютної і від-
носної кількості основних популяцій імуноком-
петентних клітин здійснювали згідно інструкції 
щодо експлуатації автоматичного гематологічно-
го аналізатора серії Н.В.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

* Дослідження є фрагментом комплексної планової теми наукової 
роботи Державного вищого навчального закладу «Донбаський держав-
ний педагогічний університет» на тему: «Вивчення адаптаційних ре-
акцій організму, що формуються під впливом різноманітних факторів 
природи та суспільства» (№ держреєстрації 0115U003314). Автор є 
відповідальним виконавцем комплексної теми.
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Імуно-гематологічні індекси і коефіцієнти, 
що характеризують рівень адаптаційного на-
пруження і клітинну реактивність організму 
дітей розраховували за методами, описаними у 
роботах [5].

Роботу виконували відповідно до біоетични-
ми нормами з дотриманням відповідних законів 
України. Всі батьки дітей дали письмову інфор-
мовану згоду на участь їх дітей в дослідженні.

Одержані результати опрацьовані за допомо-
гою прикладних програм MUSTAT.12 (USA). 

Викладення основного матеріалу. Важливим 
у патогенезі патології зору, перебігу і в прове-
денні реабілітаційних заходів є стан клітинної 
реактивності організму дітей. Відображення рів-
ня клітинної реактивності організму є відповідь 
на екзо- та ендоінтоксикацію. Провідними чин-
никами, що визначають патологічний стан, вплив 
зовнішніх факторів є ступінь екзогенної інток-
сикації та імунологічної реактивності організму 
дітей та дорослих. Визначення впливу розробле-
ного комплексу реабілітаційних заходів на стан 
клітинної реактивності організму має важливе 
значення у фізичному розвитку організму дітей.

Результати вивчення впливу комплексу ре-
абілітаційних заходів на клітинну реактивність 
організму дітей, віком 7-10 років із патологією 
зору наведені у таблиці 1.

Проведений комплекс реабілітаційних заходів у 
дітей, віком 7-10 років із патологією зору сприяє 
підвищенню клітинної реактивності дітей, про що 
свідчить зростання гематологічного показника ін-
токсикації за В.С. Васильєвим на 48,78%, індексу 
співвідношення лейкоцитів і ШОЕ – на 38,04% та 
загального індексу диференціації інтоксикації – в 
6,59 разів. Крім того, при цьому формується тен-
денція до підвищення лейкоцитарних індексів ін-
токсикації за Я.Я. Кальф-Каліфа на 18,31%, за 
Б.А. Рейсом – на 6,01%, при цьому відмічається 
зниження на 13,16% ядерного індексу ступеня ек-
зотоксикозу за рахунок зменшення молодих, не-
зрілих форм нейтрофільних лейкоцитів і зростан-
ня відносної кількості сегментоярних нейтофільних 
гранулоцитів, що безумовно є позитивним фактом 
нормалізації відносних показників лейкоцитів. Та-
кож знижується показник інтоксикації на 27,91%.

Після проведеного комплексу реабілітаційних 
заходів знижуються лімфоцитарно-гранулоци-

Таблиця 1
Вплив реабілітаційних заходів на клітинну реактивність організму дітей  

віком 7-10 років з патологією зору

Імуно-гематологічні показники Одиниці 
виміру

Діти з патологією зору віком 7-10 
років

РДо проведення 
реабілітаційних 
заходів (n=31)

Після проведення 
реабілітаційних 
заходів (n=33)

Лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я.Я. Кальф-
Каліфа у.о 1,42±0,15 1,68±0,15 >0,05

Лейкоцитарний індекс інтоксикації за Б.А. Рейсом у.о 1,83±0,15 1,94±0,16 >0,05
Гематологічний показник інтоксикації за В.С. Васи-
льєвим у.о 54,84±0,41 81,59±0,62 <0,001

Показник інтоксикації у.о 0,55±0,04 0,43±0,01 <0,05
Ядерний індекс ступеня ендотоксикозу у.о 0,043±0,003 0,038±0,003 >0,05
Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації у.о 1,86±0,12 1,94±0,11 >0,05
Індекс клітинної реактивності організму у.о 458,11±3,97 395,54±3,91 <0,001
Індекс співвідношення лейкоцитів і ШОЕ у.о 0,92±0,05 1,27±0,07 <0,05
Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс у.о 4,20±0,04 3,82±0,08 <0,05
Загальний індекс диференціації інтоксикації у.о 3,86±0,31 25,45±0,27 <0,001
Індекс інтоксикації за С.Ф. Химичом у.о. 1,10±0,09 1,09±0,07 >0,05

Таблиця 2
Клітинна реактивність організму хлопчиків віком 7–10 років із патологією зору  

під впливом реабілітаційних заходів

Імуно-гематологічні показники
Оди-
ниці 

виміру

Хлопчики з патологією зору віком 
7-10 років

РДо проведення 
реабілітаційних 
заходів (n=14)

Після проведення 
реабілітаційних 
заходів (n=16)

Лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я.Я. Кальф-Каліфа у.о 1,62±0,15 1,57±0,15 >0,05
Лейкоцитарний індекс інтоксикації за Б.А. Рейсом у.о 1,89±0,16 1,97±0,15 >0,05
Гематологічний показник інтоксикації за В.С.Васильєвим у.о 56,05±0,47 45,43±0,42 <0,01
Показник інтоксикації у.о 0,56±0,04 0,45±0,02 <0,05
Ядерний індекс ступеня ендотоксикозу у.о 0,043±0,004 0,038±0,003 >0,05
Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації у.о 1,90±0,12 2,00±0,10 >0,05
Індекс клітинної реактивності організму у.о 384,88±4,16 422,47±4,02 <0,01
Індекс співвідношення лейкоцитів і ШОЕ у.о 0,94±0,06 1,10±0,05 <0,05
Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс у.о 3,99±0,03 3,72±0,04 <0,05
Загальний індекс диференціації інтоксикації у.о 4,93±0,05 2,89±0,11 <0,001
Індекс інтоксикації за С.Ф. Химичом у.о. 1,10±0,09 1,10±0,08 >0,05
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тарний індекс на 9,95%, що показує на перевагу 
функціювання неспецифічного протиінфекційно-
го захисту над адаптивною імунною відповіддю, 
тобто настає процес підвищення неспецифічної 
резистентності організму дітей з патологією зору. 

Одержані і наведені результати досліджень 
впливу розробленого комплексу реабілітаційних 
заходів для дітей віком 7-10 років із патологі-
єю зору свідчать про позитивний вплив на імун-
но-гематологічні показники, що характеризують 
клітинну реактивність організму. Це підтвер-
джується зниженням індексу клітинної резис-
тентності на 15,82%.

Таким чином, проведений комплекс реабіліта-
ційних заходів у дітей віком 7-10 років із пато-
логією зору не проявляє негативного впливу на 
окремі імунно-гематологічні показники, що ха-
рактеризують клітинну реактивність організму і 
за більшістю значень цих показників розробле-
ний комплекс реабілітаційних заходів статистич-
но достовірно позитивно впливає на клітинну ре-
активність організму дітей (хлопчиків і дівчаток).

Результати вивчення впливу використання 
комплексного методу реабілітаційних заходів на 
імунно-гематологічні показники, що характери-
зують клітинну реактивність організму хлопчи-
ків віком 7-10 років із патологією зору, наведені 
у таблиці 2.

У хлопчиків віком 7-10 років із патологією 
зору під впливом комплексу реабілітаційних за-
ходів, суттєво (Р<0,01) зростає на 9,77% індекс 
клітинної реактивності, індекс співвідношення 
лейкоцитів і ШОЕ на 17,02%; формується тен-
денція до зростання лейкоцитарних індексів ін-
токсикації за Б.А. Рейсом – на 4,23%, модифі-
кованого індексу інтоксикації – на 5,26%. При 
цьому знижується гематологічний показник 
інтоксикації за В.С. Васильєвим на 23,38%, по-
казник інтоксикації – на 24,44%, лімфоцитарно-
гранулоцитарний індекс – на 7,26%, загальний 
індекс диференціації інтоксикації на – 70,59%, 
що свідчить про перевагу екзогенної інтоксикації 
над автоімунною.

Перераховані імунно-гематологічні показни-
ки, що характеризують клітинну реактивність 

організму хлопчиків, віком 7-10 років із патоло-
гією зору свідчать про те, що розроблений комп-
лекс не призводить до негативних результатів, 
але його реабілітаційний ефект дещо уступає за-
гальної когорти дітей. На нашу думку, цей комп-
лекс реабілітаційних заходів більш ефективним 
може бути при використанні його у дівчаток, 
віком 7-10 років із патологією зору. Результат 
вивчення впливу використання комплексного ме-
тоду реабілітаційних заходів на клітинну реак-
тивність дівчаток віком 7-10 років із патологією 
зору наведені у таблиці 3.

Рис. 1. Імуно-гематологічні показники клітинної 
реактивності організму хлопчиків і дівчаток, віком 

7-10 років із патологією зору після проведення 
реабілітаційного заходу (РЗ)

У дівчаток із патологією зору під впливом про-
веденого комплексу реабілітаційних заходів підви-
щується значення (реактивність) лейкоцитарних 
індексів інтоксикації: за Я.Я. Кальф-Каліфа на 
40,0%, індексу співвідношення абсолютної кількості 
лейкоцитів і ШОЕ – на 42,22%, що засвідчує пози-
тивний вплив на метаболічні процеси проведених 
реабілітаційних заходів. Разом з тим, понижується 
гематологічний показник інтоксикації за В.С. Ва-
сильєвим на 19,74%, показник інтоксикації – на 
17,78%, ядерний індекс ступеня ендотоксикозу – на 
13,51%, лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс – 
на 7,40%, і диференційний індекс інтоксикації – у 

Таблиця 3
Клітинна реактивність організму дівчаток віком 7–10 років із патологією зору  

під впливом реабілітаційних заходів

Імуно-гематологічні показники Одиниці 
виміру

Дівчатка з патологією зору віком 
7-10 років

РДо проведення 
реабілітаційних 
заходів (n=17)

Після проведення 
реабілітаційних 
заходів (n=17)

Лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я.Я. Кальф-
Каліфа у.о 1,25±0,12 1,75±0,16 <0,05

Лейкоцитарний індекс інтоксикації за Б.А. Рейсом у.о 1,77±0,14 1,90±0,15 >0,05
Гематологічний показник інтоксикації за 
В.С.Васильєвим у.о 53,49±0,43 44,67±0,43 <0,001

Показник інтоксикації у.о 0,53±0,03 0,45±0,02 <0,05
Ядерний індекс ступеня ендотоксикозу у.о 0,042±0,01 0,037±0,003 >0,05
Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації у.о 1,78±0,12 1,93±0,09 >0,05
Індекс клітинної реактивності організму у.о 541,81±3,95 379,91±3,81 <0,001
Індекс співвідношення лейкоцитів і ШОЕ у.о 0,90±0,05 1,28±0,07 <0,05
Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс у.о 4,21±0,04 3,92±0,03 <0,01
Диференціальний індекс інтоксикації у.о 5,11±0,05 2,52±0,07 <0,001
Індекс інтоксикації за С.Ф. Химичом у.о. 1,11±0,10 1,09±0,08 >0,05
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2,03 рази. Зниження останнього показника є дока-
зом того, що в процесі проведення реабілітаційних 
заходів у дівчаток, віком 7-10 років із патологією 
зору інтоксикація не пов'язана з автоімунним про-
цесом (не настає пошкодження власних клітин). Ця 
інтоксикація може бути пов'язана із інфекційним 
процесом або з шкідливими факторами зовнішньо-
го середовища.

Висновки і пропозиції. Одержані і наведе-
ні дані з вивчення впливу розробленого комп-

лексу реабілітаційних заходів у дітей віком 
7-10 років із патологією зору засвідчують про 
позитивний вплив на клітинну реактивність ор-
ганізму пацієнтів. Негативної дії на будь-який 
імуно-гематологічний показник не встановле-
но. Виходячи із одержаних даних науково об-
ґрунтований комплекс реабілітаційних заходів 
можливо рекомендувати для проведення реабі-
літаційних заходів з підвищення клітинної ре-
активності організму дітей.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПОЭТАПНОГО КОМПЛЕКСА  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА КЛЕТОЧНУЮ РЕАКТИВНОСТЬ 
ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ, В ВОЗРАСТЕ 7–10 ЛЕТ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ

Аннотация
В работе представлены результаты изучения влияния применения разработанного нами метода фи-
зической реабилитации на состояние клеточной реактивности организма детей 7-10 лет с патологией 
зрения. Установлено, что проведенный комплекс реабилитационных мероприятий у детей в возрасте 
7-10 лет с патологией зрения не проявляет негативного влияния на иммунно-гематологические по-
казатели, характеризующие клеточную реактивность организма и за большинством значений этих 
показателей разработанный комплекс реабилитационных мероприятий статистически достоверно по-
ложительно влияет на клеточную реактивность организма детей (мальчиков и девочек).
Ключевые слова: дети с патологией зрения, реабилитационные мероприятия, клеточная реактивность 
организма.
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THE IMPACT OF A PHASED REHABILITATION AT THE CELLULAR REACTIVITY 
OF CHILDREN AGED 7–10 YEARS WITH VISUAL IMPAIRMENTS

Summary
The paper presents the results of studying the influence of the application of the method of physical 
rehabilitation on the state of cellular reactivity 7-10 year-old children with visual impairments. It is 
established that the complex of rehabilitation measures in children aged 7-10 years with visual impairments 
does not show negative impact on immune and hematological parameters characterizing cellular reactivity 
and most of the values of these indicators of the developed complex of rehabilitation measures statistically 
significantly positive effect on the cell reactivity of children (boys and girls).
Keywords: children with visual impairments, rehabilitation, cellular reactivity.
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РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ  
З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ ВІКОМ 10-16 РОКІВ*

Дичко Д.В.
Донбаський державний педагогічний університет

У роботі представлені результати вивчення впливу патології зору на рівень адаптаційної напруги у 
підлітків з патологією зору віком 10-16 років і практично здорових однолітків. Нами встановлено, що 
рівень адаптаційного напруження організму дітей (хлопчиків і дівчат) з патологією зору віком 10-16 років 
показує пониження неспецифічної пристосувальної реакції організму цих дітей і необхідність викори-
стання для реабілітації адаптаційних процесів фізичного виховання.
Ключові слова: підлітки 10-16 років, діти з патологією зору, адаптаційне напруження, імунокомпетентні 
клітини, клітинна реактивність.

© Дичко Д.В., 2017

Постановка проблеми. При вирішенні пи-
тання про адаптаційну напругу організму 

підлітків з патологією зору, пов'язаного з част-
ковою або повною її втратою, були підстави вва-
жати, що провідну роль у них відіграють регу-
ляторні системи організму: нервова, ендокринна 
й імунна. На користь цього припущення свідчать 
наступні обставини.

По-перше, відомо, що рівень адаптаційної 
напруги організму визначається кількостю іму-
нокомпетентних клітин – високопрофесійних 
лімфоцитів, а також найбільшою популяцією в 
периферійній крові сегментоядерних нейтро-
фільних лейкоцитів. Перші відіграють ключову 
роль у специфічному, а другі – в неспецифічний 
імунітет. По-друге, встановлено, що морфологічні 
та гістохімічні зміни лімфоїдної тканини, органів 
системи імунітету на фоні імунізації і реактоген-
ного стресу мають далекосяжну схожість [1, 2, 6]. 

В основі цих змін лежать проліферативні про-
цеси, а інтерлейкіни (IL-1, TNF-α) є головними їх 
регуляторами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Однією з найбільш актуальних у сучасній па-
тологічної фізіології є проблема індивідуалізації 
адаптаційних (пристосувальних) реакцій організ-
му на різного роду подразники, стани, захворю-
вання тощо [1, 2]. 

Середовище проживання людини сьогодні ха-
рактеризується явищами, притаманними інду-
стріалізованого, розвиненому суспільству. Все 
разом призводить до формування стресів, які 
варіюють по глибині, тривалості і можливос-
ті компенсаторних процесів. Зазначені процеси 
вимагають перебудови гомеостатичних систем 
організму, що не може не відбитися на стані як 
індивідуального, так і колективного здоров'я, на 
структурі захворюваності практично здорових 
людей та індивідуумів з патологією зору.

Рівень адаптаційної напруги організму людей 
з патологією зору по-справжньому не вивчалась, 
в зв'язку з обмеженістю контингенту в певних 
регіонах країни. Тому нами зроблена спроба ви-
значити ступінь адаптаційного напруги організ-
му дітей з патологією зору у віковій групі від 

10 до 16 років. Виконання даного процесу роботи 
переслідувало рішення двох завдань. По-перше, 
було доцільним: вивчення впливу патології зору 
на показники неспецифічної та імунологічної 
реактивності організму дітей з патологією зору 
в залежності від віку і статі. По-друге, в ході 
дослідження отримати дані, які могли б послу-
жити підставою для призначення періодичних 
консультацій медичного психолога в процесі про-
ведення реабілітаційних заходів психофізичного 
статусу дітей з патологією зору.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На даному етапі не має дослі-
джень, що висвітлюють проблему впливу патоло-
гії зору на рівень адаптаційного напруги організму 
дітей з метою розробки лікувальних і профілак-
тичних заходів для поліпшення якості життя під-
літків з патологією зору у віці 10-16 років.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
вчення впливу патології зору на рівень адапта-
ційної напруги організму підлітків із патологією 
зору у віці 10-16 років.

Об’єкт і методи дослідження. Базами для 
дослідження виступили: спеціалізована загаль-
ноосвітня школа-інтернат № 23 для сліпих та 
слабкозорих дітей (директор Котляров М.В) та 
загальноосвітня школа № 12 м. Слов’янська До-
нецької області, кафедра здоров’я людини та фі-
зичного виховання ДВНЗ «Донбаський держав-
ний педагогічний університет».

Для дослідження загальної імунологічної ре-
активності організму дітей віком 10-16 років з па-
тологією зору, проведено відповідне дослідження 
периферійної крові 182 дитини. Діти були умовно 
поділені на 3 групи, одна із них, в кількості 48 ді-
тей, становила контрольну групу, в яку входили 
практично здорові діти загальноосвітньої школи 
№ 12 м. Слов’янська. Загальна характеристика 
обстежених груп дітей наведена у таблиці 1.

Для вивчення рівня адаптаційного напру-
ження, клітинної реактивності організму дітей з 
патологією зору віком 10-16 років, а також для 
встановлення реактивної відповіді поліморфноя-
дерних нейтрофільних гранулоцитів та загаль-
ної імунологічної реактивності організму дітей 
(хлопчиків і дівчаток) з патологією зору віком 
10-16 років, а також у практично здорових ді-
тей відповідного віку забирали цільну кров, яка 
змішувалась у чистій пробірці з антикоагулян-
том ЕДТА-К2 2Н2О, який зберігає структуру 
лейкоцитів, еритроцитів і запобігає скупченню 

* Дослідження є фрагментом комплексної планової теми наукової 
роботи Державного вищого навчального закладу «Донбаський держав-
ний педагогічний університет» на тему: «Вивчення адаптаційних ре-
акцій організму, що формуються під впливом різноманітних факторів 
природи та суспільства» (№ держреєстрації 0115U003314). Автор є 
відповідальним виконавцем комплексної теми.
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тромбоцитів. Для підрахунку елементів перифе-
рійної крові та аналізу результатів дослідження 
використовували автоматичний гематологічний 
аналізатор серії НВ. 

Процес підрахунку абсолютної і відносної кіль-
кості основних популяцій імунокомпетентних клі-
тин здійснювали згідно «Посібника користувача». 
Імуно-гематологічні показники, що характеризу-
ють клітинну реактивність, адаптаційні процеси 
організму дітей, а також реактивну відповідь ней-
трофільних гранулоцитів (НГ) периферійної крові 
дітей та загальну імунологічну реактивність ор-
ганізму дітей з патологією зору віком 10-16 років 
розраховувати за методами: [3, 4, 5].

Дослідження проводилося відповідно до за-
гальноприйнятих біоетичними нормами з до-
триманням відповідних принципів Гельсінської 
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи 
про права людини та біомедицину і відповідних 
законів України. Всі батьки дітей дали письмову 
згоду на участь їх дітей в дослідженні

Викладення основного матеріалу. Сьогодні 
запропоновані порівняно прості критерії оцінки 
загальних адаптаційних реакцій, що розвива-
ються в організмі людей при дії неспецифічних 
факторів зовнішнього середовища і фізіологічно-
го (патофізіологічного) стану організму. Вона ба-
зується на використанні показників абсолютної 
і відносної кількості основних (гранулоцитарних 
та агранулоцитарних лейкоцитарних показників) 
популяцій ІКК у периферійній крові. 

Результати встановлення рівня адаптаційного 
напруження організму дітей з патологією зору 
віком 10-16 років наведені у таблиці 1. 

Як видно із наведених у табл. 1 даних, рівень 
адаптаційного напруження за адаптаційним ін-
дексом у дітей з патологією зору понижений на 

4,65% і знаходиться у зоні реакції на тренування 
як й у практично здорових дітей. Індивідуаль-
ні адаптаційні реакції мають тенденцію до по-
гіршення. В одного хлопчика адаптаційні про-
цеси проходять у зоні стресу, у більшості дітей 
адаптаційні механізми здійснюються у зоні тре-
нувань. Дещо більше третини дітей адаптаційні 
процеси проходять у зоні спокійної активації. 
Немає жодної дитини, в якої б адаптаційні мож-
ливості проходили у зоні підвищеної активації 
пристосувальних реакцій.

Таким чином, у дітей з патологією зору віком 
10-16 років неспецифічні адаптаційні процеси 
мають тенденцію до погіршення. 

Результати вивчення рівня адаптаційного на-
пруження організму хлопчиків з патологією зору 
віком 10-16 років наведені у таблиці 2.

Пристосування організму дитини до умов на-
вколишнього середовища і різноманітних (ігро-
вих, побутових та ін.) навантажень забезпечуєть-
ся його резервами. Ґрунтується на ідеях Г. Сельє 
про реалізацію неспецифічного адаптаційного 
стресу встановлено існування ряду (стрес, реак-
ція на тренування спокійної активації і перегру-
зу підвищеної активації) послідовно виникаючих 
неспецифічних адаптаційних реакцій організму і 
для кожної зони характерно за зниженням спів-
відношення відносної кількості лімфоцитів і сег-
ментарних нейтрофільних гранулоцитів. Доведе-
но прогностичне значення адаптаційного індексу, 
виявлено переважання тих чи інших неспеци-
фічних пристосувальних реакцій організму. Чим 
вищий показник адаптаційного індексу, тим кра-
щій для організму адаптаційні механізми і про-
гностичне значення його.

У хлопчиків із патологією зору адаптаційний 
індекс має тенденцію до зниження на 9,52%, що 

Таблиця 1
Рівень адаптаційного напруження організму дітей з патологією зору віком 10-16 років

Рівень адаптаційного 
напруження

Діти з патологією зору n=70 Практично здорові діти n=48 Ступінь імун-
них порушень P

M±m M±m
Адаптаційний індекс 0,43±0,04 0,45±0,04 -І >0,05
Індивідуальні зони адаптаційного напруження організму дітей з патологією зору віком 10-16 років

Зони адаптаційного напружен-
ня організму

Діти з патологією зору Практично здорові діти
P

абс % абс %
Стрес 1 43 0 - -
Реакція на тренування 45 64,29 29 60,42 >0,05
Спокійна активація адаптації 24 34,28 18 37,50 >0,05
Підвищена активація адаптації 0 - 1 2,08 -

Таблиця 2
Рівень адаптаційного напруження організму хлопчиків з патологією зору віком 10-16 років

Рівень адаптаційного 
напруження

Хлопчики з патологією зору 
n=30

Практично здорові хлопчики 
n=24 Ступінь імун-

них порушень P
M±m M±m

Адаптаційний індекс 0,42±0,03 0,46±0,04 -І >0,05
Індивідуальні зони адаптаційного напруження організму хлопчиків з патологією зору  

віком 10-16 років

Зони адаптаційного напружен-
ня організму

Хлопчики з патологією зору Практично здорові хлопчики
P

абс % абс %
Стрес 1 3,33 0 - -
Реакція на тренування 19 63,34 14 58,33 >0,05
Спокійна активація адаптації 10 33,33 9 37,50 >0,05
Підвищена активація адаптації 0 - 1 4,17 -
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є негативним у прогностичному значені розвитку 
пристосувальних неспецифічних реакцій і потре-
бує розробки ефективних реабілітаційних захо-
дів фізичного виховання (ступінь адаптаційних 
порушень – перший). Вивчення індивідуальних 
адаптаційних реакцій у хлопчиків з патологією 
зору віком 10-16 років показано їх погіршення 
у порівнянні з практично здоровими хлопчика-
ми відповідного віку, що є підтвердженням про 
необхідність проведення реабілітаційних заходів 
шляхом фізичного виховання хлопчиків з пато-
логією зору.

Результати вивчення рівня адаптаційного на-
пруження організму дівчат з патологією зору ві-
ком 10-16 років наведені у таблиці 3.

Адаптаційні процеси у дівчат з патологією 
зору віком 10-16 років мають тенденцію до по-
гіршення на 4,65% у порівнянні з практично здо-
ровими дівчатами відповідного віку. Має місце і 
погіршення індивідуальних пристосувальних ре-
акцій організму дівчат з патологією зору віком 
10-16 років.

Кожній із пристосувальній реакції відповідає свій 
діапазон значень адаптаційного індексу. Він зростає 
у напрямку – «стрес» – «тренування» – «реакція 
спокійної активації» – «реакція підвищеної акти-
вації». Високі значення адаптаційного індексу від-
повідають більш сприятливою для процесу захво-
рювання, а також для проведення реабілітаційних 
заходів з покращенням неспецифічної адаптаційної 
реакції організму. Проведені дослідження показа-
ли пониження адаптаційних процесів організму ді-
тей, особливо у хлопчиків з патологією зору віком  
10-16 років. Важливим у патогенезі розвитку і пе-
ребігу патологією зору у дітей є рівень клітинної 
реактивності організму дітей, що відображає рівень 
відповіді на екзо- та ендоінтоксикацію.

Висновки і пропозиції. Проведені досліджен-
ня рівня адаптаційного напруження організму 
дітей (хлопчиків і дівчат) з патологією зору віком 
10-16 років показали пониження неспецифічної 
пристосувальної реакції організму цих дітей і 
необхідність використання для реабілітації адап-
таційних процесів фізичного виховання.

Таблиця 3
Рівень адаптаційного напруження організму дівчаток з патологією зору віком 10–16 років

Рівень адаптаційного 
напруження

Дівчатка з патологією зору 
n=40

Практично здорові дівчатка 
n=24 Ступінь імун-

них порушень P
M±m M±m

Адаптаційний індекс 0,43±0,04 0,45±0,04 -І >0,05
Індивідуальні зони адаптаційного напруження організму дівчаток з патологією зору  

віком 10–16 років

Зони адаптаційного напружен-
ня організму

Дівчатка з патологією зору Практично здорові дівчатка
P

абс % абс %
Стрес 0 - 0 - -
Реакція на тренування 26 65,00 15 62,50 >0,05
Спокійна активація адаптації 14 35,00 9 37,50 >0,05
Підвищена активація адаптації 0 - 0 - -
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УРОВЕНЬ АДАПТАЦИОННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 10-16 ЛЕТ

Аннотация
В работе представлены результаты изучения влияния патологии зрения на уровень адаптационного 
напряжения у подростков с патологией зрения в возрасте 10-16 лет и практически здоровых свер-
стников. Нами установлено, что уровень адаптационного напряжения организма детей (мальчиков и 
девочек) с патологией зрения в возрасте 10-16 лет показывает понижение неспецифической приспо-
собительной реакции организма этих детей и необходимость использования для реабилитации адапта-
ционных процессов физического воспитания.
Ключевые слова: подростки 10-16 лет, дети с патологией зрения, адаптационное напряжение, имму-
нокомпетентные клетки, клеточная реактивность.

Dychko D.V.
Donbass State Pedagogical University

THE LEVEL OF ADAPTIVE TENSION OF ORGANISM OF CHILDREN  
WITH VISUAL IMPAIRMENTS AGED 10-16 YEARS

Summary
The paper presents the results of studying the influence of pathology of view on the level of adaptive 
tension of adolescents with pathology of sight at the age of 10-16 years and practically healthy peers. We 
found that the level of adaptive tension of organism of children (boys and girls) with visual impairments 
aged 10-16 years shows a decrease of nonspecific adaptive reactions of the organism of these children and 
the need for rehabilitation of the adaptation processes of physical education.
Keywords: аdolescents 10-16 years, children with visual impairments, adaptive voltage, immunocompetent 
cells, cellular reactivity.
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РЕАКТИВНА ВІДПОВІДЬ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ЛЕЙКОЦИТІВ  
ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ДІТЕЙ З СКОЛІОЗОМ У ВІЦІ 7-10 РОКІВ

Дичко О.А.
Донбаський державний педагогічний університет

У роботі представлені результати вивчення рівня реактивної відповіді поліморфноядерних нейтрофільних 
лейкоцитів периферійної крові у дітей із сколіозом і практично здорових однолітків у віці 7-10 років, 
що показує залежність від полу і показників, що характеризують реактивну відповідь нейтрофілів 
периферійної крові. Дівчатка мають схильність до підвищення реактивної відповіді нейтрофілів в 
порівнянні з хлопчиками з сколіозом. У дітей із сколіозом у віці 7-10 років декілька знижений рівень 
реактивної відповіді нейтрофілів периферійної крові. Це нам дозволило свідчити про можливість сприят-
ливого прогнозу психофізичного розвитку дітей цього віку.
Ключові слова: діти 7–10 років, сколіоз, адаптаційна напруга, імунокомпетентні клітки, клітинна 
реактивність, нейтрофіли периферійної крові. 
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Постановка проблеми. Нейтрофіли – ко-
роткоживучі клітини, вони складають до 

95% загальної кількості лейкоцитів периферич-
ної крові і містяться також у тканинах; можуть 
прилипати до ендотеліальних клітин, які висти-
лають кровоносні судини і знижувати кровотік, 
протискуючись між ендотеліальними клітинами. 
Нейтрофільні гранулоцити одними з перших зу-
стрічають «непроошенних гостей» (патогенних і 
умовно патогенних мікроорганізмів), які проника-
ють через захисні бар'єри організму. Нейтрофіли 
черезвичайно чутливі до найменших змін гомеос-
тазу, здатні швидко залишати кровоносне русло і 
атакувати мікроорганізмів, які надійшли в будь-
якому місці і в будь-який час [1; 2; 3, с. 115-119].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Нейтрофіли характеризуються високою біоло-
гічною активністю, і володіють великим набором 
антибіотичних білків і гидролаз як лужних так і 
кислотних, які зберігаються в гранулах двох ти-
пів. Величезний мікробіоцидний і цитолітичний 
потенціал дозволяє їм ефективно нейтролизовать 
і элиминировать патогенні і умовно патогенні мі-
кроорганізми. При активації нейтрофіли можуть 
звільняти зміст гранул і цитотоксичні з'єднання 
в позаклітинний простір, де біологічні з'єднання 
і ферменти здійснюють протимікробний захист. 
Цей механізм лежить в основі патогенезу біль-
шості хвороб. Важлива роль нейтрофільних лей-
коцитів встановлена у фагоцитозі [1; 3; 5].

В світлі сучасних експериментальних да-
них нейтрофіли розглядаються не тільки як 
эффекторны клітки. Вони здатні надавати іс-
тотний регуляторний вплив на інші клітки кро-
ві, клітки епітелію і сполучної тканини, на фер-
ментні системи плазми. Активовані нейтрофіли 
секретують разом з продуктами гранул широкий 
спектр цитокінів і можуть, таким чином, не тіль-
ки впливати на активність інших ІКК, але і регу-
лювати імунну відповідь [2; 3, с. 115-119; 6]. 

У нейтрофілах при активації спостерігаються 
різноманітні процеси, зв'язані з экстресиєю генів, 
які кодують множинні транскрипторні чинники, 
а також регуляторують білковий синтез і ста-
більність цитокінів [5; 6].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На даному етапі не дивлячись 
на значний прогрес у вивченні реактивності ней-
трофілів і механізмів лежачих в їх реактивній 

відповіді, здатність нейтрофілів і їх реактивності 
протизапальних з'єднань, все ще залишається 
малодослідженою областю імунології. 

Мета дослідження. Вивчити функціональний 
стан нейтрофільних лейкоцитів периферійної 
крові дітей із сколіозом у віці 7–10 років.

Матеріали і методи дослідження. Базами для 
дослідження виступили: м. Олексієво – Друж-
ківська загальноосвітня санаторна школа-інтер-
нат I-III ступенів № 13 і загальноосвітня школа 
№ 17 м. Слов'янська Донецької області. 

Дослідження проведені у 15 дітей віком 7-10 ро-
ків із сколіозом (9 хлопчиків і 6 дівчаток). Контр-
ольну групу склали 22 практично здорових одно-
літка (12 хлопчиків і 10 дівчаток) загальноосвітньої 
школи № 17 та проведені аналогічні дослідження.

Виходячи з лаконічних відомостей про ней-
трофіли, які грають істотну роль у неспецифіч-
ному протимікробному захисту, нами проведені 
дослідження, направлені на встановленні реак-
тивної відповіді нейтрофілів периферичної кро-
ві дітей з сколіозом у віковій групі 7-10 років 
шкільного віку.

Про реактивну відповідь нейтрофілів перифе-
ричної крові дітей з сколіозом судили по індек-
су показників реактивної відповіді нейтрофілів 
периферичекой крові, нейтрофильно-лимфоци-
тарному коефіцієнту, індексу зрушення нейтро-
філів, лейкоцитів, співвідношенню нейтрофілів і 
моноцитів, лимфоитарно-гранулоцитарному ін-
дексу, співвідношенню лейкоцитів і СОЕ, індексу 
неспецефиченої реактивності, в основі яких ле-
жать численні функції нейтрофілів [4].

Дослідження проводилося відповідно до за-
гальноприйнятих біоетичними нормами з до-
триманням відповідних принципів Гельсінської 
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи 
про права людини та біомедицину і відповідних 
законів України. Всі батьки дітей дали письмову 
згоду на участь їх дітей в дослідженні. 

Результати і їх обговорення. Результати ви-
значення реактивної відповіді нейтрофілів пери-
ферійної крові дітей з сколіозом у віці 7-10 років 
приведені в таблиці 1.

У практично здорових хлопчиків і дівчаток 
реактивна відповідь нейтрофілів периферичної 
крові не відрізняється по індексу реактивної від-
повіді нейтрофілів, індексу зрушення нейтрофі-
лів. Окрім цих показників у практично здорових 
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дівчаток визначається більше значення індек-
су співвідношення нейтрофілів і моноцитів на 
15,0%, і формується у них тенденція до збіль-
шення реактивного нейтрофильно-лимфоцитар-
ного коэфииенту на 1,93%, індексу зрушення 
лейкоцитів – на 5.12% і індексу неспецифичес-
ной реактивності – на 1,61%, а також зменшен-
ня у практично здорових дівчаток у порівнянні з 
хлопчиками у віці 7-10 років лимфоцитарно-гра-
нулоцитарного індексу на 2,72% і індексу співвід-
ношення лейкоцитов і СОЕ на 16,67%.

Таким чином, у практично здорових дітей у віці 
7-10 років рівень реактивної відповіді нейтрофілів 
периферичної крові не має істотної відмінності як 
у хлопчиків, так і у дівчаток. Тільки індекс спів-
відношення нейтрофілів і моноцитів у практично 
здорових дівчаток декілька (на15,0%) вище.

У хлопчиків з сколіозом у віці 7-10 років зни-
жується рівень реактивної відповіді нейтрофіль-
них лейкоцитів периферичної крові у порівнян-
ні з такими показниками у практично здорових 
хлопчиків відповідного віку, по індексу співвід-
ношення нейтрофілів і моноцитів на 28,67%, і 
формується тенденція до зниження реактивної 
відповіді нейтрофілів на 25,0%, індексу зрушення 
нейтрофілів – на 18,60%, ейтрофільно-лімфоци-
тарного коефіцієнта – на 7,92%, індексу зрушення 
лейкоцитів – на 11,98%, і індексу неспецифічної 
реактивності організму хлопчиків з сколіозом – 

на 7,83%. Разом з тим, у хлопчиків з сколіозом 
у порівнянні з практично здоровими хлопчиками 
цього віку збільшуються лимфоитарно-грануло-
цитарний індекс на 7.96% і індекс співвідношення 
лейкоцитів і СОЕ – на 4,76%.

У дівчаток з сколіозом у порівнянні з прак-
тично здоровими дівчатками рівень реактивної 
відповіді нейтрофілів периферичної крові змен-
шується за рахунок зниження індексу співвід-
ношення нейтрофілів і моноцитов на 28,39%, 
нейтрофильно-лимфоцитарного коэффииента – 
на 12,82%, індексу зрушення лейкоцитів – на 
17,10%, і індексу неспецифічної реактивності ор-
ганізму – на 9,57%. Окрім цього, у дівчаток з ско-
ліозом у віці 7-10 років у порівнянні з практично 
здоровими дівчатками підвищується лимфоци-
тарно-гранулоцитарний індекс на 14,44% і індекс 
співвідношення лейкоцитів і СОЕ на 16,67%.

Порівнюючи рівень реактивної відповіді ней-
трофілів периферичної крові у хлопчиків з ско-
ліозом у віці 7-10 років з реактивною відповіддю 
нейтрофільних поліморфних лейкоцитів пери-
феричної крові у дівчаток з сколіозом відповід-
ного віку показало, що у хлопчиків формується 
посилення реактивної відповіді нейтрофілів і по 
незначному збільшенню нейтрофильно-лимфоу-
итарного коефіцієнта на 2,56%, індексу співвід-
ношення лейкоцитів і СОЕ – на 4,76% і індексу 
неспецифічної реактивності організму хлопчиків 

Таблиця 1
Реактивна відповідь нейтрофілів переферической крові дітей з сколіозом у віці 7–10 років 

Показники Ед. 
изм.

Практично здорові діти Діти з сколіозом

P1 P2Хлопчики 
(n = 12)

Дівчатка  
n = 10) P

Хлопчики  
(n = 9) Дівчатка (n = 6)

показники Сіп показники Сіп P
Індекс 
реактивної 
відповіді 
нейтрофі-
лів

у.е. 0,05±0,007 0,05±0,006 >0,05 0,04±0,005 -I 0,05±0,006 - >0,05 >0,05 >0,05

Індекс 
зрушення 
нейтрофі-
лів

у.е. 0,051±0,005 0,052±0,005 >0,05 0,043±0,004 -I 0,053±0,005 - >0,05 >0,05 >0,05

Співвідно-
шення ней-
трофілів і 
лейкоцитів

у.е. 11,13±0,17 12,80±0,19 <0,01 8,65±0,09 -I 9,97±0,11 -I <0,01 <0,001 <0,001

Нейтро-
філь-
ний – лим-
фоцитарний 
коэфициент

у.е. 2,59±0,07 2,64±0,09 >0,05 2,40±0,09 -I 2,34±0,06 -I >0,05 >0,05 <0,05

Індекс 
зрушення 
лейкоцитів

у.е. 2,15±0,20 2,26±0,11 >0,05 1,42±0,08 -I 1,43±0,09 -I >0,05 >0,05 <0,05

Лимфоци-
тарно-гра-
нулоцитар-
ний індекс

у.е. 3,77±0,08 3,67±0,11 >0,05 4,97±0,12 + I 4,20±0,11 + I >0,05 <0,01 <0,05

Співвід-
ношення 
лейкоцитів 
і СОЕ

у.е. 0,84±0,09 0,72±0,08 >0,05 0,88±0,09 + I 0,84±0,07 + I >0,05 >0,05 >0,05

Індекс не-
специфіч-
ної реак-
тивності

у.е. 2,48±0,12 2,52±0,10 >0,05 2,30±0,09 -I 2,24±0,07 -I >0,05 >0,05 <0,05

Примітка: Сіп – ступінь імунних порушень
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з сколіозом – на 2,67%. Разом з тим, у хлопчи-
ків з сколіозом нижче рівень реактивної відповіді 
нейтрофілів периферичної крові, чим у дівчаток 
з сколіозом, по індексу реактивної відповіді ней-
трофілів на 25,0%, індексу зрушення нейтрофілів 
на 23,26%, індексу співвідношення нейтрофілів і 
моноцитів – на 11,56%, лимфоцитарно-грануло-
цитарному індексу – на 3,19%.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень в цьому напрямі. Таким чином, рівень 

реактивної відповіді поліморфноядерних нейтро-
фільних лейкоцитов периферичної крові у дітей 
з сколіозом у віці 7-10 років залежить від полу 
і показників, що характеризують реактивну від-
повідь нейтрофілів периферичної крові. Дівчатка 
мають схильність до підвищення реактивної від-
повіді нейтрофілів в порівнянні з хлопчиками з 
сколіозом. У дітей з сколіозом у віці 7-10 років 
декілька знижений рівень реактивної відповіді 
нейтрофілів периферичної крові. 
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РЕАКТИВНЫЙ ОТВЕТ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ В ВОЗРАСТЕ 7-10 ЛЕТ 

Аннотация
В работе представлены результаты изучения уровня реактивного ответа полиморфноядерных нейтро-
фильных лейкоитов периферической крови у детей со сколиозом и практически здоровых сверстников 
в возрасте 7-10 лет, что показывает зависимость от пола и показателей, характеризующих реактив-
ный ответ нейтрофилов периферической крови. Девочки имеют склонность к повышению реактивного 
ответа нейтрофилов по сравнению с мальчиками со сколиозом. У детей со сколиозом в возрасте 7-10 
лет несколько понижен уровень реактивного ответа нейтрофилов периферической крови. Это нам по-
зволило свидетельствовать о возможности благоприятного прогноза психофизического развития детей 
этого возраста.
Ключевые слова: дети 7-10 лет, сколиоз, адаптационное напряжение, иммунокомпетентные клетки, 
клеточная реактивность, нейтрофилы периферической крови.

Dychko E.A.
Donbass State Pedagogical University

THE REACTIVE RESPONSE OF NEUTROPHILS IN THE PERIPHERAL BLOOD  
OF CHILDREN WITH SCOLIOSIS AT THE AGE OF 7-10 YEARS

Summary
The paper presents the results of studying the level of reactive response of the polymorphonuclear 
neutrophil Lakomov peripheral blood in children with scoliosis and healthy peers aged 7-10 years, which 
shows the dependence on gender and indicators characterizing the reactive response of neutrophils 
peripheral blood. Girls have a tendency to increase the reactive response of neutrophils compared to boys 
with scoliosis. In children with scoliosis at the age of 7-10 years slightly reduced the level of reactive 
response of neutrophils peripheral blood. This allowed us to evidence the possibility of a favorable prognosis 
of psychophysical development of children of this age.
Keywords: children 7-10 years, scoliosis, stress adaptation, immune cells, cellular reactivity, neutrophils 
peripheral blood.
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СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ЗАБРУДНЕННЯ  

КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ 

Крайнюков О.М., Кривицька І.А., Крайнюков О.О.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Показано, що оцінка впливу нафтопродуктів на якість компонентів ландшафту та екологічний стан 
території на цей час здійснюється шляхом співставлення фактичного вмісту нафтопродуктів з їх гранич-
но допустимими концентраціями (ГДК). ГДК нафтопродуктів встановлено для води водних об’єктів рибо-
господарського (0,05 мг/л) та господарсько-питного і комунально-побутового (0,3 мг/л) водокористування. 
Для ґрунтів встановлено орієнтовно допустиму концентрацію (ОДК) для сирої нафти, яка складає 4 г/кг, 
тимчасом як компонентний склад інших видів вуглеводневої сировини (природного газу, газового конден-
сату) суттєво відрізняється від нафти. Нормативні вимоги до якості підземних вод взагалі не встановлено. 
Ключові слова: нафтопродукти, нормування, система моніторингу, орієнтовно-допустима концентрація, 
гранично допустима концентрація.

© Крайнюков О.М., Кривицька І.А., Крайнюков О.О., 2017

Постановка проблеми. Відповідно до Кон-
цепції Державної програми проведення 

моніторингу навколишнього природного серед-
овища [1] одним із важливих завдань системи 
моніторингу є оцінка стану природних компо-
нентів і впливу на їх якість відповідних забруд-
нюючих речовин.

Така оцінка базується на порівнянні отриманих 
значень показників складу і властивостей відпо-
відних компонентів, за якими проводяться спосте-
реження, у даному випадку поверхневих, підзем-
них вод і ґрунтів, з нормативними значеннями цих 
показників, встановлених законодавчими актами. 
Основним законодавчим документом у галузі, до 
якої відносяться нафтогазовидобувні та переробні 
комплекси, є Закон України «Про нафту і газ» від 
12.07.2001 р. № 2665-ІІІ. Статтею 45 цього Закону 
наголошено, що суб’єкти господарської діяльності, 
які здійснюють користування нафтогазоносними 
надрами, видобуток, транспортування, зберіган-
ня, переробку нафти, природного газу, газового 
конденсату та реалізацію продуктів їх переробки, 
повинні додержуватись вимог законодавства про 
охорону довкілля, нести відповідальність за його 
порушення і здійснювати технічні та організацій-
ні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого 
впливу на нього.

У розвиток положень 45 статті Закону була 
прийнята Постанова Верховної Ради України 
від 20.07.2003 р. № 1310-IV «Про стан дотриман-
ня вимог природоохоронного законодавства при 
здійсненні діяльності, пов’язаної з надрокорис-
туванням в Україні». Як видно із назви даної 
Постанови, питанням екологічної безпеки надро-
користування Урядом України надається велике 
значення. Зокрема, в Постанові підкреслюється, 
що негативний вплив на навколишнє природне 
середовище, порушення природної екологічної 
рівноваги є наслідком (поряд з іншими причи-
нами) відсутності належної адміністративної та 
кримінальної відповідальності надрокористува-
чів за систематичні порушення вимог природо-
охоронного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз підзаконних актів, нормативних та інших 
документів, які регламентують природоохоронну 
діяльність у галузі нафтогазовидобувної та пе-

реробної галузей, показав, що науково обґрун-
товані вимоги до якості компонентів навколиш-
нього природного середовища, що підлягають 
негативному впливу внаслідок забруднення на-
фтопродуктами, існують лише для поверхневих 
вод. Зокрема, гранично допустима концентрація 
(ГДК) нафтопродуктів для води водних об’єктів 
рибогосподарського водокористування складає 
0,05 мг/л [2], а для води водних об’єктів гос-
подарського-питного та культурно-побутового 
водокористування – 0,3 мг/л [3]. Водогосподар-
ськими органами колишніх держав-членів Ради 
Економічної Взаємодопомоги були розроблені 
«Единые критерии качества вод» [4], у яких для 
поверхневих вод за вмістом нафтопродуктів було 
прийнято таку класифікацію: дуже чисті – на-
фтопродукти відсутні; чисті – 0,05 мг/л; незна-
чно забруднені – 0,1 мг/л; забруднені – 0,3 мг/л; 
сильно забруднені – 1,0 мг/л; дуже сильно за-
бруднені – > 1,0 мг/л.

Що стосується вимог до якості підземних вод, 
то для них нормативу нафтопродуктів не встанов-
лено, тому в Україні використовують ГДК для води 
водних об’єктів господарсько-питного та культур-
но-побутового водокористування – 0,3 мг/л. Таке 
ж значення ГДК нафтопродуктів відповідно до 
ГОСТа «Вода питьевая» [5], рекомендується і для 
питної води, оскільки серед 10 унормованих по-
казників (жорсткість загальна, поліфосфати, за-
лізо, марганець, мідь, цинк, сульфати, хлориди, 
сухий залишок, pH) норматив на вміст нафтопро-
дуктів не встановлено, а у п.1.6 означеного ГОСТа 
стверджується, що концентрація хімічних речо-
вин, які не вказано у цьому переліку, не пови-
нна перевищувати ГДК для води водних об’єктів 
господарського-питного та культурно-побутового 
водокористування за органолептичними і сані-
тарно-токсикологічними ознаками, тобто 0,3 мг/л. 
У переліках унормованих показників національ-
ного документа з нормування якості питної води – 
Держ.САНПіНі [6] нафтопродукти також відсутні, 
а у п. 2.5.2 даного документу наголошено «Вода не 
має містити інші компоненти, спроможні змінюва-
ти її органолептичні властивості – цинк, поверх-
нево-активні речовини, нафтопродукти, феноли в 
концентраціях, що визначаються стандартними 
методами досліджень». Тобто, відповідно до цього 
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запису, значення ГДК нафтопродуктів поставлено 
у залежність від використаної методики їх вимі-
рювання.

Таких методик на цей час існує велика кіль-
кість і кожна з них має відповідні характеристи-
ки чутливості та похибки вимірювання.

Окремого розглядання заслуговує питання 
щодо нормування якості ґрунтів. Згідно з Кон-
цепцією екологічного нормування допустимого 
антропогенного навантаження включає гранично 
допустимі й орієнтовно допустимі концентрації у 
ґрунтах хімічних речовин, залишкових концен-
трацій пестицидів, агрохімікатів, важких мета-
лів, нафти та нафтопродуктів, радіонуклідів. Із 
забрудненням ґрунтів забруднюються інші тісно 
пов’язані з ними компоненти довкілля [7]. Ґрун-
ти вважаються забрудненими, якщо концен-
трація нафтопродуктів досягає рівня, за якого: 
починається пригнічення рослинного покриву; 
знижується продуктивність сільськогосподар-
ських земель; порушується природна рівновага 
в ґрунтовому біоценозі (відбувається витиснен-
ня одним-двома домінуючими видами рослин 
та мікроорганізмів інших видів, зникають види 
альгофлори, мезофауни тощо); відбувається ла-
теральна і радіальна міграція нафтопродуктів із 
ґрунту до підземних або поверхневих вод; погір-
шуються водно-фізичні властивості і структура 
ґрунтів; значно збільшується (до 10% і більше) 
частка вуглецю нафтових вуглеводнів у органіч-
ному вуглецю ґрунтів.

Мінімальний рівень вмісту нафтопродуктів у 
ґрунтах, за якого відбувається погіршання якос-
ті природного середовища, у більшості країн не 
встановлений через значну залежність від влас-
тивостей ґрунтів і самих нафтопродуктів, кліма-
тичних умов, типу рослинності і землекористу-
вання. Отже, об’єктивними норми будуть тільки 
за умови їхньої диференціації залежно від усіх 
вищезазначених факторів.

Прийняті в різних державах кількісні підходи 
щодо нормування вмісту нафтопродуктів у ґрун-
тах обумовлюються характером регіонального 
забруднення середовища, ступенем її індустріа-
лізації, екологічною політикою, а також фізико-
географічними умовами.

Аналіз діючих на території України норма-
тивних документів показав, що на цей час для 
оцінки рівня забрудненості ґрунтів нафтопро-
дуктами використовується орієнтовно-допустима 
концентрація (ОДК) нафти в ґрунті, яка складає 
4000 мг/кг. Означена ОДК була встановлено в 
1997 році при розробці галузевого стандарту [8].

У роботі [9] наводяться такі рівні регламента-
ції забруднених нафтопродуктами ґрунтів: орієн-
товно-допустиму концентрацію (ОДК) 4000 мг/кг  
ґрунту, встановлену за критерієм фітотоксич-
ності; забруднення на рівні 4000-10000 мг/кг, 
за якого очищення ґрунту може бути досягнуте 
шляхом активізації процесів природної біодегра-
дації; забруднення з перевищенням 10000 мг/кг, 
яке передбачає докорінну рекультивацію.

Відповідно до [10] для чорноземної зони Укра-
їни пропонується встановити такі градації за-
бруднення ґрунтів нафтою та нафтопродуктами 
(табл. 1).

За вмістом бітумінозних речовин ті ж автори 
[10] пропонують підрозділити чорноземні ґрунти 

України на: незабруднені – 0,04%; слабо забруд-
нені – від 0,3 до 0,6%; середньо забруднені – від 
0,6 до 1,2%; сильно забруднені – від 1,2 до 2,5%; 
дуже сильно забруднені – понад 2,5% бітуміноз-
них речовин. 

Таблиця 1
Оцінка забрудненості ґрунтів  
нафтою і нафтопродуктами  

для чорноземної зони України

Ступінь забрудненості Вміст нафтопродуктів, 
мг/кг

Незабруднені менше 400
Слабо забруднені 3000-6000
Середньо забруднені 6000-12000
Сильно забруднені 12000-25000
Дуже сильно забруднені понад 25000

Джерело: [10] 

У роботі [11] нафтохімічне забруднення ґрунтів 
пропонується оцінювати за вмістом бенз(а)пирену 
(ГДК – 0,02 мг/кг) за такою шкалою: незабруд-
нені – бенз(а)пирен відсутній; слабо забруднені – 
вміст складає 1 ГДК; середньо забруднені – від 1 
до 3 ГДК; сильно забруднені – від 3 до 10 ГДК; 
дуже сильно забруднені – понад 10 ГДК.

Таким чином, аналіз діючих на території 
України законів і нормативно-правових доку-
ментів показав, що при наявності серйозної за-
конодавчої бази в галузі вимог щодо охорони 
довкілля від забруднення нафтопродуктами при 
користуванні нафтогазоносними надрами науко-
во-обгрунтовані нормативи до якості підземних 
питних вод і ґрунтів не встановлено. 

У Російській Федерації ГДК нафтопродуктів 
встановлено також не для всіх компонентів при-
родного середовища: крім нормативів для води 
водних об’єктів рибогосподарського та господар-
ського-питного і культурно-побутового водокорис-
тування, про що відзначалося раніше, з 2002 р. у 
РФ діють ГДК нафтопродуктів для питних вод – 
0,1 мг/л [12]. Для ґрунтів норматив ГДК нафто-
продуктів не встановлено, а відповідно до «По-
рядку визначення збитків від забруднення земель 
хімічними речовинами», затв. Мінприроди Росії у 
1993р., рекомендується використовувати такі по-
казники рівня забрудненості земель (табл. 2).

Таблиця 2
Показники рівня забрудненості земель 

нафтопродуктами

Забруд-
нююча 

речовина

Вміст, мг/кг
Клас/рівень забрудненості

I до-
пусти-
мий

II 
низь-
кий

III 
серед-

ній

IV ви-
сокий

V дуже 
висо-
кий

Нафта та 
нафтопро-

дукти
<1000 1000-

2000
2000-
3000

3000-
5000 >5000

Бензол <0,3 0,3-1 1-3 3-10 >10
Толуол <0,3 0,3-10 10-50 50-100 >100
Ксилоли <0,3 0,3-3 3-30 30-100 >100

Джерело: [12] 

Нормування безпечного вмісту нафтопродуктів 
у ґрунтах у різних країнах розробляється з ура-
хуванням регіонального характеру особливостей 
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забруднення геологічного середовища й фізико-
географічних умов, що сприяють (або утрудню-
ють) процесам самоочищення. Авторами роботи 
[13] стверджується, що оцінка рівня забрудненості 
ґрунтів повинна базуватися на визначенні впли-
ву вуглеводневого забруднення на продуктивність 
ґрунтового шару – біологічно активної частини лі-
тосфери, тому пропонується ґрунти вважати за-
брудненими, якщо при вмісті в них нафтопродуктів 
починається пригнічення або деградація рослин-
ного покриву і відбувається істотна перебудова 
структури рослинного співтовариства; знижується 
продуктивність сільськогосподарських земель; по-
рушується природна рівновага в ґрунтовому біо-
ценозі; відбувається вимивання нафтопродуктів із 
ґрунтів у підземні або поверхневі води.

У Чеській Республіці рівень забрудненос-
ті ґрунтів нафтопродуктами визначається за їх 
гранично допустимими концентраціями для окре-
мих сполук з урахуванням критерію безпечного 
використання земель, наприклад, для бензолу 
вміст у концентрації від 0,03 (фонове значення) 
до 0,5 мг/л свідчить про незначне забруднення 
ґрунту; вміст нафтопродуктів від 0,5 до 0,8 мг/л 
може негативно впливати на здоров’я людей; по-
над 0,8 мг/кг – відповідає рівню забруднення, 
який являє собою ризик для навколишнього се-
редовища і здоров’я людей. 

У ряді країн ЄС прийнято такі допустимі рів-
ні забруднення нафтопродуктів: у Німеччині – 
2000 мг/кг; у Нідерландах вміст нафтопродуктів 
1000 мг/кг свідчить про незначне забруднення, 
а вміст 5000 мг/кг потребує проведення приро-
доохоронних заходів [14]. Взагалі ж законодав-

ством цієї країни для оцінки забруднення ґрунтів 
і ґрунтових вод прийняті три рівні, у залежності 
від яких необхідне проведення тих чи інших при-
родоохоронних заходів. У роботі Піковського Ю.І. 
відзначається [15], що необхідно використовува-
ти «фоновий рівень», що представляє собою ре-
гіональний фон вмісту токсичних елементів і ре-
човин, характерний для території даної країни. 
Наведено приклад, коли за перший сигнальний 
рівень було прийнято 50 мг/кг ґрунту, за другий 
сигнальний рівень – 1000 мг/кг – це підвищене 
забруднення, яке вимагає спостереження за дина-
мікою забруднення й усунення причини забруд-
нення, за третій сигнальний рівень – 5000 мг/кг – 
високе забруднення, за якого необхідно проводити 
термінове очищення ґрунтів і ґрунтових вод.

Більш складна система діє у Канаді, яка за-
снована на визначенні нижнього рівня концен-
трацій нафтових вуглеводнів, небезпечних для 
здоров’я людей і навколишнього середовища [16]. 
Ця система передбачає варіанти гранично допус-
тимого вуглеводневого навантаження по відно-
шенню до 10 видів об’єктів впливу – ґрунтового і 
рослинного покриву, підземних, поверхневих вод 
та ін. Передбачена також диференціація оцінки 
впливу забруднення нафтопродуктами зони ае-
рації ґрунтів та на їх глибині понад 1,5 м. 

Висновки. Таким чином, аналіз нормативних 
та інших документів, які встановлюють вимоги 
до якості компонентів природного середовища – 
ґрунтів, поверхневих і підземних вод, свідчить 
про недосконалість нормативного забезпечен-
ня оцінки екологічної небезпеки навколишнього 
природного середовища.
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Крайнюков А.Н., Кривицкая И.А., Крайнюков А.А.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ

Аннотация
Показано, что оценка влияния нефтепродуктов на качество компонентов ландшафта и экологическое 
состояние территории в настоящее время осуществляется путем сопоставления фактического содер-
жания нефтепродуктов с их предельно допустимыми концентрациями (ПДК). ПДК нефтепродуктов 
установлено для воды водных объектов рыбохозяйственного (0,05 мг/л) и хозяйственно-питьевого и 
коммунально-бытового (0,3 мг/л) водопользования. Для почв установлено ориентировочно допустимую 
концентрацию (ОДК) для сырой нефти, которая составляет 4 г/кг, тогда как компонентный состав 
других видов углеводородного сырья (природного газа, газового конденсата) существенно отличается 
от нефти. Нормативные требования к качеству подземных вод вообще не установлены.
Ключевые слова: нефтепродукты, нормирования, система мониторинга, ориентировочно допустимая 
концентрация, предельно допустимая концентрация.

Krainiukov A.N., Kryvytska I.A., Krainiukov A.А.
V.N. Karazin Kharkiv National University 

STATE REGULATORY FRAMEWORK ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT 
HYDROCARBON CONTAMINATION ECOSYSTEM COMPONENTS

Summary
The It is shown that the impact assessment on oil quality components of landscape and ecological status 
of the territory at present carried out by comparing the actual oil content of their maximum permissible 
concentration (MPC). MPC oil set for water fishery water bodies (0.05 mg / L) and the drinking and public 
utilities (0.3 mg/L) water. For soils found roughly allowable concentration (JDC) for crude oil, which is 
4 g / kg, while other types of component composition of hydrocarbons (natural gas and gas condensate) 
is significantly different from oil. Regulatory requirements for groundwater quality in general is not set.
Keywords: oil, regulation, monitoring system, approximately permissible concentration maximum 
permissible concentration.
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ДОСЛІДЖЕНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ DGPS/RTK РЕЖИМУ  
СУПУТНИКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРИ ЧАСТКОВО ЗАКРИТОМУ ГОРИЗОНТІ

Булакевич С.В., Ревуцький В.Р., Волошина О.О., Куницький М.О.
Національний університет водного господарства та природокористування

Досліджено точність супутникових спостережень при частково закритому горизонті. Роботи виконували 
на території Рівненської області. Вимірювання провели у різних режимах. Експериментальні роботи да-
ють можливість отримання високоточних координатних визначень у режимі реального часу з використан-
ням NTRIP-технології. Було виявлено, що швидкість і надійність цього результату залежать також від 
оператора стільникового зв’язку.
Ключові слова: NTRIP-технології, RTK режим позиціювання, базова станція, визначення координат точок.
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Постановка проблеми. Технології висо-
коточного визначення координат з вико-

ристанням глобальних супутникових навігацій-
них систем (ГНСС) GPS і ГЛОНАСС в останнє 
десятиліття завоювали провідні позиції у галузі 
навігації, геодезії, кадастру тощо. Розвиток озна-
чених технологій відбувається як у напрямку по-
стійного підвищення точності та надійності, так 
і в напрямку підвищення оперативності коорди-
натних визначень. Сьогодні вершиною таких тех-
нологій є так званий RTK (від англ. Real Time 
Kinematic) режим позиціювання.

RTK режим являє собою відносне визначення 
координат у реальному масштабі часу з викорис-
танням високоточних фазових спостережень за 
сигналами ГНСС. Сьогодні рівень точності RTK 
режиму позиціювання, за умови використан-
ня сучасної двочастотної апаратури, становить 
одиниці сантиметрів. У найпростішому варіанті 
система апаратно-програмних засобів для реалі-
зації RTK режиму складається з базового ГНСС 
приймача, який розташовано у точці з відомими 
координатами (базова RTK станція), рухомого 
ГНСС приймача (RTK ровера), засобів зв'язку, 
а також зовнішнього контролера роверного при-
ймача з програмним забезпеченням для відо-
браження та реєстрації вимірювальних даних 
(координат точок та їхніх маркерів). Робота у 
RTK-режимі геодезичного знімання виконуєть-
ся в такий спосіб. Базова станція та роверний 
приймач виконують безперервні виміри псевдо-
відстаней і фаз несучих за сигналами ГНСС. Ба-
зова станція формує та передає роверному при-
ймачу за допомогою каналу зв'язку DGPS/RTK 
корекції у форматі RTCM. Роверний приймач 
враховує прийняті від базової станції корекції 
у своєму рішенні, виконуючи розрізнення фазо-
вих невизначеностей спостережень (методи «on-
the-fly») та координатні визначення у реальному 
часі. Як канал зв'язку найчастіше використову-
ється УКХ радіозв'язок у частотному діапазоні  
430-470 МГц. Такий підхід часто застосовується 
на практиці, але не позбавлений цілої низки не-
доліків, пов'язаних з труднощами організації на-
дійного каналу радіозв'язку між базовою станцією 
та роверним приймачем на необхідних відстанях. 

Вихід із цієї ситуації вбачається у використанні 
сучасних Internet-технологій передавання даних.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Спеціально для реалізації RTK режиму Феде-
ральним агентством Німеччини з картографії 
та геодезії (В KG) була розроблена технологія 
NTRIP (від англ. Networked Transport of RTCM 
via Internet Protocol) [1], що містить три осно-
вні компоненти – систему (сервер) збору та на-
копичення даних – NtripServer, програмного 
маршрутизатора Мережі Інтернет – NtripCaster 
і програмної приймальної частини – NtripClient. 
За своєю суттю NTRIP є спеціальним TCP-
протоколом передавання даних за допомогою 
мережі Інтернет із забезпеченням надійного та 
багатокористувачевого доступу до корекцій і спо-
стережень мереж базових станцій [2]. Технологію 
NTRIP добре апробовано на практиці у розви-
нених країнах світу в умовах розвитку мереж 
швидкісного Інтернету за бездротовими прин-
ципами [3-5]. У запропонованій статті наведено 
результати одного з перших комплексних екс-
периментальних досліджень реалізації NTRIP-
технології в Україні, які були виконані під керів-
ництвом академіка НАН України Я.С. Яцківа в 
2007 р. в ході інноваційного проекту із створення 
прототипу інформаційно-вимірювальної системи 
підтримки геодезичних та кадастрових зйомок.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Дослідженню точності RTK-режиму 
в умовах обмеженої видимості в Україні приділено 
мало робіт, публікацій. В даній роботі планується 
дослідити практично отримані на місцевості дані 
у залісненій місцевості та дати пропозиції щодо 
можливостей їх подальшого використання.

Мета, завдання, склад апаратно-програмних 
засобів та програма реалізації експерименталь-
них досліджень. Основною метою експеримен-
тальних досліджень було практичне відпрацю-
вання технології передавання даних від базової 
станції за допомогою NTRIP-технології і оцінка 
точності RTK-рішення та тривалості часу ініці-
алізації рішення на роверному GPS/ГЛОНАСС 
приймачі при різних величинах базових векто-
рів. Під час виконання експериментальних до-
сліджень передбачалося вирішити такі завдання:

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
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1. Оцінити можливості базової GPS станції 
RIVN визначення координат точок у режимі ре-
ального часу.

2. Реалізувати, налагодити та відпрацювати 
передавання DGPS/RTK корекцій через NTRIP 
Caster мережі Systemnet.

3. Відпрацювати приймання DGPS/RTK ко-
рекцій роверним GPS/ГЛОНАСС приймачем 

за допомогою NtripClient і GSM/GPRS каналу 
зв'язку на наявному GNSS обладнанні Leica 1200.

4. Оцінити точність та надійність отримуваних 
рішень у режимі реального часу в різних умовах 
спостережень.

До експериментальних робіт залучався такий 
склад апаратно-програмних засобів:

1. Базова DGPS/RTK станція RIVN всеу-
країнської мережі Systemnet на осно-
ві багаточастотного GPS приймача 
LEICA GR10.

2. Роверний RTK приймач на основі 
багаточастотного GPS/ГЛОНАСС при-
ймача Leica 1200 та антени геодезич-
ного класу точності Leica AX1202 GG.

3. GSM/GPRS модем LEICA GFU 24.
4. Програмне забезпечення Trimble 

Bussines Centre для постсеансної об-
робки вимірювальних даних і порів-
няльного аналізу результатів експери-
ментальних досліджень.

Виклад основного матеріалу. Екс-
периментальні дослідження було вико-
нано на території Рівненської області у 
2015 році. Попередньо методом статич-
ного геодезичного знімання було вико-
нано визначення координат еталонних 
точок на місцевості, які були розта-
шовані на різних відстанях від базової 
станції RIVN у залісненій місцевості 
з частково закритим горизонтом. На-
копичення вимірювальних даних у ви-
браних точках здійснювалось упродовж 
30 хвилин з інтервалом 1 раз на секун-
ду. Всі накопичені дані було попере-
дньо проаналізовано та відкориговано 
програмним пакетом Trimble Bussines 
Centre, щo гарантувало їхню високу 
якість та відсутність аномальних вимі-
рів. Координати всіх точок ровера оці-
нено на міліметровому рівні точності, 
результати оцінок координат у статич-
ному режимі зйомки наведено в табл. 1.

Після визначення координат еталон-
них точок були виконані експеримен-
тальні роботи, пов'язані безпосередньо 

Таблиця 1
Координати еталонних точок (фіксовані та визначені у статичному режимі значення)

Точка Довгота, WGS-84 Широта, WGS-84 Висота, м Відстань, км
Базова станція RIVN 50° 37' 26.41595» 26° 16' 1.99374» 263.0679 Рівне

№ 1 50°35'53,91026» 26°11'47,93336» 229,460 Рівне
№ 2 50°37'52,15617» 26°11'47,93336» 244,338 Рівне
№ 3 50°33'39,80842» 26°06'00,17746» 282,271 С. Грушвиця
№ 4 50°20'01,48642» 26°06'11,40999» 326,755 Острозький район

Таблиця 2
Результати порівняльного аналізу координат пунктів, що отримані в реальному часі,  

з координатами післясеансного оброблення

Точка База, м
Відхилення середнього значення  

від еталона, м
СКП відносного  

середнього значення, м Час ініціа-
лізації, с

Широта Довгота Висота Широта Довгота Висота
№ 1 2127,807 0,006 0,005 0,02 0,04 0,02 0,04 10
№ 2 5437,977 0,002 0,003 0,009 0,025 0,02 0,035 15
№ 3 12445,971 m 0,003 0,002 0,004 0,01 0,01 0,02 20
№ 4 32209,445 m 0,005 0,003 0,02 0,03 0,02 0,04 20

 
Рис. 1. Функціональна схема виконання  

експериментальних досліджень
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з дослідженням роботи RTK-режиму. Для цього 
нами було використано NTRIP маршрутизатор 
мережі Systemnet та допоміжне програмне за-
безпечення. Диференціальні корекції та «сирі» 
первинні виміри базової станцій RIVN переда-
вались на центральний сервер мережі Systemnet 
який територіально знаходився в м. Київ, де пе-
ренаправлялися до мобільного приймача та архі-
вувалися для виконання постсеансного аналізу. 
Роверний GPS/ГЛОНАСС приймач по черзі було 
розташовано в еталонних точках. Мобільний 
приймач мав зв'язок з мережею Інтернет через 
GSM модем.

Запропоновану функціональну схему експе-
риментальних робіт наведено на рис. 1.

Результати експериментальних досліджень. 
Всі рішення в RTK режимі було отримано у дво-
частотному режимі фіксованим розрізненням 
фазових невизначеностей (LlL2-fixed). Оцінки 
координат у реальному масштабі часу було по-
рівняно з еталонними значеннями, що одержані 
в режимі постобробки. У табл. 2 наведено сумарні 
характеристики порівнянь за декількома сотня-
ми реалізацій оцінок координат у реальному часі.

 
Рис. 2. Місця розташування роверного приймача  

в еталонних точках

Результати порівнянь свідчать, що макси-
мальна похибка (СКП) визначень координат 
не перевищувала значень 4 см для всіх точок 
при часі ініціалізації до 25 с. Такий великий 
час ініціалізації fixed – рішення приймача був 
пов'язаний тільки з якістю каналу GSM/GPRS 
зв'язку. Здебільшого час ініціалізації не переви-
щував 10 с навіть при короткочасному зникненні 
GSM/GPRS каналу зв'язку. На рис. 3 наведено 
отримані нев'язки координатних визначень у 
RTK режимі для планових координат (а) та ви-
соти б) відповідно для точок № 3 та № 4. На 

рисунках можна спостерігати періодичні корот-
кочасні викиди, що були зумовлені відсутністю 
GSM/GPRS – зв'язку у ці інтервали часу.

Висновки та пропозиції. 1. Виконані експери-
ментальні роботи продемонстрували можливість 
одержання високоточних координатних визна-
чень сантиметрового рівня точності у режимі ре-
ального часу з використанням NTRIP-технології 
передавання диференціальних корекцій.

2. Одним з найважливіших елементів комп-
лексу RTK-системи є організації GSM/GPRS-
каналу зв'язку. У разі використання таких комп-
лексів потрібно ураховувати такі чинники:

– швидкість й надійність інформаційного об-
міну між Інтернет-провайдером, що надає до-
ступ до NTRIP Caster, і конкретним оператором 
стільникового зв'язку;

– вибір тарифного плану у разі використання 
GPRS-зв'язку користувачем;

  

 
Рис. 3. Графіки похибок координатних визначень

– загальне завантаження мережі оператора 
мобільного зв'язку, яке залежить від часу доби 
та інших чинників.

Вирішення цих проблем вимагає консульта-
цій з операторами мобільного зв'язку та їхнього 
урахування.

4. Реалізація DGPS-режиму субметрової точ-
ності на цьому етапі виконання роботи не викликає 
принципових проблем, однак і у такому разі потріб-
но надійніший зв'язок, ніж під час експериментів.

5. У перспективі для організації високоточно-
го координатного сервісу необхідно розглянути 
можливості й інших технологій мобільного Інтер-
нету, такі, як Wi-Fi і Wi-MAX.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ DGPS/RTK РЕЖИМА  
СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРИ ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОМ ГОРИЗОНТЕ

Аннотация
Исследована точность спутниковых наблюдений при частично закрытом горизонте. Работы выполняли 
на территории Ровенской области. Измерения провели в разных режимах. Экспериментальные работы 
дают возможность получения высокоточных координатных определений в режиме реального времени 
с использованием NTRIP-технологии. Было обнаружено, что скорость и надежность этого результата 
зависят также от оператора сотовой связи.
Ключевые слова: NTRIP-технологии, RTK режим позиционирования, базовая станция, определение 
координат точек.
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IMPLEMENTATION OF RESEARCH DGPS/RTK MODE SATELLITE POSITIONING 
WHILE THE SHARE CLOSED HORIZON

Summary
Investigated the accuracy of satellite observations in the partially closed horizon. The work performed 
on the territory of the Rivne region. Measurements conducted in various modes. Experimental enable 
reception of high-definition coordinate in real time using NTRIP-technology. It was found that the speed 
and reliability of results also depend on the service provider.
Keywords: NTRIP-technology, RTK positioning mode, the base station, determining the coordinates 
of points.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО,  
КАК В МИРЕ, ТАК И В УКРАИНЕ
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В статье представлены научные и практические достижения в создании инновационной продукции на 
основе соломы льна масличного, как в Украине, так и в мире в целом. Анализ состояния стандартиза-
ции соломы и продукции со льна масличного, свидетельствует, об отсутствии нормативных документов 
для определения их качества, разработка которых является актуальным вопросом на сегодняшний день. 
В настоящее время не существует четкой классификации волокон и физико-механических показателей, 
которые бы характеризовали сферу их промышленного применения.
Ключевые слова: лён масличный, солома, волокна, переработка, качество.
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Постановка проблемы. В мире, практика 
сжигания соломы льна масличного ухо-

дит в прошлое и её рассматривают не только, 
как культуру для получения семян, но и как 
экономически эффективное дополнительное тек-
стильное сырье. В Украине, лён масличный – это 
единственный отечественный сырьевой ресурс 
для текстильной промышленности, который мо-
жет стать альтернативой импортному хлопку и 
льну-долгунцу.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается статья. Как 
свидетельствует мировой опыт, промышленно-
го использования соломы льна масличного, на 
его основе получают инновационную продукцию 
разного функционального применения. К тому 
же, данная продукция экологически чистая и со-
ответствует современным потребительским тре-
бованиям населения.

Как, известно, в настоящее время легкая про-
мышленность Украины, находится в условиях 
экономического кризиса и одной из главных при-
чин является её зависимость от импортного сы-
рья. Поэтому, переработка льна масличного яв-
ляется стратегически важным аспектом в нашем 
государстве, что может обеспечить текстильные 
предприятия сырьем для производства различ-
ных конкурентоспособных товаров.

Формулирование целей статьи. В работе не-
обходимо проанализировать мировой и отече-
ственный опыт промышленной переработки льна 
масличного с целью получения продукции широ-
кого ассортимента. А также исследовать состоя-
ние стандартизации сырья и готовых товаров с 
данной группы льна.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых начато решение данной пробле-
мы. По оценкам аналитиков Oil World [1], самые 
большие посевные площади льна масличного 
сосредоточены в Канаде (около 2 млн. га), Ар-
гентине (101 тыс. га), Китае (570 тыс. га), Индии 
(930 тыс. га), Великобритании (101 тыс. га), США 
(135,17 тыс. га), Германии (110,048 тыс. га.). В по-
следнее время данную культуру стали возделы-
вать Финляндия, Польша, Франция, Бельгия и 
Беларусь (2,5 тыс. га).

Государственные власти Канады, которая 
является лидирующей страной в мире по ко-
личеству посевных площадей льна маслично-
го, озадачены темой сжигания соломы. Можно 
только представить, какой экологический ущерб 
наноситься на окружающую среду, сжигая око-
ло двух миллионов гектар ежегодно. Фермеры, 
в 1990-х г. называли это явление «намеренные 
масштабные пожары». Выступая на симпозиуме, 
они обратились к государственным учредителям 
с просьбой, создать рынок соломы льна маслич-
ного, как дополнительный источник текстильного 
волокна [2].

На сегодняшний день, по итогам проведенных 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в Канаде, создано 6 фирм для 
переработки льняной соломы («FlaxStalk»/SWM, 
«Biolin», «Stemia», «Vegreville» «Decortication», 
«Crailar Flax», and «Stemergy»), 14 фирм перера-
ботки льноволокна, а также три фирмы для про-
изводства био-энергетических продуктов, кото-
рые сосредоточены в Западной Канаде, Северной 
Дакоте и в Северной Америке. Промышленные 
комплексы производит из соломы льна маслич-
ного продукцию «нового поколения»: текстиль-
ные материалы бытового применения (Альберт/
Летбридж), фильтровальную (фирма «Delstar») 
и сигаретную бумагу «SWM» (фирмы «Mauduit 
International»/Швеция и «FlaxStalk»/Манитоба), 
композиционные и нетканые материалы, про-
мышленный геотекстиль, биотопливо. Нефтяные, 
химические, пищевые и целлюлозно-бумажные 
компании, все чаще находят выгодные направле-
ния использования биосырья в своих производ-
ственных процессах. Компания «CIC» разрабо-
тала композиционный материал, который будет 
использоваться для капота в следующем поколе-
нии тракторов «Buhler».

Национальная программа «Flax Canada» 2015 
разработала стратегический план в области на-
учных исследований по разработке, коммерциа-
лизации, а также брэндинга продукции на основе 
льна масличного за счет полного использования 
растения.

Даная продукция производится и реализу-
ется только для внутреннего рынка страны в 
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небольших масштабах. Мировой маркетинг ин-
новационной продукции возможен при условии 
наличия документов регламентирующие ее ка-
чество. Для решения данного вопроса был соз-
дан инновационный центр «FibreCity», главной 
задачей которого, является разработка стандар-
тов для определения качества натуральных во-
локон, в том числе и льна масличного с учетом 
его разнообразия сортов. Это дает возможность 
потенциальным потребителям быть заранее про-
информированными, какого качество они могут 
получать сырье, и как, полученное волокно мо-
жет быть использовано [3].

В Китае, на высоком научно-исследователь-
ском уровне, проводят микроскопические опыты 
волокон, полученные из соломы льна маслично-
го, с целью производства продукции «ноу-хау». 
А именно: создание двухкомпонентных волокон 
путем термоскрепления для инновационных не-
тканых и композиционных материалов, а также 
технического текстиля [4, 5].

Сельскохозяйственный научно-исследователь-
ский центр Финляндии представил доклад с науч-
ными достижениями в области изучения свойств 
и переработки соломы льна масличного и одно-
домной ненаркотической конопли для получения 
качественных волокон разного промышленного 
назначения: декоративные и бытовые текстиль-
ные изделия, технический текстиль, агроволокно, 
композиционные материалы, бумага специального 
и технического назначения, изоляционные мате-
риалы, древесно-волокнистые плиты. На данный 
момент, их исследования направлены на изучение 
качества волокон льна масличного и создание си-
стемы классификации, которая характеризовала 
бы их сферы применения [6].

В России, также культивируют лён маслич-
ный, особенно в Алтайском крае и Башкирии. 
Структуры промышленного применения льносо-
ломы только начинаются развиваться, поэтому 
практика сжигания соломы на полях еще суще-
ствует. Но, фермеры, уже понимают, что соло-
ма льна масличного – это ценное сырье, с кото-
рого можно получить текстильное целлюлозное 
волокно с невысокими затратами и продать по 
достаточной цене. Заинтересованными лицами 
в переработке соломы льна масличного обычно 
выступают в большей степени не традиционные 
льнозаводы, а малые частные предприятия, со-
трудничая с научно-исследовательскими центра-
ми (Всероссийский научно-исследовательский 
институт механизации льноводства). Ученые Ко-
стромского государственного университета, за-
нимаются разработкой ресурсосберегающих тех-
нологий переработки соломы льна масличного с 
целью получения волокон широкого промышлен-
ного применения и оцениванием их качества [7].

Изложение основного материала исследова-
ния с полным обоснованием полученных науч-
ных результатов. В Украине, до недавних пор, 
аграрии массово игнорировали лён масличный, 
опасаясь дальнейших проблем со сбытом семян. 
Однако успешная реализация этой масличной 
культуры по высоким ценам на мировом рынке 
кардинально изменила ситуацию [1, 3].

За последние годы, согласно данных Государ-
ственного комитета статистики Украины [8], в 
значительной степени изменилась структура по-

севных площадей льна масличного, то есть с 2003 
по 2016 гг. от 0,7 до 66,8 тыс. га. соответственно. 
Основные из них, сосредоточены в Днепровской, 
Запорожской, Николаевской, Херсонской и Сум-
ской областях. 

Активными участниками на рынке семян льна 
масличного стали «Агропредприятие «Zorya» 
(Житомирская обл.), предприятия производ-
ственно-коммерческой фирмы «Сяйво» (Чер-
ниговская обл.), государственное предприятие 
«Опытное хозяйство «Асканийское», Институт 
орошаемого земледелия южного региона NAANU 
(Херсонская обл.) [1].

При этом промышленного применения соломы 
льна масличного в Украине не существует. По-
сле сбора семян зерноуборочными комбайнами, 
на полях остается солома, которая сжигается. 
Если раньше, при небольших площадях посевов, 
солома сжигалась и это не вызвало возмущение 
экологической службы безопасности, то сегод-
ня, не обходится без штрафных санкций. Так, на 
2016 г., при урожайности 2 тонны соломы с гекта-
ра, 136 600 тонн соломы льна масличного было со-
жжено. Как показывает глубокий анализ, данная 
проблема стоит на повестке дня у аграриев, не 
только в нашем государстве, а и в мире в целом.

Учитывая мировой опыт, украинскими уче-
ными ХНТУ были разработаны технологии для 
переработки стеблей льна масличного с целью 
получения волокон разного функционального на-
значения. По результатам экспериментальных 
и теоретических исследований, в лабораторных 
и производственных условиях были получе-
ны образцы инновационной продукции из соло-
мы данной группы льна. А именно: смешанная 
пряжа: лён масличный-хлопок, лён масличный-
лавсан, лён масличный-шерсть (ООО «Богуслав 
текстиль» Киевской обл.), композиционные ма-
териалы (ГП «Пластмасс» ООО «ТД Пластмасс-
Прилуки» Черниговской обл.), целлюлозосодер-
жащие полуфабрикаты, фильтровальную бумагу 
(ООО «Цюрупинский целюлозно-бумажный ком-
бинат» Херсонской обл.) и нетканые материалы 
(ОАО «Льнокомбинат Старосамборский» Львов-
ской обл.) [9].

Для выхода инновационной продукции за рам-
ки лабораторных исследований, её промышлен-
ного производства и реализации на отечествен-
ном и мировом рынках, необходимо разработать 
и утвердить государственные нормативные до-
кументы для оценки качества соломы, волокон и 
продукции с данной группы льна.

Поскольку, в мире не существует стандартов 
для проведения товароведческой характеристи-
ки стеблей, тресты, и инновационной продукции 
со льна масличного было использовано действу-
ющие стандарты на лён-долгунец и хлопок по-
давляющее большинство, которых создано еще в 
советское время.

Солому и тресту льна масличного оценивали 
за показателями влажности, содержания луба 
(волокна), длины горсти, диаметра, цвета и засо-
ренности стеблей, степени вылежки, а определя-
ли эти значения инструментальным методом со-
гласно ГОСТ 28285-89 и ДСТУ 4149: 2003 [10, 11]. 

Волокна льна масличного оценивали соглас-
но ДСТУ 5015: 2008 и ТУ.У.05495816.005-2000 по 
следующим показателям: прочность, содержание 
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костры и сорных примесей в волокне, гибкость, 
линейная плотность, средняя массодлина воло-
кон и их неравномерность [12, 13].

Но, результаты проведенных исследований 
физико-механических показателей стеблей и во-
локон их морфологическое и анатомическое стро-
ения свидетельствует, о значительном отличии 
качественных характеристик от льна-долгунца и 
хлопка [14]. К тому, же данные характеристики 
соломы и волокон льна масличного зависят, не 
только от параметров и режимов обработки, но и 
от климатических условий выращивания, прове-
дённых агротехнических мероприятий и методов 
сбора семян [15], изменение которых могут су-
щественно повлиять на качественные показатели 
готовой продукции.

Поэтому, очень важным и актуальным вопро-
сом на сегодня для Украины является, не только 
организация промышленного комплекса перера-
ботки стеблей льна масличного, но и:

– разработка стандартов для оценки качества 
соломы, волокон и инновационной продукции со 
льна масличного;

– классификация волокон по физико-механи-
ческим показателям, которые будут определять 
их функциональное назначение;

– определение комплексных и интегральных 
показателей качества продукции со льна мас-
личного;

– создание методологии и алгоритма проведе-
ния экспертизы продукции со льна масличного;

– определения зависимости качественных ха-
рактеристик волокон от условий выращивания, 
сбора урожая и технологий механической пере-
работки соломы льна масличного.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы дальнейшего развития в этом направлении. 
Как показывает мировая практика, лён маслич-
ный – это ежегодно восстанавливаемое «биосырье» 
нового поколения. Организация промышленного 
комплекса переработки соломы льна масличного в 
Украине, позволит обеспечить текстильные пред-
приятия отечественным целлюлозосодержащим 
сырьем, что является стратегически важным, в ус-
ловиях полной импортозависимости нашей страны.

Украинскими учеными спроектированы тех-
нологии переработки льна масличного на основе 
модернизации существующего оборудования, а с 
помощью полученных волокон удалось создать 
продукцию разного ассортимента. Но, масштаб-
ное производство данной инновационной продук-
ции с целью отечественного и мирового марке-
тинга возможно, при условии ее стандартизации. 
Поэтому, актуальным вопросом на сегодня явля-
ется разработка нормативных документов для 
оценки качества продукции со льна масличного, 
а именно соломы, тресты, полученных волокон и 
готовых товаров.
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Анотація
У статті представлені наукові та практичні досягнення у створенні інноваційної продукції на основі со-
ломи льону олійного, як в Україні, так і в світі в цілому. Аналіз стану стандартизації соломи і продукції 
з льону олійного, свідчить, про відсутність нормативних документів для визначення їх якості, розробка 
яких є актуальним питанням сьогодення. В даний час не існує чіткої класифікації волокон і фізико-
механічних показників, які б характеризували сферу їх промислового застосування.
Ключові слова: льон олійний, солома, волокна, переробка, якість.
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INDUSTRIAL USE OF STRAW OILSEEDS FLAX,  
AS THE WORLD, A SO IN UKRAINE

Summary
The article presents scientific and practical achievements in creating innovative products based on oilseed 
flax straw, both in Ukraine and abroad. The analysis of standardization of straw and oilseed flax products 
indicates the absence of regulations determining their quality, the development of such regulations is a 
crucial issue on today. At present there is no clear classification of fibres and physical and mechanical 
properties that would characterize the scope of their industrial application.
Keywords: oilseeds flax, straw, fiber, recycling, quality.



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017 41

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

УДК 656.078.89

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ  
МАРШРУТНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Доля К.В., Доля О.Є.
Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

У статті досліджено нормативно-правові акти. Регулювання діяльності щодо впровадження нових міських 
та приміських пасажирських маршрутів загального користування суб’єктами господарської діяльності. 
Розглянуто питання щодо можливості виникнення правових суперечок між суб’єктами господарської 
діяльності – перевізниками. Відкриття нового маршруту та перерозподілу ринку пасажирських перевезень 
між перевізниками. Розглянуто питання забезпечення новоутвореного суб’єкту господарської діяльності, 
який має намір надавати послуги на пасажирських автобусних маршрутах загального користування.
Ключові слова: пасажирський маршрут, маршрут, конкуренція, недобросовісна конкуренція, організація 
перевезень пасажирів, пасажир, закон.
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Постановка завдання. Метою дослідження 
є вивчення нормативно-правового забез-

печення діяльності суб’єктів господарської ді-
яльності з питань впровадження засобів роз-
витку системи автомобільних пасажирських 
перевезень пасажирів на маршрутах загально-
го користування. Одночасно дослідити питання 
забезпечення зберігання економічних інтересів 
підприємств, після введення на ринок пере-
везень новоутвореного маршруту. Надати ре-
комендації щодо внесення доповнень в діючі 
нормативно-правові акти направлених на уре-
гулювання можливих правових суперечок між 
перевізниками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найважливішим елементом міських пасажир-
ських транспортних систем є маршрутна мере-
жа, що включає сукупність трас і потужностей 
маршрутів. Маршрутна система міського паса-
жирського транспорту виконує певні завдання і 
має свої закономірності функціонування. 

Основними цілями при удосконаленні міських 
пасажирських перевезень, які виділялись до-
слідниками в різні роки були:

• мінімізація витрат підприємства [1, 2]; 
• мінімізація часу пасажирів на пересування 

[3-6];
• забезпечення максимально комфортних 

умов поїздки пасажирів [7-9];
• критерій мінімуму з одного боку витрат на 

перевезення пасажирів, а з іншого – показника, 
який визначається якістю перевезень, що вира-
жається часом пересування [10-12].

Проблеми розробки методів удосконалення 
міських пасажирських транспортних систем 
займалися вчені С.Ю. Ольховський [2], О.Я. Ко-
цюк [13], В.С. Марунич [3], П.Ф. Горбачов [15], 
В.О. Вдовиченко [16] та ін. В їх роботах роз-
глядались питання підвищення ефективності 
маршрутної системи міського пасажирсько-
го транспорту з урахуванням видів масового 
міського пасажирського транспорту, що є в 
місті.

«Метод НИИАТ» [17] – є початком розробки 
евристичних алгоритмів маршрутизації. До осно-
вних переваг даного методу відносяться:

– придатний для формування маршрутної 
мережі малих і середніх міст;

– логічна побудова алгоритму;

– при врахуванні заданих обмежень, дозво-
ляє одержати оптимальне рішення, але з досить 
вузького набору допустимих маршрутів. 

До недоліків даного методу [17] можна від-
нести:

– оскільки в даному методі розглядається 
тільки автобусна маршрутна мережа, то його за-
стосування для формування маршрутної систе-
ми великих міст є нераціональним;

– недостатньо висока допустима розмірність 
завдання;

– не коректно вирішене питання розподілу 
пасажиропотоків.

Свій подальший розвиток «Метод НИИАТ» 
[17] отримав в роботах вчених [4, 18 та ін.]. За 
рахунок збільшення розмірностей розглянутої 
топологічної схеми, скорочення часу розрахунку 
з використання ЕОМ, включення в нього нових 
перспективних маршрутів.

Збільшення діапазону маршрутів мережі в 
роботах О.Я. Коцюка [13], С.Ю. Ольховского [12] 
пропонується за рахунок включення до мно-
жини конкурентних маршрутів тих шляхів, по 
яких час проходження, між кінцевими пункта-
ми, відрізняється від мінімального не більше ніж 
на задане значення. До переваг запропонованої 
методики слід віднести, що в заданих обмежен-
нях, запропонований алгоритм може гарантувати 
отримання оптимального рішення з погляду вну-
трішньої узгодженості виконуваних дій.

Науковий метод удосконалення міських па-
сажирських транспортних систем, наведений в 
роботах П.Ф. Горбачева [15, 18-19], виражений 
через цільову функцію маршрутизації, що має 
вигляд: 
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,          (1)

де N – кількість транспортних районів в місті;
n – кількість можливих варіантів шляху про-

ходження з району i в район j;
hіjl – кількість пасажирів, які прямують по 

шляху l з району i в район j;
М – кількість посадок (маршрутних поїздок);
А, В – сталі коефіцієнти;
tдвk – тривалість k-ї маршрутної поїздки;
γдвk – динамічний коефіцієнт використання 

місткості транспортного засобу;
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G – кількість марок транспортних засобів, що 
працюють на маршруті;

Спері, Спості – відповідно змінні та постійні ви-
трати на експлуатацію транспортного засобу;

Nа – потрібна кількість автобусів і-ої марки;
Тп – тривалість розрахункового періоду, год.
Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. З проведеного аналізу можна 
зробити висновок, що утворення нових або пере-
гляд існуючих маршрутів є механізмом розвитку 
пасажирських транспортних систем.

Держава для реалізації економічної політики, 
виконання цільових економічних та інших про-
грам і програм економічного і соціального розви-
тку застосовує різноманітні засоби і механізми 
регулювання господарської діяльності.

Однак механізми впровадження таких дій досі 
є недостатньо розробленими.

Формулювання цілей статті. Метою даної 
роботи є проведення аналізу сучасного стану 
питання щодо забезпечення розвитку пасажир-
ських транспортних систем засобами державного 
регулювання діяльності суб’єктів господарської 
діяльності, якими надаються послуги з переве-
зення пасажирів на маршрутах загального ко-
ристування та органів виконавчої влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними засобами регулюючого впливу дер-
жави на діяльність суб'єктів господарювання є (у 
тому числі): ліцензування, патентування і квоту-
вання [20].

Умови, обсяги, сфери та порядок застосування 
окремих видів засобів державного регулювання 
господарської діяльності визначаються Цивіль-
ним Кодексом України, іншими законодавчими 
актами, а також програмами економічного і со-
ціального розвитку.

Цивільним Кодексом України зазначено, що 
обмеження щодо здійснення підприємницької 
діяльності, а також перелік видів діяльності, в 
яких забороняється підприємництво, встановлю-
ються Конституцією України та законом [21]. 

Загальні положення організації та діяльності 
автомобільного транспорту регулюються діючи-
ми Законами України та підзаконними актами. 

Законом України «Про автомобільний тран-
спорт» визначено засади організації та діяльнос-
ті автомобільного транспорту та встановлено, що 
органи місцевого самоврядування формують ме-
режу міських автобусних маршрутів загального 
користування і здійснюють у межах своїх повно-
важень контроль за дотриманням законодавства 
у сфері автомобільного транспорту на відповід-
ній території.

Забезпечення організації пасажирських пере-
везень на міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування покладається на виконавчий 
орган сільської, селищної, міської ради відповід-
ного населеного пункту [22].

Наказом міністерства інфраструктури Украї-
ни від 15.07.2013 року № 480 «Про затверджен-
ня Порядку організації перевезень пасажирів та 
багажу автомобільним транспортом» зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 31 лип-
ня 2013 р. за № 1282/23814 визначено механізм 
організації підготовки до відкриття автобусних 
маршрутів загального користування (крім між-
народних) [23]. 

Порядок [23] врегульовує й питання відкриття 
міського, приміського, міжміського внутрішньо- 
обласного та міжобласного автобусного маршруту.

Відповідно до вимог Закону України «Про ав-
томобільний транспорт» документами, на підста-
ві яких виконуються пасажирські перевезення 
для автомобільного перевізника – ліцензія, до-
говір із органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт 
маршруту, документ, що засвідчує використання 
автобуса на законних підставах, інші документи, 
передбачені законодавством України [22].

Конституцією України визначено, що захист 
суверенітету і територіальної цілісності Украї-
ни, забезпечення її економічної та інформаційної 
безпеки є найважливішими функціями держави, 
справою всього Українського народу [24].

Господарським Кодексом України щодо кон-
куренції у сфері господарювання встановлено, 
що органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування повинні здійснювати аналіз ста-
ну ринку і рівня конкуренції на ньому і вживати 
передбачених законом заходів щодо упорядку-
вання конкуренції суб'єктів господарювання [20].

Регулювання питань конкуренції знайшло 
своє відображення й в Законі України «Про 
основи національної безпеки України», яким ви-
значено, що основним напрямом є забезпечення 
умов для сталого економічного зростання та під-
вищення конкурентоспроможності національ-
ної економіки. Цим же Законом зазначено прі-
оритети національних інтересів, одним з яких 
є створення конкуренто спроможної, соціально 
орієнтованої ринкової економіки та забезпечен-
ня постійного зростання рівня життя і добробуту 
населення [25].

Законом України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» передбачено, що недобросо-
вісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, 
що суперечать торговим та іншим чесним зви-
чаям у господарській діяльності, а особи, яким 
завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначе-
них цим Законом як недобросовісна конкуренція, 
можуть звернутися до суду із позовом про її від-
шкодування [26]. 

Паризькою конвенцією про охорону промис-
лової власності передбачено, що Країни Союзу 
зобов'язані забезпечити громадянам країн, що 
беруть участь у Союзі, ефективний захист від 
недобросовісної конкуренції. Актом недобро-
совісної конкуренції вважається будь-який акт 
конкуренції, що суперечить чесним звичаям у 
промислових і торговельних справах [27].

В свою чергу Цивільним Кодексом України 
«звичай» визначено, як правило поведінки, яке 
не встановлене актами цивільного законодавства, 
але є усталеним у певній сфері цивільних від-
носин [21].

Відповідно до викладеного органи державної 
влади мають забезпечувати економічну безпеку 
країни шляхом реалізації Законів України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції», «Про 
захист економічної конкуренції» [28] та Паризь-
кої конвенції про охорону промислової власності 
від 20 березня 1883 року. Також зазначено, що 
органи місцевого самоврядування повинні здій-
снювати аналіз стану ринку і рівня конкуренції 
на ньому і вживати передбачених законом за-
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ходів щодо упорядкування конкуренції суб'єктів 
господарювання.

З викладеного можна зробити висновок, що 
виконання Порядку організації перевезень паса-
жирів та багажу автомобільним транспортом [23] 
з метою відкриття автобусних маршрутів загаль-
ного користування, може призвести до настання 
суперечностей щодо додержання встановлених 
вимог іншими нормативно-правових актів, якими 
регулюється питання економічної конкуренції.

На підставі вимог [24-28] маються ознаки 
можливості оскарження у судовому порядку від-
криття міського, приміського, міжміського вну-
трішньо- обласного та міжобласного автобусного 
маршруту, як такого що протирічать згаданим 
вище вимогам та є не забезпеченням гарантова-
них державою умов економічної безпеки та роз-
виток автомобільної галузі.

Одночасно, «звичай» визначено, як правило 
поведінки, яке не встановлене актами цивільного 
законодавства, але є усталеним у певній сфері 
цивільних відносин. Таке визначення не в по-

вній мірі висвітлює порядок розуміння терміну 
«звичай», адже це є правило поведінки, яке не 
встановлене актами цивільного законодавства, 
а отже будь-яка поведінка не суперечить актам 
цивільного законодавства.

Висновки та рекомендації. На даний час 
новоутворений суб’єкт господарської діяльнос-
ті, який має намір надавати послуги на паса-
жирських автобусних маршрутах загального 
користування, не має фактичної можливості в 
отриманні відповідних дозвільних документів, 
а існуючий процес відкриття нового маршруту 
має ознаки невідповідності іншим нормативно-
правовим актам, що гарантують безпеку під-
приємницької діяльності в Україні. З метою 
запобігання виникнення обставин, які можуть 
призвести до настання правових суперечнос-
тей між перевізниками пропонується визначити 
термін «звичай» та забезпечити проведення кон-
курсу на право обслуговування новоутвореного 
маршруту одночасно із проведенням конкурсу 
на право обслуговування існуючих маршрутів.
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Аннотация
В статье исследованы нормативно-правовые акты. Регулирование деятельности по введению новых го-
родских и пригородных пассажирских маршрутов общего пользования субъектами хозяйственной де-
ятельности. Рассмотрены вопросы о возможности возникновения правовых споров между субъектами 
хозяйственной деятельности – перевозчиками, после открытия нового маршрута. Перераспределения 
рынка пассажирских перевозок между перевозчиками. Рассмотрены вопросы обеспечения субъекта 
хозяйственной деятельности, который намерен предоставлять услуги на пассажирских автобусных 
маршрутах общего пользования.
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Summary
This article examines the normative-legal acts that regulates the activity carried out during the introduction 
of new urban and suburban passenger routes, general use for business entities. Addresses the questions 
about the possibility of legal disputes between economic entities and carriers, after the opening of a new 
route and the redistribution of passenger transportation business between the carriers. Considers the 
questions relating to the subject of economic activities, which intends to provide services on passenger bus 
routes for general use.
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ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Захарченко В.П., Неня В.Г., Криштоп А.О.
Сумський державний університет

Досліджено сучасний стан автоматизації проектувальних робіт та встановлено його недостатній рівень. 
Проаналізовані науково-методичні основи автоматизації як напрямку розвитку сучасного виробництва та 
виявлені його ключові моменти. Із використанням засобів функціонального моделювання запропонована 
схема автоматизації з визначенням основних інформаційних потоків у каналах контролю поточного стану 
механізованого виробництва й управління його основними складовими. На основі підходу до процесу про-
ектування як виробничого запропонована схема системи автоматизації проектувальних робіт. 
Ключові слова: інформаційна система, проектування, автоматизація, контроль, управління, структура, 
автоматизована система проектування.
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Постановка проблеми. Автоматизація 
процесу проектування машинобудівних 

об’єктів має досить давню історію, яка спів-
падає загальними тенденціями з аналогічними 
процесами в промисловості. Результати розви-
тку на початкових її етапах відображені в ба-
гатьох роботах, найбільш характерними й та-
кими, які узагальнюють накопичений досвід, 
є роботи [1, 2]. Поступово акцент змістився з 
розробки систем автоматизації проектувальних 
робіт (САПР) у сторону комп’ютеризації власне 
процесу проектування [3]. Декларовані спроби 
створення єдиного інформаційного простору та 
повної підтримки життєвого циклу виробів поки 
залишаються для загального машинобудування 
тільки спробами, оскільки в умовах відсутнос-
ті повноцінних САПР відсутні й необхідні дані 
про технічні об'єкти та їх складові. Але найва-
гомішим недоліком сучасних розробок у даній 
області є відсутність управління процесом про-
ектування технічних об’єктів.

Аналіз сучасних опублікованих матеріалів 
дозволяє відзначити, що недостатня увага при-
діляється саме дослідженню системних аспектів 
функціонування САПР. Ця ситуація пояснюєть-
ся тим фактом, що на початку створення САПР, 
вони розглядалися як повнофункціональні сис-
теми [1-5]. Однак виявилося, що досить важко 
розробити таку систему, яка б управляла всіма 
як проектними, так і допоміжними процесами у 
проектній організації або у відповідному підроз-
ділі підприємства. Таким чином, за останні 30 
років, проектування, проектні дані, використан-
ня проектних даних почали розглядати окремо 
один від одного та створювати для цього окремі 
інформаційні системи [3, 6, 7]. На цьому друго-
му етапі комп’ютеризація проектування показа-
ла економічну ефективність свого використан-
ня. Підприємства та корпорації, для яких такий 
підхід був цілком придатний, почали замовляти 
їх. Значна кількість на сьогодні добре відомого 
програмного забезпечення комп’ютеризації про-
ектування стала доступна на ринку (AutoCAD, 
SolidWorks, CATIA і т.д.). У наш час, викорис-
товуючи їх, багато підприємств удосконалюють 
окремі проектні процедури. Проте, такий підхід 
не підвищує продуктивність праці проектуваль-
ників. Досвідом, накопиченим у промисловості, 
визначено, що висока продуктивність праці мала 
б місце, якби виробництво було організовано й 
управлялось як система, яка охоплює всі як ви-

робничі, так і невиробничих аспекти, а не тільки 
оптимізує деяку частину роботи. Тому проекту-
вальники на підприємствах не можуть йти в ногу 
з безперервним розвитком промислового вироб-
ництва. На жаль, така проблема є досить акту-
альною в даний час і потребує свого вирішення.

Існують деякі повноцінні САПР, що є доступ-
ними на ринку. Вони забезпечують управлін-
ня цілим життєвим циклом технічних об'єктів, 
Siemens PLM Software, наприклад. Проте таке 
програмне забезпечення є фінансово недоступ-
ним для підприємств, які орієнтовані на вироб-
ництво порівняно недорогих технічних об'єктів 
невеликими партіями. У даний час такий стан є 
характерним для багатьох галузей.

Отже, актуальною проблемою на сьогодні є 
розробка науково-методичних основ створення 
САПР, яка б поєднувала в собі як автоматизацію 
виконання проектних операцій, так і автоматиза-
цію управління як виробничими, так і невиробни-
чими процесами проектування технічних об’єктів. 
Це забезпечить автоматизовану та упорядковану 
організацію праці, що в свою чергу зменшить час 
на виконання роботи та підвищить продуктив-
ність праці серед робітників проектної організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогоднішній день багато опублікованих наукових 
робіт позиціонуються як розвиток САПР. У пер-
шу чергу нами були проаналізовані ті матеріа-
ли, в яких автори приділяли свою увагу розробці 
систем автоматизації програм проектування. На-
ряду з цим, розглядалися роботи, які присвячені 
створенню інформаційно-управляючих систем та 
розгляду різних аспектів щодо управління діяль-
ністю підприємства.

Комп’ютеризація проектних процедур САПР 
продовжує охоплювати проектування об’єктів 
складної геометричної форми за рахунок засто-
сування новітніх підходів до проектування та 
використання комп’ютеро-орієнтованої системи 
проектування (СAD-системи) [8]. Також формалі-
зуються й оптимізуються технологічні задачі, які 
вирішуються в ході комп’ютеризованої розробки 
технологічних процесів в умовах сучасного ма-
шинобудування [9]. Розроблюються нові методи, 
моделі та алгоритми моделювання технологічних 
процесів механічної обробки технічних об’єктів 
в одиночному виробництві для покращення його 
продуктивності [10]. Автори роботи [11] пропо-
нують використання семантичних мереж при за-
стосуванні онтологічного підходу проектування, 
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який є невід’ємною та обґрунтованою умовою для 
створення САПР технологічного процесу. Це за-
безпечить організований оперативний доступ до 
інформації, яка стосується технологічного проце-
су виготовлення деталей і, можливо, у майбут-
ньому стане основою для управління розробкою 
технологічних процесів. Робота [12] присвячена 
опису принципів застосування організаційно-
технологічного підходу до розробки САПР тех-
нологічного процесу з метою забезпечення якості 
технологічної підготовки виробництва в обмежені 
часові періоди тощо.

Що стосується дослідження наявності та про-
тікання процесу управління проектуванням при 
розробці вище приведених САПР технічних 
об’єктів, то можна зробити наступні висновки. 
Даному питанню приділяється недостатня увага 
в опублікованих наукових матеріалах. У них в 
основному розглядаються різні підходи до управ-
ління бізнес-процесами на підприємстві, причо-
му процеси розглядаються відірвано від будівель 
та обладнання. Так автори роботи [13] описують 
застосування суб’єктно-орієнтованого підходу, 
який по своїй суті визначає основні проблеми в 
нотації BPMN і пропонує їх уникнути, викорис-
товуючи новий додаток до неї – суб’єктивний 
підхід S-BPN. Дослідження, результати яких на-
водяться в роботі [14] присвячені застосуванню 
процесного підходу до управління діяльністю ор-
ганізації на основі представлення бізнес-процесів 
в нотації SADT. Передбачається, що це забез-
печить поступальний розвиток, стабільний при-
буток і значні конкурентні переваги організації. 
Автори пропонують виконувати організацію біз-
нес-процесів по моделі TO-BE для підвищення 
ефективності управління ними. Але на чому вона 
основується та як її будувати відомостей немає. 
Існує багато таких праць, і в яких згадується мо-
дель TO-BE і її застосування для кращого управ-
ління діяльністю організацією [15, 16], але точна 
покрокова інструкція для її побудови чи хоча б 
зрозуміла для реалізації методика відсутні.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проаналізувавши існуючі ма-
теріали, можна сказати, що ведуться досліджен-
ня в області розробок систем автоматизованого 
проектування технічних об’єктів та управління 
діяльністю організації. Оскільки у інформацій-
ній системі робота працівників систематично не 
відслідковується, не планується та не контролю-
ється, тому конструктивні рішення щодо покра-
щення діяльності виробництва в організації або 
підприємстві виконувати практично неможливо.

Актуальною є задача конкретизації поглядів 
на процеси автоматизації та застосування їх для 
розробки конструктивних підходів до автоматиза-
ції інформаційних систем сучасного виробництва.

Численні приклади автоматизації пристро-
їв, які зустрічаються в повсякденній практиці 
(мобільний телефон, який автоматично виконує 
функції будильника; мікрохвильова піч, яка без 
участі людини розігріває вчасно їжу; телевізор, 
який вимикається автоматично після припинен-
ня трансляції фільму і т.д.) наводять на думку 
про важливу роль управління в функціонуванні 
об’єктів нашої інфраструктури.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
робити методичні основи для впровадження авто-

матизації інформаційних систем загалом і систем 
автоматизації проектувальних робіт зокрема.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні задачі:

– встановити суть автоматизації процесів ви-
робництва стосовно їх інформаційного різновиду;

– запропонувати обґрунтовану схему вироб-
ництва з використанням систем автоматизації, 
яка підтверджуються виробничою практикою;

– запропонувати структурно-функціональ-
ну схему системи автоматизації проектуваль-
них робіт.

Виклад основного матеріалу. Існує достат-
ньо багато аспектів аналізу поняття проекту-
вання, як процесу створення опису ще не існу-
ючого об’єкту. Основна дискусія направлена на 
з’ясування питання про співвідношення в ньому 
наукової та евристичної складових [17].

Не долучаючись до цих дискусій зауважимо, 
що усі аспекти проектування є важливими, усі 
досягнення є корисними для подальшого розви-
тку інженерної діяльності. Із огляду на автомати-
зацію проектувальних робіт найбільш суттєвим є 
розгляд проектування як виробничого процесу і 
цей погляд автори поступово відстоюють, опра-
цьовуючи різні його аспекти, наприклад [18]. 

Оскільки автоматизація – це головний за-
сіб підвищення продуктивності виробництв, то 
є потреба дослідити її основи, з’ясувати суть і 
застосувати до розробки інформаційних систем 
загалом та до систем автоматизації проектуваль-
ними роботами зокрема. Ця проблема постала в 
зв’язку з не зовсім коректним визначенням по-
няття автоматизації у комп’ютеризованих ін-
формаційних системах, де поняття автомати-
зації визначається через ступінь використання 
комп’ютерних технологій у процесах обробки 
інформації. У машинобудуванні, хімічній та ін-
ших галузях промисловості витіснення людської 
праці при обробці предмету праці називається 
механізацією. За умови повної механізації пере-
ходять до автоматизації [19] – витіснення люди-
ни з контуру управління машиною, яка здійснює 
керування машиною, що виконує процес обробки 
предмету праці.

Автоматизація виробництва – це такий про-
цес у його розвитку, при якому функції контр-
олю та управління, які раніше виконувалися 
людиною, передаються технічним пристроям – 
засобам автоматизації.

Отже, необхідно запропонувати структуру 
автоматизованих систем, що є придатною для за-
стосування в системах обробки інформації.

Графічно перехід від ручного виконання ви-
робничих операцій до автоматизованого традицій-
но зображується так, як показано на рисунку 1.

Із огляду на корінну суть автоматизації як 
впливу управляючої машини на машину, яка ви-
конує обробку предмету праці, процес викорис-
тання обчислювальної машини до одробки даних 
неможливо назвати автоматизацією, оскільки це 
лише механізація процесу обробки даних. За-
галом не прийнято механізацію конкретизува-
ти типом використовуваної машин, наприклад, 
тракторизація. Із огляду на широке розповсю-
дження комп’ютерів та підтримання тенденції 
їх впровадження у виробничі процеси у сенсі 
механізації припустимо використання поняття 
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комп’ютеризації, тим більш, що такий термін до-
статньо поширений, але зміст його, на превели-
кий жаль доки не було конкретизовано. 

Окремого розгляду заслуговує з’ясування суті 
процесу управління. До цього процесу прийнято в 
економічних дисциплінах включати дуже багато 
аспектів, які загалом висвітлюють важливі пи-
тання з точки зору функціонування виробничих 
систем підприємств, але не є конструктивними з 
точки зору практичної реалізації процесу управ-
ління в автоматизованих інформаційних системах.

Шляхом аналізу численних публікацій при-
йнято рішення обрати наступне визначення по-
няття управління [21].

Під управлінням будемо розуміти процес 
організації такого цілеспрямованого впливу на 
деяку частину середовища, називану об'єктом 
управління, у результаті якого задовольняються 
потреби суб'єкта, взаємодіючого із цим об'єктом.

Процес управління – це інформаційний про-
цес, що полягає в зборі інформації про хід про-

цесу, передачі її в пункти нагромадження й пере-
робки, аналізі отриманої, накопиченої й довідкової 
інформації, ухваленні рішення на основі викона-
ного аналізу, вироблення відповідного керуючого 
впливу й доведенні його до об'єкта керування. Ця 
позиція підтримується у роботах [1, 22-26].

Не зважаючи на принципово правильне відо-
браження взаємозв’язку людини, системи управ-
ління, машини та предмету праці на схемі, яка 
наведена на рисунку 1, дана структура не може 
бути конструктивно використана для конкретної 
реалізації автоматизованої системи виробництва. 
У термінах методології IDEF0 [27] доцільно ав-
томатизоване виробництво представити структу-
рою, яка наведена на рисунку 2.

При розробці даної схеми враховано, що скла-
дові виробництва виділяються як окремі об’єкти 
як відповідь на дотримання принципу спеціаліза-
ції в організації виробництва [28-30]. Окремо роз-
глядається робоча зона, я якій вихідні ресурси 
(вхід) перетворюється за рахунок прикладених 

 
Рис. 1. Суть процесу праці при різних типах виробництва

Джерело: розроблено авторами за даними [20]

 
Рис. 2. Структура автоматизованого виробництва 

Джерело: розроблено авторами
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зусиль у готовий продукт (вихід). Цим реалізу-
ється головне функціональне призначення роз-
глядуваного об’єкту. Робочий процес має більшу 
продуктивність, якщо зусилля виробляються ма-
шиною. Зібрані дані про параметри входу, виходу 
та робочої зони збираються підсистемою контр-
олю, можливо, попередньо опрацьовуються і пе-
редаються в підсистему управління. Додатково 
збираються дані про машину, яка здійснює робо-
чий процес, тобто надає зусилля до робочої зони.

Із підсистеми контролю за протіканням про-
цесів у виробничій системі дані надходять до 
системи управління, де виконується аналіз по-
точної ситуації. За умови перевищення значень 
контрольованих параметрів понад встановлену 
норму, управлінські команди надходять до робо-
чої зони, робочої машини та підсистеми контр-
олю за станом виробництва.

По ступеню контролю й керування виробни-
цтвом технічними засобами прийнято виділити 
такі рівні автоматизації.

Локальна автоматизація – автоматизація 
окремих апаратів, машин, технологічних опе-
рацій. Проводиться, коли керування процесами, 
внаслідок їхньої складності або швидкоплин-
ності, практично не доступно людині-оператору. 
При цьому враховується економічна ефектив-
ність впровадження автоматичних пристроїв і 
вимоги техніки безпеки й екології. До часткової 
автоматизації відноситься так само автоматиза-
ція управлінських робіт. 

Комплексна автоматизація передбачає ав-
томатизацію технологічної ділянки або усьо-
го підприємства, які функціонують як єдиний 
комплекс. Комплексна автоматизація підприєм-
ства охоплює всі виробничі функції відповідних 
структур підприємства. Вона доцільна при засто-
суванні надійного безвідмовного устаткування.

Повна автоматизація – це вищий щабель ав-
томатизації, при якому всі функції контролю й 
управління виробництвом на рівні підприємства 
передаються технічним засобам. На сучасно-

му рівні розвитку техніки повна автоматизація 
практично не застосовується, тому що функції 
прийняття рішень та вибору об’єкту їх застосу-
вання в цей час залишаються за людиною.

Таким чином, автоматизація виробництва 
передбачає його максимальну, а бажано, повну 
механізацію. Технологія визначає необхідну кон-
струкцію й режими роботи засобів механізації, а 
так само завдання, які необхідно вирішувати при 
автоматизації технологічного процесу.

Дані положення є загально визнаними і під-
тверджуються роботами [31 36].

Проектування, як виробничий процес, пе-
редбачає розробку проекту технічного об’єкту, 
на який є у наявності технічне завдання (ТЗ). 
Зрозуміло без доказу, що це є одиничне вироб-
ництво, – немає ніякої потреби та доцільності 
розробляти той самий проект, на відміну від ма-
теріального виробництва, результат якого може 
знадобитися неодноразово.

Одиничне виробництво передбачає викорис-
тання універсального обладнання для виконання 
виробничих операцій. Це доведено всією практи-
кою промисловості та оприлюднено в наступних 
роботах [28-30, 37].

Це означає, що розроблювана САПР, повинна 
бути універсальною по використанню та максималь-
но насиченою інструментарієм: моделями, метода-
ми, алгоритмами та програмами, які їх реалізують.

Дане положення, отримане на основі багато-
річного досвіту різних видів виробництв, указує 
на характер розроблюваних систем автоматиза-
ції проектних робіт як універсальних і стимулює 
припинення дискусій із цього приводу, які вже 
півсторіччя не припиняються, наприклад [38].

Ураховуючи структуру автоматизованих ви-
робничих систем загального призначення та 
специфіку систем проектування як виробни-
чих пропонується їх розробляти з урахуванням 
структури, яка запропонована на рисунку 3.

На відміну від виробничих процесів обробки 
сировини, процеси обробки інформації при про-

 
Рис. 3. Структура системи автоматизації проектувальних робіт

Джерело: розроблено авторами
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ектуванні принципово неможливо виконати без 
участі проектантів. Із огляду на це передбаче-
на участь проектантів та їх керівників у контурі 
управління програмних засобів проектування та 
програмних засобів системи управління. 

Маючи на увазі використання систем авто-
матизації проектувальних робіт для створення 
кожного разу нових об’єктів не доцільно доводи-
ти ступінь автоматизації до 100%, крім створення 
опису стандартних деталей.

Висновки і пропозиції. Запропоновано роз-
глядати процес проектування як виробничий. 

На підставі аналізу автоматизації у промис-
ловості, де вона має об’єктивний та усталений 

характер, установлено суть автоматизації вироб-
ничих процесів та конструктивну частину понят-
тя управління виробничими процесами. 

Запропоновано функціональну модель системи 
автоматизації для використання у інформаційних 
системах загалом та у системах автоматизації 
проектувальних робіт зокрема. Останні доцільно 
розробляти як організаційно – технічні системи.

Проектування як виробничий процес віднесе-
но до одиничного типу виробництва. На цій під-
ставі сформульована вимога розробки системи 
автоматизації проектувальних робіт як універ-
сальної системи, що призначена для виконання 
широкого набору функцій.
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ

Аннотация
Исследовано современное состояние автоматизации проектировочных работ и установлено его не-
достаточный уровень. Проанализированы научно-методические основы автоматизации как направ-
ления развития современного производства и выявлены его ключевые моменты. С использованием 
средств функционального моделирования предложена схема автоматизации с определением основных 
информационных потоков в каналах контроля текущего состояния механизированного производства и 
управления его основными составляющими. На основе подхода к процессу проектирования как произ-
водственного предложена схема системы автоматизации проектировочных работ.
Ключевые слова: информационная система, проектирование, автоматизация, контроль, управление, 
структура, автоматизированная система проектирования.

Zakharchenko V.P., Nenia V.H., Kryshtop A.A.
Sumy State University

BASIS OF THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS  
FOR THE DESIGN WORKS AUTOMATION

Summary
The current state of the design works automation is investigated and its insufficient level is established. 
Scientific and methodical bases of automation as the direction of the modern manufacturing development 
are analyzed and their key moments are identified. The scheme of automation with the determination of 
the main information flows in channels of control of the mechanized manufacturing current status and of 
management of its main components is offered with the use of functional modeling means. The scheme of 
system for the design works automation is offered using the approach where design process is considered 
as manufacturing process.
Keywords: information system, design, automation, control, management, structure, automated design 
system.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛОДУ В ТЕХНОЛОГІЇ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ

Орлова О.О., Голікова Т.П.
Національний університет харчових технологій

Встановлено підвищення якості макаронних виробів з глодом за комплексним показником якості. По-
казано зниження вмісту клейковини в тісті з глодом та надання їй пружних властивостей. Структура 
макаронного тіста стає дрібнокрихтуватою, продуктивність пресу та швидкість пресування зростають. 
Валориметрична оцінка тіста з глодом зростає, що свідчить про структуроутворювальну дію складових 
глоду, зокрема, пектину. Встановлено, що макаронні вироби з внесенням 6% глоду є функціональним про-
дуктом, 100 г яких покривають добову потребу у флавоноїдах на 36%, у пектині – на 12%.
Ключові слова: макаронні вироби, глід, функціональний продукт.

Постановка проблеми. Макаронні вироби 
є популярним продуктом харчування се-

ред різних верств населення завдяки швидкому 
приготуванню, тривалому терміну зберігання, 
високій поживній цінності. Однак, в Україні ви-
робляють вузький асортимент макаронних виро-
бів, зокрема кольорових, з підвищеною харчовою 
цінністю, які б відповідали вимогам раціонально-
го харчування [1].

Популярність даного продукту є підставою 
для створення асортименту функціональних 
харчових продуктів з урахуванням медико-гігіє-
нічних вимог до продуктів здорового харчування, 
що сприятиме корекції мікронутрієнтного дефі-
циту серед різних груп населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки з'являються розробки вчених 
щодо застосування в технології харчових про-
дуктів дикорослої сировини – журавлини, ожи-
ни, горобини, чорниці і ін. [2, 3, 4, 5, 6]. Цінність 
дикорослих плодів і ягід як лікарської та хар-
чової сировини визначається комплексом біоло-
гічно активних речовин, зокрема їх якісним та 
кількісним складом, синергізмом дії та високим 
ступенем засвоєння. Дикоросла сировина містить 
біологічно активні речовини, що мають імуномо-
дулюючу, адаптогенну, антиатеросклеротичну, 
гіпотензивну, антирадикальну дію [7]. Дикорос-
лі плоди і ягоди здатні накопичувати в проце-
сі синтезу значно більші концентрації біологіч-
но активних речовин, ніж це характерно для їх 
культурних аналогів, і особливо речовин антиок-
сидантної дії – поліфенольних сполук, аскорбі-
нової кислоти, лимонної кислоти тощо [8].

Порошок глоду – продукт подрібнення су-
хих плодів глоду колючого. Глід колючий 
(Crataegus oxyacantha) містить аскорбінову 
кислоту – 21,6 мг/100 г, Р-активні речовини – 
298,7 мг\ 100 г (катехіни – 40,0 мг ї 100 г, антоці-
ани – 33,7 мг\100 г, флавоноли – 225,0 мг\100 г), 
каротиноїди – 4,03 мг\100 г, мінеральні речо-
вини: К – 75,9 мг\100 г, Са – 765,2 мг\100 мг, 
Mg – 86,1 мг\100 г, Р – 190 мг\100 г [4]. Масо-
ва частка пектинових речовин становить 12, 2%. 
Свіжі ягоди глоду містять значну частку цукрів 
і низький вміст органічних кислот, що формує в 
них приємні гармонійні смак і аромат. Вміст азо-
тистих, дубильних і барвних речовин становить 
4,3 і 2,1% відповідно. Крім того, ягоди глоду є 
одними із небагатьох ягід, що містять порівняно 
велику кількість жиру (2,7%), супутниками якого 
є жиророзчинні вітаміни [9].

Формулювання цілей статті. Вивчення хі-
мічного складу порошку із глоду виявило мож-
ливість його застосування, у першу чергу, як 
пектиновмісної добавки, а також як додаткового 
джерела вітамінів і мінеральних речовин у ви-
робництві макаронних виробів, що надасть мож-
ливість підвищити харчову цінність готової про-
дукції і розширити асортимент.

Тому метою даної роботи є експериментальне 
обґрунтування доцільності використання дико-
рослої сировини – порошку глоду як збагачувача 
макаронних виробів, а також вивчити вплив гло-
ду на перехід основних технологічних процесів 
виготовлення макаронних виробів.

Викладення основного матеріалу. При про-
веденні досліджень використовували пшеничне 
хлібопекарське борошно вищого сорту (виготов-
лене за ГСТУ 46.004-99) і порошок глоду, який 
отримували шляхом подрібнення сушених пло-
дів, що відповідають нормам ТУ У 15.3-23913766-
002:2005 «Порошки тонкодисперсні овочеві і 
фруктово-ягідні» з наступним просіюванням 
крізь шовкове сито № 1.

Формування сирих макаронних виробів здій-
снювали у вигляді локшини і у вигляді мотків 
масою 100 г шляхом пресування ущільнено-
го тіста через отвори мідної матриці без фто-
ропластових вставок на лабораторному пресі 
«МАКМА-М». Тісто з масовою часткою воло-
ги 34±1% замішували протягом 10 хвилин, ви-
користовували холодний заміс з температурою 
води 35...45°С. Порошок глоду вносили у вигляді 
водозбагачувальної суміші. Сирі макаронні виро-
би розкладали на капронових ситах – касетах 
і сушили в умовах лабораторії при температурі 
20±2°С. Аналіз макаронних виробів проводили 
через 6-14 днів після виготовлення.

Кожну серію дослідів виконували в трьох-
п'ятикратній повторюваності.

Показники якості макаронних виробів визна-
чали за стандартними методиками, для характе-
ристики варильних властивостей визначали кое-
фіцієнт збільшення маси і коефіцієнт збільшення 
об’єму [10].

Міцність макаронних виробів визначали на 
модифікованому приладі Строганова [10]. Крих-
куватість макаронного тіста визначали за ме-
тодикою, розробленою кафедрою технології 
хлібопекарських і кондитерських виробів Націо-
нального університету харчових технологій [10]. 
Наважку тіста масою 500 г розсіювали протягом 
5 хвилин на системі з чотирьох металевих сит – 

© Орлова О.О., Голікова Т.П., 2017
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№ 7, 5, 3, 1. Залишок на ситах, який відрізняєть-
ся по гранулометричному складу (крихти більше 
7 мм, 5-7 мм, 3-5 мм, 1-3 мм) зважували і вира-
жали у відсотках до наважки тіста.

Швидкість пресування макаронних виробів 
визначали вимірюванням довжини випресуваних 
за 30 с макаронних виробів при відключеному 
ножі. Визначали середнє значення з 10 вимірю-
вань і виражали в міліметрах за одну секунду. 
Продуктивність преса визначали зважуванням 
макаронних виробів, випресуваних за одну хви-
лину і виражали в кг/год.

Оцінку якості макаронних виробів здійснюва-
ли за комплексним показником якості (КПЯ) [10]. 
Цей показник включає оцінку органолептичних 
показників, варильних властивостей, фізико-хі-
мічних показників, а також враховує харчову 
цінність макаронних виробів і розраховується за 
100-бальною шкалою.

Дозування порошку глоду досліджували в 
кількості 3, 6 і 9% до маси борошна. Встановлено 
(табл. 1), що вироби з порошком глоду набува-
ють коричневого кольору з бордовим відтінком, 
приємного смаку, поліпшуються варильні влас-
тивості. Проте, міцність макаронних виробів зни-
жується на 3-9%, очевидно за рахунок наявності 
жиру у складі глоду. Найвищі значення комп-
лексного показника якості характерні для дозу-
вання 3..6% порошку глоду до маси борошна. Та-
ким чином, можна стверджувати, що прийнятна 
якість макаронних виробів забезпечується в разі 
дозування 6% порошку глоду до маси борошна. 
Подальше збільшення кількості порошку глоду 
негативно позначається на якості виробів – по-
гіршується їх смак, збільшується перехід сухих 
речовин у варильну воду.

З метою обґрунтування механізму впливу до-
даткової сировини на процеси утворення тіста, 
його структуру і формування виробів досліджу-
вали якість клейковини, крихкуватість макарон-
ного тіста і параметри пресування.

Дослідження клейковини проводили з внесен-
ням порошку глоду в кількості 3-9% до маси бо-
рошна. Встановлено (табл. 2), що порошок глоду 
забезпечує зниження вмісту сирої клейковини 
на 7-23% і її гідратаційнної здатності. При цьому 
клейковина виявляє більш пружні властивості. 
Очевидно, порошок глоду і білки борошна кон-
курують за поглинання води в тісті. В результаті 
вищого вмісту пектину та клітковини, а також 
більш грубої дисперсності порошок глоду пере-
шкоджає набуханню білків пшеничного борошна 
для утворення клейковини.
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Рис. 1. Вплив порошку глоду  
на крихтуватість макаронного тіста

При дослідженні крихкуватості макаронно-
го тіста встановлено (рис. 1), що глід забезпечує 

Таблиця 1
Вплив порошку глоду на якість макаронних виробів

Показники якості Без додаткової сиро-
вини (контроль)

З порошком глоду, 
3%

З порошком гло-
ду, 6%

З порошком глоду, 
9%

Органолептичні показники

Колір Білий
Світло-коричневий 

з бордовим від-
тінком

Коричневий з 
бордовим від-

тінком

Темно-коричневий з 
бордовим відтінком

Стан поверхні Гладенькі Незначна шорсткість

Наявність мікротріщин Наявні радіальні мі-
кротріщини Незначна кількість мікротріщин

Стан зламу Скловидний

Смак Притаманний макаронним виробам
Відчуваються на 

смак включення по-
рошку глоду

Запах Борошняний, без сторонніх запахів
Фізико-хімічні показники

Міцність, Н 7,1±0,2 6,9±0,2 6,7±0,2 6,5±0,2
Показники варильних властивостей

Тривалість варіння до 
готовності, хв. 20±1 22±1 23±1 23±1

Коефіцієнт збільшення 
маси, Кm 2,4±0,2 2,5±0,2  2,6±0,2 2,7±0,2

Коефіцієнт збільшення 
об’єму, Кv 1,7±0,2 1,8±0,2 1,9±0,2  1,9±0,2

Перехід сухих речовин у 
варильну воду, % 8,7±0,1 8,9±0,3  9,0±0,2  9,2±0,3

Липкість, збереження 
форми

Дещо злипаються, 
форма не втрачається Не злипаються, форма не втрачається

КПЯ 88 90 91 87
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утворення більш дрібнокрихкуватого тіста. Зі 
збільшенням дозування глоду така залежність 
посилюється.

Встановлено підвищення значень параме-
трів пресування макаронних виробів з порош-
ком глоду (рис. 2). Так, внесення порошку глоду 
в кількості 6% до маси борошна призводить до 
збільшення продуктивності преса і швидкості 
пресування за рахунок утворення тіста з розмі-
рами крихт, які оптимально заповнюють витки 
пресуючого шнека.
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Рис. 2. Вплив порошку глоду на параметри 
пресування макаронних виробів

Результати вивчення структурно-механічних 
властивостей тіста на фаринографі встановлено, 
що водопоглинальна здатність тіста з порошком 
глоду зростає на 3%. Це корелює з визначенням 
крихкуватості тіста – воно стає більш дрібно-
крихкуватим. Очевидно, пектинові речовини, що 
містяться в глоді, поглинають вологу в більшій 
мірі, ніж біополімери пшеничного борошна. Це 
призводить до того, що тривалість утворення 
тіста (час, впродовж якого величина консистен-
ції тіста досягає максимуму) з порошком глоду 
зростає зі збільшенням дозування порошку.

Стабільність (стійкість) тіста, що характери-
зує тривалість збереження тістом максимально-
го рівня консистенції при замішуванні, не харак-
терна для всіх зразків. Але при цьому ступінь 
розрідження тіста, що характеризується різни-

цею між максимально досягнутою при замішу-
ванні консистенцією і консистенцією в кінцевий 
момент замішування, зростає зі збільшенням до-
зування порошку глоду. Валориметрична оцін-
ка тіста зростає на 2-15 од. валориметра, що 
свідчить про структуроутворювальну здатність 
складових глоду, зокрема пектину. 

Таблиця 2
Вплив глоду на кількість та якість клейковини

Показник 
якості

Значення показника для тіста з до-
датковою сировиною, до маси борошна

без до-
даткової 
сировини 

(конт-
роль)

з 3% по-
рошком 
глоду

з 6% 
порош-

ком 
глоду

з 9% 
порош-

ком 
глоду

Кількість 
сирої клей-
ковини, %

25,8 24,0 22,0 20,0

Кількість 
сухої клей-
ковини, %

9,8 9,8 9,5 9,2

Розтяж-
ність, см 15 14 10 8

Еластич-
ність хороша хороша задо-

вільна
задо-
вільна

Деформація 
на приладі 
ИДК-1, од. 
приладу

87 90 90 91

Гідратаційна 
здатність, % 163 143 133 118

Порівнюючи хімічний склад пшеничного бо-
рошна і порошку глоду (табл. 3), можна сказати, 
що завдяки внесенню 6% порошку глоду в якос-
ті додаткової сировини добова потреба у флаво-
ноїдах задовольняється на 36%, у пектині – на 
12,2%, на 6,8% у клітковині, на 4,6% у кальції.

Це підтверджує, що макаронні вироби з вне-
сенням 6% порошку глоду є функціональним 
продуктом харчування.

Висновки і перспективи подальшого розви-
тку. На підставі проведених досліджень дове-
дена доцільність збагачення макаронних виро-
бів порошком глоду. В результаті дослідження 
впливу додаткової сировини на структуру ма-

Таблиця 3
Вміст нутрієнтів у макаронних виробах

Без додаткової сировини (контроль) з внесенням порошку глоду 6%
Найменування показ-

ника
Загальний 

вміст
Добова 
потреба

Задоволення до-
бової потреби, %

Загальний 
вміст

Добова 
потреба

Задоволення добо-
вої потреби, %

Білки, г 10,3 85 8,75 0,27 85 0,3
Жири, г 0,9 80 0,72 0,3 80 0,38
Вуглеводи, г 74,2 400 18,55 0,74 400 0,19
Клітковина, г 2,7 25 0,8 1,7 25 6,8
Флавоноїди, мг - 50 - 18 50 36
Пектин, г - 6,0 - 0,73 6,0 12,2
Каротиноїди, мг - 5 0,24 5 4,8
Аскорбінова кислота, мг - 90 - 1,3 90 1,4
Са, мг 18 1000 1,8 45,9 1000 4,6
Мg, мг 16 400 4 0,52 400 0,13
К, мг 122 2500 4,88 4,6 2500 0,2
Р, мг 86 800 10,75 11,4 800 1,43
Fe, мг 1,2 10 12 0,25 10 2,5
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каронного тіста встановлено, що порошок глоду 
сприяє утворенню дрібнокрихкуватого тіста, що 
призводить до збільшення продуктивності преса 
і швидкості пресування. Отже, встановлено, що 
макаронні вироби з 6% глоду є функціональним 

харчовим продуктом прийнятної якості, 100 г 
яких забезпечують покриття добової потреби у 
флавоноїдах на 36% і у пектині – на 12%. Такі 
вироби можуть бути рекомендовані для дитячо-
го, дієтичного та профілактичного харчування.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЯРЫШНИКА  
В ТЕХНОЛОГИИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация
Установлено повышение качества макаронных изделий с боярышником по комплексному показателю 
качества. Показано снижение содержания клейковины в тесте с боярышником и придание ей упругих 
свойств. Структура макаронного теста становится мелкокрошковатой, производительность пресса и 
скорость прессования увеличиваются. Валориметрическая оценка теста с боярышником увеличивает-
ся, что говорит о структурообразовательном действии составляющих боярышника, в частности, пекти-
на. Установлено, что макаронные изделия с добавлением 6% боярышника являются функциональным 
продуктом, употребление 100 г которых покрывает суточную потребность в флавоноидах на 36%, в 
пектине – на 12%.
Ключевые слова: макаронные изделия, боярышник, функциональный продукт.

Orlova O.O., Golikova T.P.
National University of Food Technologies

INVESTIGATION OF HAWTHORN USING IN PRODUCTION  
OF MACARONI PRODUCTS

Summary
The increasing of quality of the macaroni products with hawthorn by the complex quality index has been 
installed. Decreasing of gluten content and giving the elastic properties to it have been shown. Structure of 
the macaroni dough gets smaller particles, productivity of press and speed of pressing increase. Volumetric 
estimation of the dough with hawthorn increases that tell about structure forming ability of hawthorn 
components, in particular pectin. It has been installed that macaroni products with 6% of hawthorn is a 
functional food and consuming of 100 g covers day income in flavonoids for 36% and in pectin – for 12%. 
Keywords: macaroni products, hawthorn, functional food.



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017 55

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

© Панова А.С., Яшков І.О., 2017

УДК 336.72

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА  
ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Панова А.С., Яшков І.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки

Проаналізовано актуальність лакофарбової продукції. Досліджено технологічні особливості виробництва 
фарб. Виявлені чинники, що впливають на якість лакофарбової продукції. Проаналізовано вплив фарб на 
здоров’я людини та навколишнє середовище. З’ясовані причини для подальшої модернізації технології 
виробництва лаків та фарб.
Ключові слова: лакофарбові матеріали, виробництво фарби, технологічні особливості, фарба, лакофарбова 
промисловість.

Постановка проблеми. Основну частину 
продукції лакофарбової промисловості 

складають пігментовані лакофарбові матеріали. 
За останні 20 років вони набули широкого вико-
ристання у багатьох галузях промисловості: суд-
нобудування, авіація, машинобудування, промис-
лове та житлове будівництво, космічна техніка 
та ін. Стрімкий розвиток промисловості викликає 
необхідність збільшення обсягу виробництва ла-
кофарбових матеріалів та покращення їх якісних 
властивостей. Задля цього необхідні теоретичні та 
практичні знання технології виробництва.

Велика кількість матеріалів, пігментів, основ, 
розчинників, які використовуються при виготов-
ленні фарб, дає можливість виробляти великим 
промисловим об’єктам України продукцію, яка 
може стояти на прилавках поряд із імпортною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні фарби виробляють не тільки невеликі під-
приємства, а й досить великі холдингові компанії.

На виробництві завжди виготовляються де-
кілька видів лакофарбових матеріалів Але кож-
не підприємство має свою конкретну спеціаліза-
цію, яка визначає його діяльність.

Виробництво всіх видів лаків і фарб незна-
чно збільшується порівняно з минулими рока-
ми і складає 230,8 тисяч тон. Обсяг виробництва 
водорозчинних матеріалів лакофарбових ма-
теріалів складає 83,7 тисяч тон, органічно роз-
чинні – 77,9 тисяч тон. Фарби, лаки і сикативи 
становлять 52 тисячі тон.

Експорт незначний (приблизно 6,4%) і складає 
всього 13 тисяч тон. Імпорт з кожним роком зрос-
тає на 15-20%, частка імпорту в споживанні ста-
новить 13-18%. Це спричинено тим, що в Укра-
їні більшість потрібної сировини не виробляють 
або все відправляють на експорт. Найбільше лак 
офарбованої продукції імпортується з Німеччи-
ни, Росії, Білорусі, Фінляндії, країн Прибалтики, 
США, Кореї та інших країн.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дуже великий попит лако-
фарб них матеріалів зумовлює актуальність 
організації їх виробництва у необхідних кількос-
тях, що неможливо зробити без спеціалізованого 
обладнання та висококваліфікованих фахівців.

На сьогоднішній день виробництво фарби в про-
мислових масштабах являє собою складний процес 
з використанням великої кількості різних штучних 
компонентів, багато з яких токсичні і шкідливі для 
здоров’я із навколишнього середовища.

Даний аспект був визнаний таким офіційно у 
1960 році і це тягло за собою розробку новий ма-
теріалів і технологій для виготовлення фарби.

Формулювання цілей статті. Провести аналіз 
технологічного виробництва лакофарбової продук-
ції. З’ясувати причини вдосконалення технологій.

Виклад основного матеріалу статті. На ринку 
представлений досить великий вибір автоматизо-
ваних систем для виготовлення, фасування, дослі-
дження якості різних будівельних матеріалів, але 
підібрати оптимальні установки за всіма параме-
трами якості досить складно. Основним критерієм 
вибору, без сумніву, слід назвати виробника, про-
дукція якого повинна відповідати всім стандартам 
якості і мати відповідну технічну документацію.

Якість пігментних лаків і фарб, а також ма-
теріалів, з яких вони виготовлені, в основному 
залежать від індивідуальних параметрів пігмен-
тованих складових і наповнювальних часточок. 
Речовини, що утворюють необхідну щільність 
плівки, повністю залежать від якісних власти-
востей розчинника та інших інгредієнтів, які в 
строгому порядку вводяться в заздалегідь вира-
хувану систему виробництва фарби.

Але виробничі технології та технічні прила-
ди, які використовуються при виготовленні ла-
кофарб них матеріалів, також можуть вплинути 
на остаточний результат. Навіть одна невірна дія 
може спричинити зниження оптичних власти-
востей та захисних якостей пігментоутворюваль-
них властивостей, що неминуче позначається і 
на якості кінцевої продукції – фарби, ґрунтовки, 
емалі значно втрачають свою корисність.

Технологія виробництва для кожного типу 
фарби розроблена своя, оскільки кожен тип має 
свої особливості. Лакофарбові матеріали включа-
ють у себе весь асортимент засобів, якими по-
кривають різні предмети і отримують шар, що 
володіє певними властивостями. Це як самі фар-
би з їх різноманітністю, так і емалі, лаки, ґрун-
товки, шпаклівки з антисептиками.

Лакофарбові матеріали поділяються в залеж-
ності від призначення покриття пігментованих ма-
теріалів на емалі, фарби (у тому ж числі порошкові 
водоемульсійні), шпаклівки, ґрунтовки і т.д.

Експлуатаційні характеристики покриттів за-
лежать від складу утворюючих їх пігментованих 
лакофарбових матеріалів. Тому останні розріз-
няють і за призначенням покриттів. Наприклад, 
випускають матеріали для атмосферо-, водо-, хі-
мічно стійких, спеціальних та інших покриттів.
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Пігментовані фарби багатокомпонентні за сво-
їм складом і являються цілими композиційними 
системами. До їх складу входять пігменти, по-
лімери, різні наповнювачі, розріджувачі та роз-
чинники, спеціальні добавки (поверхнево-активні 
речовини, сикативи та ін.).

Властивості полімерів і пігментів, які входять 
до складу лакофарбових матеріалів, характер 
їх взаємодії визначають властивості фарб і по-
криттів, на які потрібно наносити їх. Решта ком-
понентів можуть спричинити істотний вплив на 
реологічні властивості матеріалів, процес затвер-
діння фарб і покриттів та їх характеристики для 
призначення [4].

Технологічний процес виготовлення склада-
ється з наступних дій:

– підготовка диспергуючої суміші, яка вико-
ристовується для перетирання пігментів;

– складання пігментних паст шляхом перети-
рання напівфабрикатів з пігментами;

– змішування пігментної пасти з водо дис-
персним зв’язувачем;

– типізація фарби і розлив її у тару.
З наведених технологічних процесів, розроб-

ка пігментної пасти є найдорожчою та енерго-
ємною. Ціна емалі має зворотну пропорційність 
максимальному обсягу пігментованих частинок в 
розроблюваних лакофарбових матеріалах. Тому, 
зменшення часток використовуваного пігменту 
способом технічного подрібнення, а також від-
повідна обробка наповню вальних компонентів, є 
найвідповідальнішим етапом у виробництві лако-
фарбових матеріалів.

Найбільш важливі якості оптичних власти-
востей, в першу чергу – можливість світлового 
розсіювання – залежать від розміру подрібнених 
частинок. Їх оптимальні розміри знаходяться в 
діапазонах субмікронних розмірів. Саме там вони 
збігаються з довжиною світлової хвилі.

Звідси випливає висновок, щоб знизити ви-
робничі витрати і остаточну вартість продукту, 
дати гарантію потрібних за державними стан-
дартами захисту і якості кольору лакофарбових 
матеріалів та обсягу коштів, потрібно правильно 
підібрати диспергуючу техніку.

 Пігментовані матеріали виготовляють на під-
ставі, як однофазних, так і двофазних рідких 
плівкоутворювальних систем. До перших відно-
сяться розчини олігомерів в органічних розчин-
никах, оліфи і розчини природних сполук. До ін-
ших – водні та органодисперсіі полімерів.

Основними типами використовуваних наповню-
вачів є тальк, каолін, барит. Пігменти можуть ви-
користовуватися у хімічній промисловості як при-
родними, так і штучно отриманими. В якості сірих 
і білих пігментів використовують вуглець, алюміні-
єву пудру і т. д., як хромотографічні пігменти ви-
користовуються, як правило, оксиди металів.

Пігменти відрізняються від розчинних барв-
ників нерозчинністю у воді і в матеріалах, які 
згодом будуть пофарбовані. Пігменти не тільки 
надають забарвлення, але в деяких випадках по-
кращують властивості фарбових плівок, що за-
хищають матеріал від корозії. 

Практична цінність пігментів визначається чи-
стотою тону, стійкістю до світла, високої темпера-
тури, розчинників та різних реагентів, відсутніс-
тю схильності до міграції з матеріалу, покривною 

здатністю, здатністю диспергуватися в пігменто-
ваних середовищах, надавати певні технологічні 
властивості лакофарбовим матеріалам. Чим одно-
рідніше за величиною частки пігменти, тим краще 
їх оптичні та технологічні властивості [4, 7].

Незважаючи на те, що будь-який технологіч-
ний процес виробництва фарби включає одні й 
ті ж основні операції, вести його можна різними 
способами.

Виробництво фарби проводиться в спеціаль-
них змішувачах, вибір конструкції яких зале-
жить від апаратного оформлення операції дис-
пергування. Так, якщо диспергування ведуть на 
валкових фарботертних машинах, то для приго-
тування пасти використовують змішувачі з зет-
подібними або планетарними мішалками. У тому 
випадку, коли диспергування проводять у бісер-
них диспергатори, пасти готують у швидкохід-
них змішувачах з дискозубчатими мішалками 
(дисольвери). У разі ж використання в якості 
диспергаторів кульових дисків для приготування 
пасти немає необхідності використовувати спе-
ціальний змішувач: її готують безпосередньо в 
кульовому диску.

При приготуванні пігментних паст використо-
вують повністю кількість пігментів і наповнюва-
чів, розраховану за рецептурою. Плівкоутворю-
вальні речовини витрачаються лише частково.

Після диспергування до фарби додають решту 
кількість плівкоутворювача і спеціальні добавки 
(сикативи, пластифікатори тощо). Ця операція по 
суті і є процесом складання фарби. Потім фарбу 
стандартизують (на виробництві це називають 
«постановкою на тип») по в'язкості і кольору до-
даванням розчинників і кольорових паст.

Для того щоб лакофарбове покриття мало гар-
ний зовнішній вигляд фарба не повинна містити 
навіть одиничних пігментних агрегатів, а також 
сторонніх забруднень (пилу, волосся, волокон 
тощо). Попадання цих речовин в покриття при-
зводить до зниження його захисних властивос-
тей, тому фарба обов'язково піддається ретель-
ному очищенню на фільтрах або центрифугах.

Останнім часом набув поширення ще один 
спосіб виробництва фарби – на основі білих базо-
вих фарб. За цим способом спочатку отримують 
однокольорову білу фарбу (так звану «базову») і 
потім на її основі готують кольорові з додаван-
ням до неї кольорових паст (концентрованих або 
розведених).

Виробництво фарб способами однопігментних 
паст і білих базових фарб забезпечують більш 
тонке дофарбовування готового продукту порів-
няно зі способом, в якому передбачено диспер-
гування суміші всіх пігментів. При застосуванні 
цих методів підвищуються продуктивність праці 
та коефіцієнт використання обладнання, а також 
полегшуються автоматизація процесу і перехід 
від випуску фарби одного кольору до іншого. 
Найбільшою мірою всі ці переваги проявляються 
при масовому виробництві фарб.

Вибір способу виробництва фарби у кожно-
му конкретному випадку повинен проводитись з 
урахуванням масштабів виробництва, розширен-
ня асортименту готової продукції та вимог до її 
якості [2, 3].

Обладнання для виробництва водоемуль-
сійної або іншої фарби — це вакуумний насос, 
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мірний резервуар, бак для додаткових добавок, 
резервуар для обробки води, диспергуючий ре-
актор, реактор для змішування фарби, компре-
сор, фільтрувальний механізм, емульсійний бак, 
дисольвер, бісерний млин, ємність для порошку і 
лінія для розливу готової продукції.

Дисольвер використовується для змішування, 
емульгування і дисперсії різних за своїм агрегат-
ним станом рідин.

Бісерний млин використовується для того, 
щоб диспергувати і гомогенізувати рідини, ви-
роблені на основі різних засобів. Найчастіше 
використовуються для цього штучні смоли, ні-
троемалі разом з масляними або комбінованими, 
дисперсійні фарби, фарби, що використовуються 
в друкарнях для друку тексту або акварелі, по-
криття шкіри та інших матеріалів і поверхонь.

Після приготування фарби рідина йде на авто-
матичну лінію розливу і упаковки. Вона склада-
ється з наступних складових компонентів — кон-
веєрної стрічки, яка складається з циліндричних 
вальців, які виконані з нержавіючої сталі, системи 
подачі і орієнтації ємностей, подачі, орієнтації і 
укупорюванню кришок, складання. Все управлін-
ня виконується завдяки використанню пневма-
тичної та електронної систем управління. Авто-
матизація всього процесу дозволила скоротити 
витрати, знизити собівартість і відсоток втрат при 
виробництві. А це підвищує не тільки загальний 
рівень продуктивності, але і покращує якість про-
дукції і стабільність виробництва продукції.

Якості, які мають правильно виготовлені дис-
персійні фарби: без токсичних компонентів і 
майже не містять запаху; легко наносяться на всі 
поверхні і при цьому можуть перекрити тріщини 
в один міліметр товщиною і змішуються з водою, 
дисперсійні фарби не горять і стійко переносять 
вплив вологи, покриття стає гнучке і міцне, від-
сутні видимі розводи крейди, володіють стійкіс-
тю до впливу різних факторів. Також дисперсій-
ні фарби легко можна змішати з пігментом для 
отримання будь-якого відтінку і кольору. Вони 
пропускають повітря і дають поверхні дихати, 
що знижує частоту появи гнилі і грибків. Також 
такі фарби добре прилягають до оброблюваної 
поверхні. Швидко висихають, зберігають свої ко-
лір і блиск, відсутнє пожовтіння.

Дійсно якісне покриття з водоемульсійної 
фарби здатне прослужити приблизно десять-
п'ятнадцять років.

На ринку лакофарбових матеріалів можна по-
бачити алкіди. Алкідні фарби і лаки займають 
лідируючі позиції щодо споживання. Їх потріб-
но наносити таким способом, як і масляні. При 
виготовленні алкідних фарб, емалей і лаків ви-
користовуються смоли алкіду. Під час процесу 
відбувається утворення напівпрозорих і міцних 
плівок, які стійкі до механічних пошкоджень. 
Алкіди використовують для проведення зовніш-
ніх робіт. При їх виробництві підприємства ви-
користовують масла рослинного походження, 
тому іноді матеріали цієї групи деякі плутають 
з масляними. Алкіди можуть бути гліфталевими, 

ксифталевими, пентафталевими і етрифталеви-
ми. Сучасні виробництва займаються випуском 
тільки пентафталевих алкід.

Для виготовлення алкідних лакофарбових 
матеріалів використовується алкоголювальний 
спосіб. Модифікація в цьому випадку відбуваєть-
ся без процесу розщеплення олії. Перша стадія 
синтезу включає в себе алкоголіз за допомогою 
багатоатомного спирту, а також каталізатора. 
Взаємодія речовин проходить при температурі 
220-250 градусів. Після цього моногліцериди, які 
виділяються з рослинних олій, етерифікують ан-
тигідритом, при цьому підвищуючи температуру. 
Алкіди швидко сохнуть, вони витривалі та міцні, 
саме тому сфера їх застосування дуже широка. 
Максимальною швидкістю висихання володіють 
лаки і фарби на основі алкідів, які модифікова-
ні та доповнені лляною олією. Індустрія лаків і 
фарб з кожним роком стає більше, і в найближчі 
кілька років прогнозується збільшення масшта-
бів виробництва [1, 7]. 

У лакофарбовій промисловості представлений 
широкий вибір матеріалів, що застосовуються на 
практиці. З усього різноманіття найбільш небез-
печними для екології є розчинники.

Лакофарбові матеріали вважаються одними 
з найбільш шкідливих і небезпечних, надають 
серйозний негативний вплив на здоров'я людей 
та екологічну ситуацію в цілому. В основному 
вони є результатом діяльності на виробництві 
і в побуті. Відходи у даній промисловості явля-
ють собою залишки сировини або матеріалів, які 
з'явилися в результаті виробництва продукції 
(лаків, фарб) або ж це продукти, що утворили-
ся після механічної переробки даної сировини. 
Ступінь небезпеки забруднення екології роз-
чинниками та іншими продуктами лакофарбової 
промисловості залежить від їх марки, кількості 
і цільового призначення.

Висновки з даного дослідження і перспективи. 
Вирішення проблем, пов'язаних з токсикологією 
відходів є одними з найбільш актуальних питань.

Створення нових лакофарбових матеріалів, 
усунення з їх складу токсичних компонентів, 
розробка нових технологій для нанесення мате-
ріалів, модернізація обладнання, що використо-
вується для виробництва, дозволить знизити не-
безпеку відходів у лакофарбовій промисловості.

На сьогоднішній день лакофарбові матеріали 
використовують усюди – від незначного ремонту 
приміщення до застосування у широкомасштаб-
ній індустрії. Обсяг виробництва фарб стрімко 
росте вгору, що дозволяє нам ще більш розши-
рити межі застосування.

Технологічне виробництво фарби має свої осо-
бливості. Існує безліч способів і технологій утво-
рення якісної фарби. Але лакофарбові матеріали 
мають не тільки якості, але й недоліки. Через те, 
що у виробництві використовують небезпечні для 
людини й оточуючого середовища хімікати, це 
спонукає нас вдосконалювати технології виробни-
цтва з метою не тільки покращення якості фарби, 
але й збереження природи і здоров’я людини.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  
ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация
Проанализировано актуальность лакокрасочной продукции. Исследовано технологические особенности 
производства красок. Определены факторы, которые влияют на качество лакокрасочной продукции. 
Проанализировано влияние красок на здоровье человека и окружающую среду. Выяснены причины 
для дальнейшей модернизации технологии производства лаков и красок.
Ключевые слова: лакокрасочные материалы, производство краски, технологические особенности, кра-
ска, лакокрасочная промышленность.

Panova A.S., Yashkov I.O.
Kharkiv Natinal University of Radio Electronics

ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF PAINT PRODUCTION

Summary
Analyzed the relevance of paints and varnishes. Studied the technological features of the production of paints. 
The factors that affect the quality of paint products. The effect of paints on human health and the environment. 
The reasons for the further modernization of the production technology of varnishes and paints.
Keywords: paints, paint production, technological features, the paint, the paint industry.
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ЕКСТРУДУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ КРОХМАЛЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ

Подвальна О.О., Шаран А.В.
Національний університет харчових технологій

У статті описано можливість використання нетрадиційної крохмалевмісної сировини, зокрема жолудів та 
каштанів при виробництві кормів. Викладено результати дослідження особливостей процесу екструдуван-
ня обраних зразків сировини. Проаналізовано доцільність впровадження даної технології. 
Ключові слова: екструдування, крохмалевмісна сировина, жолуді, каштани, вміст білка.
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Постановка проблеми. Однією з головних 
галузей агропромислового комплексу 

України є тваринництво. Воно охоплює багато 
напрямків сільськогосподарського виробництва 
та харчової і переробної промисловості, які за-
ймаються виробництвом і переробкою продукції 
тваринництва. Розвиток тваринництва дає мож-
ливість більш повного забезпечення населення 
такими харчовими продуктами, як м'ясо, молоко, 
яйця та такою цінною сировиною як вовна, шкі-
ра, хутро та інше.

Подальший розвиток тваринництва визна-
чається необхідністю збільшення виходу високо 
цінних білкових продуктів харчування (молока, 
яловичини, телятини). Це можливо досягти лише 
при організації повноцінного і раціонального го-
дування тварин. Адже, при використанні збалан-
сованих за всіма поживними речовинами комбі-
кормів продуктивність тварин підвищується на 
10-12%, а при збагаченні їх вітамінами, мікро-
елементами та іншими стимулюючими речовина-
ми – на 25-30% в порівнянні з тим, коли твари-
нам згодовують окремі види зернофуражу.

Комбікорми допомагають балансувати раціон 
тварин, ґрунтуючись на рекомендованих нормах. 
Це допомагає підвищити повноцінність годуван-
ня, дозволяє одержати економічний ефект, та 
отримувати молоко і м'ясо з покращеними сма-
ковими якостями.

Для покращення якості кормів та зменшення 
витрат на їх виробництво доцільно досліджувати 
види сировини, яка не є традиційною для виготов-
лення комбікормів. Зокрема, в якості такої сиро-
вини для наших досліджень було обрано жолуді і 
каштани, так як їх використовують в невеликих 
кількостях в якості корму, проте вони досить роз-
повсюджені в нашій місцевості та не потребують 
додаткових витрат на їх виробництво.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо безліч джерел отримання нетрадицій-
них кормових ресурсів і ліс є найбільш доступ-
ним, а досягнення науки і практики дозволя-
ють розглядати відходи лісу як перспективну 
сировинну базу для виробництва різноманітних 
кормових продуктів і добавок, яких потребує 
тваринництво [3].

Плоди каштана за своїм поживними влас-
тивостями, вмістом білку і жирів перевищують 
пшеницю і кукурудзу, їх чудово їдять велика і 
дрібна рогата худоба, свині і птиця. Причому, що 
теж важливо, плоди дозрівають дружно, опада-
ють з дерев в певний період року – зазвичай в 
кінці вересня, легко збираються в будь-яку по-
году, добре зберігаються і легко подрібнюються.

Також можна відмітити, що дерево каштану 
у віці 20-25 років дають сирих плодів від 30 до 
50 кг, і ця врожайність мало залежить від погод-
них умов. Так що каштан може бути конкурен-
том традиційним кормових кормовим компонен-
там злакових культур.

Плоди кінського каштана, хоча і отруйні для 
людини і багатьох тварин, втім безперешкодно 
перетравлюються свинями. У невеликій кількос-
ті насіння йде на корм великої худоби, оскільки 
вони володіють специфічним смаком, додаються 
у вигляді борошна, яким посипають корм або зго-
довуються з коренеплодами. За поживною якіс-
тю плоди каштана наближаються до жолудів.

Жолуді схожі за своєю цінністю на висівки. 
Вони здійснюють на організм свиней закріпля-
ючу дію за рахунок вмісту в них дубильних ре-
човин. Відомо, що разом з жолудями при годівлі 
доцільно додавати буряк, пшеничні висівки, а 
також вівсянку і зелену траву. Плюсом годівлі 
свиней жолудями є те, що виходить зернисте 
сало і хорошої якості м'ясо. У день згодовують не 
більше 800 г жолудів, при цьому їх необхідно по-
чинати вводити в раціон тварин поступово. Для 
кращого засвоєння жолуді бажано подрібнити.

Зібрані і злегка просушені жолуді разом із 
сіном йдуть також на відгодовування баранів 
(409-613 г) і волам. При змішуванні жолудів з 
борошном, дробленим насінням бобових, а також 
макухи, ця суміш придатна для годівлі овець. 
З тверджень практиків-птахівників, борошно з 
жолудів, яке дають курям, збільшує у них не-
сення яєць; для цього печуть з такого борошна 
невеликі хлібці і потім дають для відгодовування, 
попередньо розмочивши у воді.

Для годівлі кролів використовують і жолуді, 
і каштани. Дорослий кролик з'їдає до 50 г сухих 
жолудів на добу. Їх використовують також при 
розладі травлення. Висушені жолуді можна очи-
щати від шкірки і розмелювати, хоча кролики 
добре їдять їх і цілими. Привчають до них кро-
ликів поступово.

В одному кг підсушених цілісних або поме-
лених з оболонкою жолудів міститься 1,15 кор-
мових одиниць, внаслідок цього можна отрима-
ти для годівлі тварин поживний корм з високим 
вмістом жирів і вуглеводів.

Проте існують також певні обмеження при 
використанні каштанів і жолудів у раціоні хар-
чування тварин. Насамперед це пов’язано з на-
явністю у цій сировині антипоживних речовин, 
а саме тритерпенових сапонінів в каштанах та 
кверцетину – у жолудях. 

Сапонінами (від латин. sapo – мило) називають 
глікозиди рослинного та тваринного походження, 
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більша частина яких виявляє поверхневу, гемо-
літичну активність та токсичність по відношенню 
до холоднокровних тварин. Залежно від хімічної 
будови розрізняють стероїдні та тритерпенові 
сапоніни. Тритерпенові сапоніни впливають на 
проникність рослинних клітин, що пов’язано з їх 
поверхневою активністю. Глікозити мають різ-
ні хімічні властивості, це обумовлено наявністю 
глікозидного зв’язку і будовою складових гліко-
зиду. Під дією ферментів і при наявності води 
глікозиди гідролізуються на складові частини. 
Оптимальною для ферментативного гідролізу 
являється температура 30-40oC, а температур-
ні режими в межах 50-60oC дозволяють швидко 
інактивувати ферменти, які руйнують глікозиди.

Через наявність сапонінів плоди каштана не 
рекомендовано для споживання людям та дея-
ким видам тварин, вони мають гіркуватий смак. 
Отруєння плодами кінського каштана виключно 
рідкісні. Надкушування оболонки або плоду не 
здатне викликати отруєння. Це пов’язано із тим, 
що сапоніни всмоктуються лише незначною мі-
рою. Однак при запаленні шлунково-кишкового 
тракту всмоктуваність підвищена. Сапоніни ма-
ють місцеву подразнюючу дію, викликають руй-
нування червоних кров'яних тілець (гемоліз).

У плодах дуба є дубильні речовини, що впли-
вають на смак жолудів (гіркуватий і терпкий), 
таніди і кверцетин. Гіркота легко видаляється, і 
тоді жолуді можна використовувати в їжу – ро-
бити з них коржики, кашу, і навіть сурогат кави, 
що володіє горіховим смаком.

Видаляється гіркота вимочуванням і нагрі-
ванням. Більш того – без теплової обробки вжи-
вати жолуді в їжу не можна, так як кверцетин 
отруйний для людей.

При вживанні кверцетину може виникати та-
кий побічний ефект як головний біль. Дози біль-
ше 4 г (водорозчинного кверцетину (Корвітин)) 
в день можуть пошкодити нирки. Не рекомен-
дується вагітним, жінкам, які годують груддю і 
людям з хворими нирками.

Вживання жолудів в їжу не рекомендується 
також тому, що вони перетравлюються в шлунку 
досить повільно, тому при слабкій роботі шлун-
ку їх краще не вживати. Також щоб не завдати 
шкоди сечовому міхуру, не потрібно вживати сирі 
жолуді, щоб користь не перетворилася на шкоду.

Проте попри наявність анти поживних речо-
вин каштани та жолуді мають багатий хімічний 
склад. Зокрема, плоди Каштана Кінського міс-
тять в своєму складі: 44-54% води, вуглеводів 
близько 60% (з яких 49,5% становить крохмаль), 
6,45-7,20%, жирних масел, білків 8-11%, дубиль-
них речовини 0,9%, а також вітаміни (каротин, 
токоферол, тіамін, філохінон, вітамін С), пекти-
нові речовини, кумаринові глікозиди (ескулін, 
який при гідролізі розпадається на ескулетин, 
діоксикумарин, фраксин і глюкозу) тощо [2].

До складу жолудів входять: вітаміни А, РР, 
групи В (В1, В2, В3, В6, В9), макро (калій, маг-
ній, фосфор) і мікроелементи (мідь, марганець, 
залізо, цинк), амінокислоти та дубильні речо-
вини [1]. У складі жолудів міститься величезна 
кількість амінокислот, в тому числі і незамінні 
амінокислоти, які беруть участь у синтезі ба-
гатьох гормонів стероїдної будови та гормонів 
щитовидної залози.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Як видно з наведеного огляду літе-
ратурних джерел, каштани та жолуді є цінною та 
дешевою сировиною, потенціал якої ще не повніс-
тю розкрито та використано у кормовиробництві.

Метою нашої роботи стало дослідження мож-
ливості використання процесу екструдування для 
перероблення плодів жолудів і каштанів та досяг-
ненням отримання сировини, що за фізико-меха-
нічними властивостями та хімічним складом буде 
технологічною та придатною до використання у 
традиційнїй технології виробництва комбікормів.

Екструзія як метод обробки сировини була 
обрана не випадково. Адже Останніми роками 
в Україні істотно зріс інтерес до сучасних екс-
трузійних технологій. Об'єктивно це пов'язано з 
необхідністю використання недорогих (власних) 
і часто «проблемних» ресурсів. Намітилося стій-
ке зростання чисельності невеликих виробництв 
для переробки зернових та інших тваринних і 
рослинних інгредієнтів, та побічних продуктів їх 
переробки. Поряд з використанням ферментних 
препаратів у свинарстві та птахівництві, екстру-
зійна обробка служить багато в чому подібним 
цілям – поліпшенню якості протеїну кормів, ре-
структуризації крохмалю й інших полісахаридів, 
інактивації антипоживних речовин і т.п. [4,5].

Екструзія (від латинського extrudo – виштов-
хування, видавлювання) як процес, що сполучає 
термо-, гідро-, і механічну обробку сировини з 
метою одержання широкої гами продуктів з но-
вою структурою й властивостями відомий давно. 
Діапазон сировини, що піддається екструзії, охо-
плює широкий спектр різних органічних мате-
ріалів і включає харчова сировина рослинного й 
тваринного походження [6].

Технологія екструдування – один із самих пер-
спективних і високоефективних процесів, що спо-
лучає термо-, гідро- і механічну обробку сировини 
й що дозволяє одержувати продукти нового по-
коління із заздалегідь заданими властивостями, 
управляючи вихідним складом суміші, механізмом 
фізико-хімічних, механічних, біохімічних і мікробі-
ологічних процесів, що протікають при термоплас-
тичній екструзії харчових мас. Необхідні умови 
одержання екструзійних продуктів: зволоження 
й пластифікація сировини, одержання розплаву 
біополімерів, денатурація білків і клейстеризація 
крохмалів, структурування розплаву під дією сил 
зрушення й розтягання, його охолодження й фор-
мування. Найважливіше – одержання розплаву 
біополімерів, тобто перехід біополімерів в умовах 
екструзії у в’язкотекучий стан [6].

Екструзія відрізняється безперервністю тех-
нологічного процесу, низькою питомою витратою 
енергії, невеликими капітальними витратами, 
малими виробничими потужностями, компак-
тністю, універсальністю, високим ступенем ме-
ханізації й автоматизації. 

Екструзія – ідеальний технологічний процес 
для збагачення продуктів білком, харчовими во-
локнами, вітамінами, мікроелементами, рослин-
ними жирами, пектиновими речовинами, орга-
нічними кислотами, цукрозамінниками й іншими 
добавками й одержання продуктів з високими 
смаковими й органолептичними властивостями, а 
головне – з більше збалансованим амінокислот-
ним, жирокислотним і мінеральним складом [7].
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В дослідженнях було використано плоди 
дуба і каштана (Каштана Кінського – сімейства 
Hippocastanaceae). Дані зразки було зібрано в 
Дніпровському районі міста Києва.

Жолуді та каштани попередньо було очищено 
від оболонок і домішок, підсушене та подрібнене 
на лабораторній молотковій дробарці. В промис-
лових масштабах каштани можна подрібнювати 
на молотковій дробарці або змелювати на валь-
цьових верстатах. 

Також було використано зерно кукурудзи, 
яке відповідало вимогам ДСТУ 4525:2006. Куку-
рудза. Технічні умови. (вологість не більше 15%, 
смітна домішка не більше 1,0%, зернова домішка 
не більше 3%). 

Обрані зразки жолудів та каштанів попере-
дньо очищали від оболонок, подрібнювали і під-
сушували до вологості 18-20%. Після цього зразки 
екструдували на лабораторному одношнековому 
екструдері ПЕК-40. У процесі екструдування у 
сировині відбувається велика кількість фазових 
перетворень в структурі продукту і властивос-
тей живильних речовин, що дозволяє виробляти 
високоякісний продукт, що володіють наступни-
ми властивостями: поліпшуються смакові якості 
за рахунок однорідності складу і усувається не-
приємний запах. Процес екструдвання проводив-
ся за робочої температури в камері екструдера 
120-130 та тиску 7-9МПа. 

Попередні спроби показали, що екструдуван-
ня подрібнених жолудів у нативному вигляді від-
бувалося досить стабільно та ефективно, отрима-
ний екструдат володів рівномірною структурою 
та пористістю, що видно з фото на рис. 1. Екс-
трудат жолудів був використаний в подальших 
дослідженнях як Зразок № 1. 

Проте екструдування каштанів в чистому ви-
гляді відбувалося досить складно, при цьому не 
досягалося рівномірного «вибуху» і «спучування» 
продукту, кінцевий продукт мав нерівномірну 
структуру, був «равним», що видно з фотографії 
зразка № 2, рис. 2. Це, очевидно, можна пояс-
нити досить високим вмістом жиру в нативному 
каштані порядку 5%.

Тому було прийнято рішення щодо створення 
сумішей подрібненого каштану з зерном кукуру-
дзи, як найбільш розповсюдженої та дешевої си-
ровини, у пропорціях, відповідно: 50/50 (Зразок 
№ 3) та 30/70 (Зразок № 4). Результати про-
цесу екструдування можна побачити на рисун-
ках (рис. 1-4). Приготування попередніх сумішей 
проводилось вручну із врахуванням відсоткового 
складу компонентів в суміші. Дозування продук-
ту в екструдер регулювалося за допомого вібро-
живильника.

Для аналізу процесу екструдування ми про-
водили визначення фізико-механічних показни-
ків отриманих зразків екструдатів, результати 
яких наведено у таблиці 1. Це дало змогу оцінити 
структурні зміни, які відбулися в сировині під 
час проходження її через екструдер та залеж-
ність між зміною фізичних показників та вміс-
том досліджуваної сировини, а також встановити 
можливість використання екструдату в техноло-
гії виробництва комбікормів.

Аналіз отриманих даних показав, що при 
збільшенні кількості каштанів і жолудів зростає 

 
Рис. 1. Екструдат жолудів (зразок № 1)

 

Рис. 2. Екструдат каштанів (зразок № 2)

 

Рис. 3. Екструдат суміші каштанів і кукурудзи у 
співвідношенні відповідно 50% до 50% (зразок № 3)

 

Рис. 4. Екструдат суміші каштанів і кукурудзи у 
співвідношенні відповідно 30% до 70% (зразок № 4)
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об’ємна маса екструдату від 413,2 до 470,6 г/л 
та кут природного ухилу. Крім того, результати 
досліджень показали що коефіцієнт спучування 
суміші каштанів і кукурудзи становить 4,1-4,3, а 
при екструдування каштанів окремо різко зни-
жується до 2,1 за рахунок високого вмісту жиру, 
не відбувається вибуху і в кінцевому продукті 
коефіцієнт досить низький.

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники якості 

екструдованих продуктів

Показник
Зразок

№ 1 № 2 № 3 № 4
Кут природного ухилу, 
град 40-42 41-44 38-40 38-40

Кут ковзання, град 38-40 40-41 36-38 36-38
Об’ємна маса, г/л 445,4 470,6 421,4 413,2
Дійсна густина, г/л 511,4 470,6 478,4 467,2
Коефіцієнт спучування 3,3 2,1 4,1 4,3

Для аналізу біохімічних змін, що відбулися в 
сировині вході процесу екструдування нами про-
водилося визначення хімічних показників екс-
трудату (табл. 2).

Вологість отриманого екструдату знаходиться 
в межах від 9,9 до 10,1%, що позитивно впливає 
на термін зберігання продукту. 

Результати дослідів показали, що в результа-
ті процесу екструдування дещо зменшився вміст 
сирого протеїну. Його вміст становить від 7,01% 

в екструдаті жолудів до 5,31% в екструдаті сумі-
ші каштана з кукурудзою відповідно 30% до 70%. 
Цей показник є досить невисоким, тому згодову-
вати його слід у суміші з високопротеїновими кор-
мами, задля уникнення виникнення білкової не-
достатності, що викликає зниження живої маси, 
послабленням тонів серця, гіпотонією передшлун-
ків, зниженням резистентності, гіпопротеїнемією.

Таблиця 2
Хімічний склад екструдату

Показник
Зразок

№ 1 № 1 № 1 № 1
Вологість, % 9,9 10,1 10,1 9,9
Сирий жир, % 1,07 4,10 3,73 3,45
Сирий протеїн, % 7,01 6,26 5,94 5,31
Вміст крохмалю, % 38,9 43,3 44,2 45,5

Всі отримані зразки екструдатів мали приєм-
ний запах, рівномірний жовтувато-коричневий 
колір, гіркий смак був відсутній, що має пози-
тивний вплив при згодовуванні тваринам.

Висновок. Проведені дослідження дали змогу 
отримати екструдовану суміш із додавання жо-
лудів і каштанів, що характеризуються добри-
ми фізико-хімічними і хімічними показниками 
та можуть бути використанні при виробництві 
комбікормів для баранів, свиней, овець тощо. По-
дальшими дослідженнями заплановано провести 
визначення вмісту антипоживних речовин та ди-
наміки їх зміни в процесі екструдування.
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ЭКСТРУДИРОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

Аннотация
В статье описана возможность использования такого нетрадиционного крахмалосодержащего сырья 
как желуди и каштаны при производстве кормов. Изложены результаты исследования особенностей 
процесса экструдирования выбранных образцов. Проанализировано целесообразность внедрения дан-
ной технологии.
Ключевые слова: экструдирование, крохмалосодержащее сырье, жёлудь, каштан, содержание белка.
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EXTRUSION OF NON-TRADITIONAL STARCH-CONTAINING RAW MATERIALS

Summary
The article describes the possibility of using such a non-traditional starch-containing raw materials such 
as acorns and chestnuts in the feed production. The results of studies of the extrusion process the selected 
samples. Analyzed the feasibility of implementing this technology.
Keywords: extrusion, starch-containing raw materials, acorns, chestnuts, the protein content.
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РОЗРОБЛЕННЯ ПРОТЕЇНОВИХ СМУЗІ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Силка І.М., Семененко Ю.А.
Національний університет харчових технологій

У статті представлені результати досліджень в області створення напоїв підвищеної біологічної 
цінності. В якості основних харчових компонентів запропоновані йогурт жирністю 1%, щавнат, насіння 
чіа. Дослідженні фізико-хімічні показники вихідної сировини та готового продукту. Експериментально 
встановлені співвідношення рецептурних компонентів. Розроблена технологія протеїнового смузі.
Ключові слова: смузі, біологічна цінність, щавнат, чіа.

Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день, харчування є найважливішою кон-

стантою в житті будь якого спортсмена. Харчу-
вання спортсмена відрізняється від харчування 
звичайної людини, оскільки важкі навантаження 
і досить специфічні вимоги до функціональності 
організму диктують ретельний підбір складу ра-
ціону. Людям, що активно займаються силовими 
видами спорту, рекомендується споживання ви-
сокобілкових продуктів для відновлення і набору 
м'язової маси, необхідної як для змагань, так і 
для власного самозадоволення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Завдання цілеспрямованого регулювання адап-
тивного синтезу білків в процесі спортивної ді-
яльності вирішуються різними шляхами, з яких 
вельми перспективними є розробка спеціалізова-
них продуктів підвищеної біологічної цінності з 
відносно високим вмістом білка і збалансованих 
за незамінимими факторами харчування [1].

Закордоном для вирішення цього завдання 
багатьма лабораторіями запропоновані спеціалі-
зовані продукти підвищеної біологічної цінності і 
фармакологічні засоби, які можна розподілити на 
наступні групи [2]:

– продукти з підвищеним вмістом білка: білко-
вий бісквіт, білково-глюкозний шоколад «Спорт», 
білкове печево «Олімп», білкове печево (солене), 
білковий мармелад,а також продукти зарубіжно-
го виробництва шинелпротеїн, казилан, проти-
фан і ін. 

– попередники пуринових і піримідинових ну-
клеотидів і їх похідні: інозин, оротат калію, 4-ме-
тилурацил-метацил і ін. 

– окремі амінокислоти: триптофан, тирозин, 
глютамінова кислота(панангін), метіонін і ін., та 
збалансовані суміші амінокислот.

Головна вимога до їжі в період підготовки 
спортсмена це кратність прийомів їжі повинна ста-
новити до 5 разів на день. До продуктів спортивно-
го харчування висувається ряд наступних задач:

1) у повному обсязі забезпечити витрати 
енергії;

2) підвищена на 15-30% кількість повноцінних 
і легкозасвоюваних білків;

3) наявність всіх амінокислот в оптималь-
них співвідношеннях та вітамінів В1, В2, В3, 
РР(ніацин) і С, які сприяють обміну білків;

Досягти цієї мети дозволяють напої високої 
біологічної цінності до яких відносять смузі [3]. 
Це досить енергетичний напій, що легко і швидко 
засвоюється організмом, а одна порція може за-
мінити повноцінний прийом їжі. 

Смузі є оптимальним напоєм, компонентний 
склад якого можна компонувати заплановано [4]. 
Тобто підбирати інгредієнти залежно від постав-
лених задач. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для проектування поліну-
трієнтного складу протеїнового смузі було про-
ведено підбір рецептурних компонентів. У ході 
теоретично опрацьованих матеріалів було визна-
чено, що для спортсменів є доцільнім викорис-
тання такої сировини як щавнат, насіння шавлії 
іспанської, арахіс, мед та м’ята. 

Щавнат – нова гібридна культура, створена в 
Національному ботанічному саду ім. М.М. Гриш-
ка НАН України. Щавнат використовується як 
харчова, енергетична кормова та лікарська рос-
лина [5]. Він є джерелом рослинного біологічно 
цінного білка, макро- та мікроелементів, вітамі-
нів, кислот, каротинів, має високу калорійність 
443,7 ккал. Аналіз біологічної цінності білків 
щавнату свідчить, що білок щавнату є майже 

© Силка І.М., Семененко Ю.А., 2017



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 64

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

збалансованим, лімітованими є амінокислоти ізо-
лейцин і валін (скор 75% та 90% відповідно).

Насіння іспанської вузьколистої шавлії, яку 
вирощують на території Південної Америки. Не-
великі зернята (чіа) багате на білок (19-23%) висо-
кої якості. Тому чудовий дар природи є унікаль-
ною добавкою до раціону фізично активних людей 
і спортсменів [6]. Він не тільки контролює вагу, 
але також сприяє нарощуванню м'язової маси.

Насіння чіа багате на харчові волокна (25%), 
на жирні кислоти ω-3та ω-6 у співвідношенні 
близькому до рекомендованого. Крім цього на-
сіння містить підвищену кількість калію, фосфо-
ру, магнію, селену та хлорогенової кислоти, яка 
здатна спалювати жир з вивільненням енергії, 
необхідної для тренувань у спортзалі.

Насіння чіа володіють нейтральним смаком, 
що дозволяє використовувати їх в якості допо-
внення майже до всіх страв: їх додають в каші 
і використовують як посипання для булочок, 
споживають в якості самостійного блюда і змі-
шують з йогуртом. Високий вміст клітковини в 
комбінації з муцинами (різновид глікопротеїдів) 
обумовлює здатність насіння чіа набирати воду і 
розбухати в 12 разів. Таким чином, досить з’їсти 
всього 2 столові ложки, щоб наповнити шлунок і 
притупити почуття голоду на тривалий час. 

Арахіс – однорічна невисока трав'яниста 
рослина родини бобових, що росте в країнах з 
теплим і вологим кліматом. В арахісі містяться 
унікальні амінокислоти, вітаміни A, D, E, В1, В2, 
РР, Е, біотин, поліненасичена ліонолева і фолієва 
кислоти і мікроелементи. У ньому знаходиться 
більше 35% білків, які також характеризуються 
оптимальним співвідношенням амінокислот. 

Мед – це натуральний продукт бджільництва. 
Натуральний бджолиний мед містить вуглево-
ди, білки, мінеральні речовини, вітаміни групи 
В, аскорбінова кислота, найважливіші фермен-
ти та майже всі мікроелементи. За складом цей 
продукт нагадує плазму крові людини [7]. Мед 
в харчуванні спортсменів виступає як джерело 
енергії перед великими фізичними навантажен-
нями та необхідний в період найбільшої актив-
ності організму. 

М’ята – багаторічна рослина з сімейства яс-
ноткових, гармонічно поєднує всі складові про-
теїнового смузі, підсилює аромат та смак.

Обрана сировина є джерелом білків високої цін-
ності. За експериментальними і теоретичними до-
слідженнями є доцільним використання даної рос-
линної сировини як компонентів протеїнового смузі.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження було розроблення смузі підвищеної 
біологічної цінності для спортсменів та людей з 

фізичними навантаженнями на основі рослин-
ної сировини. 

Для досягнення поставленої мети вирішува-
лися наступні задачі:

– розробити технологію смузі «Фітнес» на 
основі йогурта зі щавнатом та насінням чіа.

– встановити раціональний вміст білка та 
НАК в напої;

— дослідити органолептичні показники смузі.
Виклад основного матеріалу досліджень. Реа-

лізацію викладених задач дослідження даної ро-
боти проводили за допомогою сучасних методів 
дослідження. А саме:

• визначення титрованої кислотності згідно 
до ДСТУ 4343:2004 [8];

• визначення активної кислотності 
(ГОСТ 26781);

• визначення масової частки сухих знежире-
них речовин (ГОСТ 3626).

Харчову та біологічну цінність оцінюва-
ли розрахунковим методом з використан-
ням формул матеріального балансу, сучасних 
комп’ютерних технологій, методик математич-
ного моделювання та статистичного оброблення 
експериментальних даних.

Беручи до уваги харчову та енергетичну цін-
ність сировини (табл. 1), склад проектованого 
смузі спочатку розробляли теоретично. Осно-
вною задачею даних досліджень було забезпечи-
ти надходження білку в кількості 30% від добової 
потреби, при споживанні однієї порції напою. 

Таблиця 1 
Харчова цінність компонентів смузі «Фітнес»

Компоненти Біл-
ки, г

Жири, 
г

Вугле-
води, г

Енергетична 
цінність, ккал

Йогурт 3 1 8 51
Щавнат 42 3,2 13 249
Насіння чіа 21 30 6,15 379
Арахіс 26,3 45,2 9,9 551
Мед 0,8 0 80,3 328

Джерело: розроблено авторами за даними [7]

В основі проектованого напою є молочна осно-
ва, а саме йогурт з мінімальним вмістом жиру, 
що дозволить компенсувати втрати мінеральних 
речовин (калію, кальцію, натрію, фосфору) при 
фізичних навантаженнях.

Підбір рецептури здійснювався шляхом вне-
сення різної кількості рослинної сировини у під-
готовлені зразки йогурту та визначення їх хар-
чової цінності, а особливо підвищеного вмісту 
білків. Виходячи з цього було отримано декілька 
зразків з різним інгредієнтним складом (табл. 2).

Таблиця 2 
Інгрідієнтний склад смузі та загальний вміст макронутрієнтів

№ 
пп

Компоненти, % мас. Загальний вміст, %

Йогурт Пюре щавнату Насіння чіа Арахіс Мед М’ята Білки Жири Вуглеводи

1 46,5 15,5 13,0 15,0 7,0 3,0 14,6 11,6 13,6

2 45,0 16,0 14,5 12,5 8,0 4,0 14,5 11,0 14,2

3 43,5 17,0 15,0 11,0 9,0 4,5 14,6 10,5 14,9

4 42,0 18,0 16,0 9,0 10,0 5,0 14,6 9,9 15,6

5 40,0 18,5 17,0 8,5 10,5 5,0 14,8 9,9 15,9
Джерело: розробка авторів
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Досліджувані зразки 3, 4 та 5 найбільш від-
повідають поставленій задачі, оскільки вміст 
білків у них найбільший. Провівши розрахунки 
харчової цінності було встановлено, що порція 
смузі масою 200 г за рецептурою № 3, 4 та 5 за-
безпечує близько 30% білка від добової потреби 
(рис. 1) осіб ІІ групи інтенсивності праці [9].
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Рис. 1. Забезпечення добової норми  
споживання макронутрієнтів, %

Джерело: розробка авторів

Наступним кроком було визначення фізико-хі-
мічних показників досліджуваних зразків (табл. 3).

Таблиця 3
Фізико-хімічні показники  

досліджуваних зразків

Назва показника Досліджувані 
зразки

Контр-
оль

Титрована кислотність, °Т 87,0 – 108,4 80-140
Активна кислотність, од. рН 4,171-4,613 4,8-4,0
Масова частка сухих зне-
жирених речовин, % 9,824-11,056 9,5

Масова частка сахарози, % 5,3-7,01 5
Джерело: розробка авторів

Дегустаційною комісією було відзначено, що 
збільшення масової частки жиру в смузі при-
зводить до відчуття зайвої солодкості, смак стає 
менш приємним. Збільшення масової частки меду 
надає смузі «Фітнес» приємний медовий смак, 
тому доцільно збільшити частку меду до 10%. Та-
кож комісією було виділено зразок № 3 як най-
більш вдалий за органолептичними показниками, 
фізико-хімічні показники якого знаходяться в 
межах нормативних значень. Надалі було розра-
ховано біологічну цінність смузі «Фітнес» (табл. 4) 
та розроблено рецептурний склад (рис. 2).

Таблиця 4
Результати розрахунку біологічної цінності 

білка смузі «Фітнес»
Амінокис-
лота

Вміст НАК 
в ідеально-
му білку, 
мг/г

Вміст НАК у 
смузі «Фітнес»

Амі-
нокис-
лотний 
скор, %

мг/100 г 
напою

мг/1 г 
білка

Валін 50 295 20,2 40,4
Ізолейцин 40 229,7 15,7 39,3
Лейцин 70 425,8 29,2 41,7
Лізин 55 270,8 23,5 40,2
Метіонін 35 127,9 15,8 45,0
Фенілаланін 60 319,5 21,9 36,5
Треонін 40 201,9 21,6 54,6
Цистин 10 103 7,1 70,5

Джерело: розробка авторів

 Рис. 2. Компонентний склад  
протеїнового смузі «Фітнес»

Джерело: розробка авторів

У ході дослідження було встановлено, що бі-
лок загалом лімітований за такими амінокислота-
ми як фенілаланін та ізолейцин, амінокислотний 
скор яких становить 36,5 та 39,3% відповідно. По-
при біологічну цінність даного напою та приємні 
смакоароматичні характеристики проектований 
смузі «Фітнес» має високу харчову цінність, а 
саме збагачує організм вітамінами, антиоксидан-
тами та харчовими волокнами.

Висновки та пропозиції. Теоретично до-
сліджено та підтверджено експериментально 
високу біологічну цінність протеїнового смузі 
«Фітнес», що в своєму складі містить лише на-
туральні інгредієнти.

Розроблена рецептура смузі «Фітнес» на 
основі білкововмісної рослинної сировини дозво-
лить урізноманітнити щоденний раціон харчу-
вання не тільки спортсмена, але й харчування 
звичайної людини.
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РАЗРАБОТКА ПРОТЕИНОВЫХ СМУЗИ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Аннотация
В статье представлены результаты исследований в области создания напитков повышенной биоло-
гической ценности. В качестве основных пищевых компонентов предложены йогурт жирностью 1%, 
щавнат, семена чиа. Исследованы физико-химические показатели исходного сырья. Экспериментально 
установлены соотношения рецептурных компонентов. Разработана технология протеинового смузи.
Ключевые слова: смузи, биологическая ценность, щавнат, чиа.

Silka I.N., Semenenko Yu.A.
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DEVELOPMENT OF PROTEIN SMOOTHIES BASED ON VEGETABLE MATERIALS

Summary
The article presents the results of research in the field of increased biological value of beverages. The main 
offered nutrition ingredients are: fat yogurt 1% schavnat, chia seeds. The physico-chemical characteristics 
of the feedstock were investigated. Experimentally were established relation of recipe components. Was 
established the technology of protein smoothies.
Keywords: smoothies, biological value, schavnat, chia.
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧИВА  
РІЗНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ

Чуйко М.М.
Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

Проведено товарознавчу експертизу цукрового печива, що реалізується у торговельній мережі м. Хар-
кова, за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Встановлено, що за де-
якими органолептичними і фізико-хімічними показниками цукрове печиво ТМ «Вигідна ціна завжди» та 
ТМ «Розумний вибір» не відповідало діючим вимогам якості. Оцінка якості упакування та маркування 
цукрового печива показала, що на маркуванні п’яти зразків печива було вказано строки зберігання, що 
перевищували нормовані.
Ключові слова: печиво цукрове, товарознавча характеристика, виробник, торговельна марка, 
органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, маркування, упакування.

Постановка проблеми. Асортимент борош-
няних кондитерських виробів досить різ-

номанітний. Вони займають значну питому вагу 
в загальному обсязі продукції, що виробляєть-
ся підприємствами та кондитерськими цехами. 
Серед різноманітного асортименту борошняних 
кондитерських виробів на частку цукрового пе-
чива приходиться близько 20%. Цукрове печи-
во завжди було і залишається одним з найбільш 
улюблених серед населення борошняних конди-
терських виробів. Але сьогодні з'явилося досить 
багато малих приватних підприємств і цехів, які 
розчаровують споживачів, залишаючи в мину-
лому неперевершений традиційний смак та інші 
якісні характеристики цукрового печива. Тому 
придбавши неякісний товар покупець надалі з 
обережністю відноситься до таких виробників. 
Отже, проблема контролю якості печива є до-
сить актуальною. Тому товарознавча експертиза 
цукрового печива, спрямована на його об’єктивне 
вивчення, є реальним бар’єром на шляху над-
ходження до торговельної мережі, а в деяких 
випадках і запобігання розробки та виробництва 
неякісного печива. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ри-
нок кондитерських виробів сьогодні досить розви-
нений і структурований. Виробники стимулюють 
зростання асортименту борошняних кондитер-
ських виробів, зокрема печива. Показники ро-
боти кондитерського ринку говорять про те, що 
спостерігається позитивна динаміка виробництва 
[1]. Ринок кондитерських виробів в Україні є ви-
сококонцентрованим. Понад 65% ринку поділено 
між такими компаніями, як «Рошен», «Конті», 
«АВК», «Харківська БФ», «Житомирські ласощі» 
та ін. Дрібні підприємства воліють не конкурува-
ти з великими компаніями і намагаються займа-
ти вільні ніші в регіонах. Борошняні кондитер-
ські вироби користуються попитом у всіх верств 
населення з різним рівнем доходів. Тому їх ви-
робництво постійно зростає і за останні 5 років 
збільшилося майже в 1,4 рази [2].

Аналіз ринку кондитерських виробів пока-
зує, що значна частина внутрішнього попиту на 
кондитерські вироби задовольняється за рахунок 
вітчизняних виробників. Проте, останнім часом 
спостерігається тенденція до нарощування кіль-
кості імпортної продукції і, відповідно, зниження 
частки українських виробників [3]. Таким чином, 

ринок печива, як частина кондитерського ринку 
України, розвивається в умовах жорсткої вну-
трішньої і зовнішньої конкуренції, що стимулює 
постійно вдосконалювати управлінські процеси 
і забезпечувати високі світові стандарти якості 
виробленої продукції. Тому оцінка якості цукро-
вого печива різних виробників є важливим за-
вданням для виявлення сумлінності вітчизняних 
підприємств-виробників щодо виготовлення ними 
високоякісної продукції.

Виділення раніше не вирішених частин за-
гальної проблеми. Аналізуючи сучасні напрями 
розвитку ринку печива, встановлено, що одні-
єю з провідних тенденцій в останні роки є зміна 
структури виробництва саме цукрового печива. 
Виробники намагаються збільшити частку фа-
сованого печива в обсязі продажів і зменшити 
частку печива, що продається на вагу. Великі 
компанії зараз намагаються активніше просува-
ти упаковану продукцію, вважаючи, що, якщо 
продукція залишиться просто «печивом», це 
обов'язково призведе до втрат, в той час як ви-
ведення на ринок брендів, що запам'ятовуються, 
приверне покупців. До того ж останнім часом ви-
робники печива намагаються зменшити собівар-
тість продукції, а отже і її якість, за рахунок 
використання у рецептурі низькоякісних жиро-
вих компонентів, їх неприродних замінників, на-
несення неправдивої інформації на маркування 
продукції щодо її складу, термінів зберігання 
тощо, тим самим вводячи в оману споживачів і 
наражаючи їх на небезпеку.

Мета статті. Метою роботи є порівняльна то-
варознавча характеристика цукрового печива 
різних вітчизняних підприємств-виробників за 
органолептичними, фізико-хімічними та мікро-
біологічними показниками.

Виклад основного матеріалу. Об’єктами до-
сліджень були 10 зразків цукрового печива, що 
розфасовано та упаковано у пачки, має тривалий 
термін зберігання та реалізуються в роздрібній 
торговельній мережі міста Харкова. Зокрема, під 
час досліджень було використано цукрове печи-
во наступних виробників: зразок № 1 – ВАТ «Ві-
нницька кондитерська фабрика» печиво цукро-
ве «До кави» з ароматом пряженого молока (ТМ 
«Рошен») – м. Вінниця, Україна; зразок № 2 – 
АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» печиво 
цукрове «Ювілейний букет» (ТМ «Бісквіт-Шо-
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колад») – м. Харків, Україна; зразок № 3 – АТ 
ВО «Конті» печиво цукрове «Карапуз» з цукром 
(ТМ «Конті») – м. Константинiвка, Донецька обл., 
Україна; зразок № 4 – ПАТ КФ «Лагода» печиво 
цукрове «Загора до чаю» з ароматом пряженого 
молока (ТМ «Загора») – м. Кагарлик, Київська 
обл., Україна; зразок № 5 – ПАТ «Запорізька 
кондитерська фабрика» печиво цукрове «Чайний 
аромат» (ТМ «ЗКФ») – м. Запоріжжя, Україна; 
зразок № 6 – ТДВ «Житомирські ласощі» печиво 
цукрове «Фламенко» (ТМ «ЖЛ») – м. Житомир, 
Україна; зразок № 7 – Кондитерська фабри-
ка «А.В.К.» печиво цукрове «До чаю» з арома-
том молока (ТМ «АВК») – м. Дніпропетровськ, 
Україна; зразок № 8 – ПАТ «Полтавакондитер» 
печиво цукрове «Корівкіна забавка» (ТМ «Домі-
нік») – м. Полтава, Україна; зразок № 9 – ПАТ 
«Рівненська кондитерська фабрика» печиво цу-
крове «Лакомка. Молочне» з ароматом молока 
(ТМ «Вигідна ціна завжди») – м. Рівне, Украї-
на; зразок № 10 – ТОВ «Світ ласощів» печиво 
цукрове «Українське» (ТМ «Розумний вибір») – 
м. Черкаси, Україна.

Оцінку якості обраних зразків цукрового пе-
чива було проведено згідно ДСТУ 3781-98 «Пе-
чиво. Загальні технічні умови».

Експертиза упакування та маркування цу-
крового печива дозволила зробити висновок, що 
упакування і маркування зразків печива усіх 
торговельних марок відповідало вимогам нор-
мативної документації (НД). Під час порівняння 
строків придатності, зазначених на маркуван-
ні печива, зі строками придатності, вказаними 
у стандарті, встановлено, що лише печиво ТМ 
«Рошен», «Конті», «ЖЛ», АВК» і «Домінік» від-
повідало діючим вимогам. На маркуванні печива 
інших ТМ були вказані строки зберігання, що 
перевищували встановлені НД.

Результати органолептичної оцінки цукрового 
печива показали, що лише за показником вигля-
ду у розломі цукрове печиво ТМ «Вигідна ціна 
завжди» та ТМ «Розумний вибір» не відповідало 
встановленим вимогам на даний вид продукції. 
Решта обраних для дослідження зразків цукро-
вого печива за усіма органолептичними показни-
ками, а саме формою, станом поверхні, кольором, 
смаком, запахом і виглядом у розломі, відповіда-
ли вимогам, що пред’являються ДСТУ 3781-98 
«Печиво. Загальні технічні умови» і тому визнані 
придатними до вживання.

Серед фізико-хімічних показників якості 
зразків цукрового печива досліджували такі: во-
логість, лужність, намочуваність, щільність, ма-
сову частку жиру.

Вологість печива в значній мірі обумовлює 
його товарознавчі характеристики. Вона зале-
жить в основному від типу печива і сорту бо-
рошна, а також від інших факторів. На вологість 
печива також впливає його товщина: чим вона 
більше, тим більше вологи залишається в печиві 
при випіканні.

Результати дослідження вологості печива 
різних ТМ наведено на рис. 1.

Як видно з рис. 1, вологість досліджуваних 
зразків печива коливалась в межах 5,2-7,3% і 
відповідала стандарту. Найвищі значення показ-
ника вологості мали зразки ТМ «Розумний ви-
бір», «Вигідна ціна завжди», «Бісквіт-Шоколад» 

і «ЗКФ», що, ймовірно, пов’язано з більшою тов-
щиною печива цих ТМ порівняно з іншими.
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Рис. 1. Вологість цукрового печива  
різних торговельних марок

Лужність – важливий показник, що є одним з 
основних на виробництві при визначенні добро-
якісності печива. Лужність досліджуваних зраз-
ків цукрового печива різних торговельних марок 
наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Лужність цукрового печива  
різних торговельних марок

З рис. 2. видно, що лужність цукрового печи-
ва різних ТМ складала від 0,5 до 1,8 град., при-
чому найнижчу лужність мало печиво ТМ «Ро-
шен», а найвищу – печиво ТМ «Розумний вибір». 
Найбільш високі значення лужності мали зраз-
ки цукрового печива ТМ «Вигідна ціна завжди» 
(1,6 град.) і ТМ «Розумний вибір» (1,8 град.), що 
можна пояснити порушенням рецептури виробів 
і введенням завищеної кількості розпушувачів. 
Проте такі значення лужності цих зразків за-
довольняють вимогам діючого стандарту. Тому 
лужність всіх досліджуваних зразків цукрового 
печива знаходилася в межах допустимих норм.
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Отримані дані щодо показника намочуваності 
у досліджуваних зразках цукрового печива на-
ведено на рис. 3.
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Рис. 3. Намочуваність цукрового печива  

різних торговельних марок

Намочуваність є важливим показником якості 
печива, який характеризує його структуру та по-
ристість. Експериментальні дані, представлені на 
рис. 3, свідчать про те, що намочуваність зраз-
ків цукрового печива, обраних для дослідження, 
складала від 138% до 170%. Так, для цукрового 
печива ТМ «Вигідна ціна завжди» і ТМ «Розум-
ний вибір» показник намочуваності складав відпо-
відно 138% і 142%, що менше встановлених вимог 
діючого стандарту на 12% і 8%. Такий результат 
свідчить про те, що дані зразки печива мають 
низьку пористість і високу твердість. Тому таке 
печиво, хоча і виробляється за ДСТУ, не відпові-
дає цій НД і не може бути представлено у торго-
вельній мережі. Усі інші зразки цукрового печива 
мали намочуваність, що складала більше 150%, 
що свідчить про його відповідність вимогам на да-
ний вид продукції, а отже, про його якість.

Як відомо, на сьогодні структурно-механіч-
ні властивості печива безпосередньо не визна-
чають, їх прогнозують за показниками намочу-
ваності й щільності. За результатами щільності 
печива також судять про його пористість, яка 
побічно характеризує розрихленість печива. За 
літературними даними печиво з гарною порис-
тістю має щільність не більше 0,6 г/см3, із серед-
ньою – 0,60-0,63 г/см3, а з поганою пористістю – 
більше 0,64 г/см3. Отримані дані щодо щільності 
цукрового печива у досліджуваних зразках на-
ведено на рис. 4.

Як видно з рис. 4, щільність цукрового печива 
обраних ТМ змінювалась у широких межах. Так, 
показник щільності восьми зразків печива скла-
дав від 0,539 г/см3 до 0,578 г/см3, що свідчило про 
їх гарну пористість. Причому серед них найменшу 
щільність мало цукрове печиво ТМ «Конті», а най-
більшу – ТМ «Рошен». Слід зазначити, що дослі-
джувані зразки печива ТМ «Вигідна ціна завжди» 
і ТМ «Розумний вибір» мали найбільші значення 
за показником щільності і складали 0,612 г/см3  
і 0,605 г/см3 відповідно. Отримані результати до-

сліджень дозволяють зробити висновок про недо-
статню пористість цих зразків печива.
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Рис. 4. Щільність цукрового печива різних 
торговельних марок

Результати експериментальних досліджень 
масової частки жиру в перерахунку на суху ре-
човину у цукровому печиві різних ТМ наведено 
на рис. 5.
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Рис. 5. Масова частка жиру в цукровому печиві 
різних торговельних марок

Отримані результати щодо масової частки 
жиру в цукровому печиві (рис. 5) показали, що 
за цим показником усі зразки печива, обрані для 
дослідження, відповідають встановленим вимо-
гам. Печиво ТМ «Бісквіт-Шоколад» і ТМ «Домі-
нік» виготовлено з борошна пшеничного вищо-
го сорту і містить відповідно 20,0% і 15,7% жиру 
на суху речовину, що відповідає вимогам ДСТУ. 
Масова частка жиру в печиві ТМ «Розумний 
вибір» складає 10,3%, а ТМ «Вигідна ціна за-
вжди» – 11%. Проте слід зазначити, що ці два 
зразки печива виготовляють з борошна другого 
сорту, тому для них граничне значення цього по-
казника складає 11%. Усі інші зразки печива та-
кож вважаються якісними за показником масової 
частки жиру.
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За мікробіологічними показниками усі дослі-
джувані зразки цукрового печива відповідали ви-
могам, що пред’являються до даного виду печива.

Висновки і пропозиції. Проведено това-
рознавчу експертизу цукрового печива десяти 
підприємств-виробників за органолептичними, 
фізико-хімічними та мікробіологічними показ-
никами якості відповідно до порядку та правил 
проведення експертизи харчових продуктів. Ор-
ганолептична оцінка якості цукрового печива по-
казала, що лише за показником вигляду у роз-
ломі зразки цукрового печива ТМ «Вигідна ціна 
завжди» та ТМ «Розумний вибір» мали невідпо-
відну встановленим вимогам якість. Результати 
досліджень фізико-хімічних показників якості 
цукрового печива показали, що цукрове печиво 
майже усіх торговельних марок (крім ТМ «Ви-
гідна ціна завжди» та ТМ «Розумний вибір», що 
мали показник намочуваності менший за вста-
новлені норми) задовольняло вимогам ДСТУ. За 

мікробіологічними показниками усі досліджувані 
зразки цукрового печива відповідали вимогам, 
що пред’являються до даного виду печива.

Встановлено, що упакування і маркуван-
ня зразків цукрового печива усіх досліджува-
них торговельних марок відповідало вимогам 
ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови». 
Під час порівняння строків придатності, зазна-
чених на маркуванні печива, зі строками при-
датності, вказаними у стандарті, встановлено, що 
лише п’ять зразків печива (ТМ «Рошен», «Кон-
ті», «ЖЛ», АВК» і «Домінік») відповідало діючим 
вимогам. На маркуванні печива інших ТМ були 
вказані строки зберігання, що перевищували 
нормовані.

Запропоновано врахувати виробникам борош-
няної кондитерської продукції отримані резуль-
тати досліджень органолептичних, фізико-хі-
мічних і мікробіологічних показників цукрового 
печива з метою поліпшення його якості.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНЬЯ  
РАЗНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация
Проведена товароведная экспертиза сахарного печенья, реализуемого в торговой сети г. Харькова, по 
органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Установлено, что по не-
которым органолептическим и физико-химическим показателям сахарное печенье ТМ «Выгодная цена 
всегда» и ТМ «Разумный выбор» не соответствовало действующим требованиям качества. Оценка ка-
чества упаковки и маркировки сахарного печенья показала, что на маркировке пяти образцов печенья 
были указаны сроки хранения, превышающие нормируемые.
Ключевые слова: печенье сахарное, товароведная характеристика, производитель, торговая марка, 
органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, маркировка, упаковка.
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MERCHANDISING CHARACTERISTICS OF COOKIES  
DIFFERENT DOMESTIC MANUFACTURERS

Summary
A merchandising expertise sugar cookies, implemented in the trading network of the city of Kharkiv, 
organoleptic, physical, chemical and microbiological parameters. Found that some organoleptic and physico-
chemical parameters sugar biscuits TM «Vigіdna cіna zavzhdi» and TM «Rozumnij vibіr» did not meet 
current quality requirements. Assessment of quality packaging and labeling of sugar cookies showed that 
five samples marked on the cookie was specified shelf life in excess of normalized.
Keywords: sugar cookies, merchandising characteristics, trademark, manufacturer, organoleptic, physical, 
chemical, microbiological indicators, labeling, packaging. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ДОСВІД ЄС ТА УКРАЇНИ

Шовкалюк Ю.В.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»

Будівельні об’єкти потребують значних енерговитрат як на їх створення, так і на подальшу експлуатацію. 
В статті проведено аналіз законодавчої та нормативної бази України та ЄС для стимулювання 
енергоефективності та впровадження енергоощадних технологій в сфері ЖКГ. 
Ключові слова: нормативна база, енергозбереження, енергоефективність, енергоспоживання, будівлі.

Вступ. Підвищення енергоефективності – 
важливе завдання інноваційного розвитку 

економіки України. Житлово-комунальне гос-
подарство (ЖКГ) – одна з найбільш важливих 
сфер економіки країни, що забезпечує необхідні 
умови для функціонування господарського комп-
лексу населених пунктів. Будівлі відносяться до 
найбільших споживачів енергоресурсів (до 40%). 
Необхідність скорочення енергоспоживання буді-
вель обумовлюється зростанням вартості пали-
ва та потребою у зменшенні впливу на довкіл-
ля. Впровадження у законодавчу та нормативну 
базу вимог до підвищення енергоефективності 
об’єктів ЖКГ є інструментом впливу на знижен-
ня споживання ресурсів та зменшення енерге-
тичної залежності держави.

Постановка проблеми. Енергоефективні тех-
нології доцільно впроваджувати не тільки на 
стадії проектування і вибору конструктивних рі-
шень, але й під час експлуатації житлового фон-
ду. При значних витратах на енергопостачання 
існуючих будівель в Україні рівень теплового 
комфорту в них не дотримується у відповідності 
із санітарними вимогами. Тому питання підви-
щення енергофективності об’єктів ЖКГ є акту-
альною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тою впровадженої з 2002 Директиви ЄС [1] стало 
сприяння покращенню енергетичної ефективнос-
ті будівель з урахуванням зовнішніх кліматичних 
та місцевих умов, а також вимог щодо клімату у 
приміщеннях та рентабельності. Згідно з оновле-
ною Директивою ЄС [2] встановлено вимоги до 
енергетичної сертифікації будівель та методоло-
гії розрахунку комплексної енергоефективності 
будівель. Також в ЄС розроблено низку стандар-
тів, зокрема: EN 15316-2-1:2007 [3], що нормує 
ефективність систем опалення; EN 15217:2007 [4], 
який забезпечує методи для визначення енер-
гетичної ефективності будівель з урахуванням 
тепло споживання інженерних систем, а також 
оцінки ступеню автоматизації; EN 15232:2007 [5], 
що визначає вимоги до інженерних систем бу-
дівель з урахуванням класів енергоефективнос-
ті; EN 12831:2003 [6], що містить порядок роз-
рахунку теплової потужності систем водяного 
опалення; EN 13829 [7], EN 14501 [8], EN 13779 
[9] – надають можливість порівняння показників 
енергоефективності будівель та їх енергетичної 
сертифікації; за EN 7730 [10] проводиться нор-
мування мікроклімату приміщень, EN 15603:2008 
[11] наводить методологію оцінки загального 

енергоспоживання та типи рейтингів для оцін-
ки енергетичної ефективності будівель, EN 13790 
[12] надає методи для розрахунку витрат енергії, 
а також врахування впливу теплових втрат [13]. 

Розроблена в Україні система нормативних 
документів направлена на стимулювання впро-
вадження ефективних технічних рішень у прак-
тику будівництва. На сьогодні з урахуванням 
підходів ЄС розроблено низку стандартів, що ре-
гламентують вимоги до методів оцінювання по-
казників енергоефективності, енергопаспортиза-
ції та сертифікації будівель [14-20]. Розроблено 
та прийнято велику кількість державних стан-
дартів за різними напрямами (енергоощадність 
[21], нормування витрат і втрат, енергетичне 
маркування, енергоаудит [22], енергоменеджмент 
[23], мікроклімат [24] тощо). 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми та мета статті. Незважаючи на 
значну кількість розроблених нормативно-право-
вих актів у сфері енергоефективності, діяльність 
щодо удосконалення нормативно-правової бази 
продовжується. Огляд розвитку законодавчої та 
нормативної бази ЄС та України стосовно під-
вищення енергоефективності ЖКГ є актуальним 
питанням і буде метою даної статті. 

Міжнародний досвід. Енергоефективність на 
міжнародному рівні визнано як основний пріо-
ритет енергетичних стратегій. У ЄС створено 
розвинену нормативно-правову базу з розвитку 
енергетики та підвищення енергоефективності. 
Для підвищення енергоефективності у будівель-
ному фонді на рівні міжнародних організацій ви-
користовуються різні інструменти [25]:

– економічне стимулювання впровадження 
енергоощадних технологій, в т.ч. податкові піль-
ги, дотації, гранти, державні програми підтрим-
ки, наприклад, спільне фінансування впрова-
дження сучасних технологій та обладнання;

– економічна підтримка будівництва, вироб-
ництва та купівлі електричної енергії від понов-
люваних джерел енергії (ПДЕ);

– вдосконалення методологій ціно– і тарифо-
утворення, 

– регулювання обсягів виробництва та спожи-
вання енергоресурсів,

– нормативно-законодавча, організаційна та 
інформаційна діяльність.

Законодавчу базу ЄС засновано на директи-
вах, які розробляються Єврокомісією і затвер-
джуються Європейським парламентом і Радою 
Європи. Угодою про партнерство між Україною 
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і Європейським співтовариством від 14 червня 
1994 року визначено пріоритетні сфери адаптації 
законодавства, в тому числі і стандарти з ефек-
тивного використання енергетичних ресурсів. 
Значна частина потенціалу підвищення енергое-
фективності (4/5) в секторі будівель ще залиша-
ється невикористаною (рис. 1): зниження лише 
на 1% інтенсивності споживання завдяки енерго-
ощадності дозволить заощадити 55 млн т.н.е. [26]

 Рис. 1. Потенціал енергоефективності за секторами
Джерело: World Energy Outlook 2014, IEA

Одним з основних напрямів впровадження 
енергоощадних технологій є сучасне проектуван-
ня та будівництво «розумних міст» (smart cities). 
Директива 2012/27/EС встановлює загальні за-
ходи з підвищення енергоефективності: 

• забезпечення модернізації будівель у дер-
жавному секторі; 

• довгострокова національна стратегія з ре-
конструкції будівель, у тому числі комерційних, 
житлових, громадських і приватних;

• реалізація потенціалу високоефективної ко-
генерації та ефективного районного опалення і 
охолодження.

У Франції, Німеччині, Італії та Великобрита-
нії планується до 2030 р. частку когенерації в за-
гальному обсязі виробництва електроенергії до-
вести до 30% [25], для чого запроваджено «зелені» 
тарифи та податкові пільги. В енергетичному ба-
лансі ЄС забезпечується раціональне поєднання 
потенціалу ПДЕ з існуючими потужностями ТЕС 
та АЕС у кожній країні. Нормативно-правовими 
актами заохочується виведення з експлуатації 
неефективних застарілих електростанцій з одно-
часним введенням потужностей ПДЕ.

Нормативно-правове забезпечення енерго-
ефективності в будівельному фонді України. 
Нормативно-правові акти, що регулюють діяль-
ність в сфері ЖКГ, розрізняють:

– по юридичній силі: закони та підзаконні акти;
– по змісту (енергетика, екологія, енергоме-

неджмент тощо), 
– по об’єму та характеру дії: акти загальної 

та обмеженої дії,
– по суб’єктам, що їх видають: загальні (ука-

зи Президента, постанови і розпорядження Кабі-
нету Міністрів); відомчі (накази, інструкції мініс-
терств, державних служб, інспекцій, агентств); 
місцеві (рішення місцевих державних адміні-
страцій; накази керівників державних установ); 
внутрішньоорганізаційні.

Правові відносини у цій сфері регулюють-
ся законами України: Про електроенергетику, 
Про теплоенергетику, Про енергозбереження, 
Про особливості здійснення права власності у 

будинку, Про альтернативні види палива, Про 
альтернативні джерела енергії, Про комбінова-
не виробництво теплової та електричної енергії 
(когенерацію), а також Енергетичною стратегією 
України на період до 2030 року та ін. 

Розроблено нові законопроекти, підзаконні 
акти та стандарти, які мають унормувати низ-
ку питань, зокрема, таких, як стимулювання 
енергоефективності у бюджетних установах; 
організацію енергоаудиту, енергоменеджменту 
тощо. У 2015 р. прийнято Закони України щодо 
укладання енергосервісних договорів [27, 28] та 
ряд підзаконних нормативно-правових актів [29]. 
Механізм дозволить залучати інвестиції для бю-
джетних установ та створити ринок енергосерві-
су. Також розроблено проекти законів: 

– «Про комерційний облік комунальних по-
слуг» для забезпечення захисту прав спожива-
чів у сфері комунальних послуг шляхом запро-
вадження обов’язкового обліку теплової енергії, 
гарячої та питної води;

– «Про енергоефективність будівель», яким 
передбачено вимога сертифікації енергетичної 
ефективності будівель; 

– «Про Фонд енергоефективності».
Законодавством України передбачено держав-

ну підтримку у сфері енергоефективності: пряме 
бюджетне фінансування; звільнення від ПДВ, ввіз-
ного мита; звільнення частини прибутку від опо-
даткування; установлення спеціального тарифу на 
електроенергію; надання державних гарантій під 
кредитні лінії. Із впровадженням нових законів 
тема енергоефективності будівель стане в майбут-
ньому вирішальною також і для забудовників.

Розроблено велику кількість нормативно-
правових актів різного рівня. Етапи розвитку 
нормативної бази у сфері енергоефективності 
будівель [30]:

1994-1996 р. – підвищено вимоги до опору 
теплопередачі огороджувальних конструкцій (у 
2-2,5 рази) житлових та громадських будівель,

2006-2007 р.р – введено нові будівельні норми 
з енергоефективності,

2008-2011 р.р. – створена система норм та 
стандартів з регламентації вимог та методів 
контролювання показників енергоефективності,

2012-2013 р.р. – гармонізація з європейськими 
нормами,

2014-2016 р.р. – введення нових методологіч-
них положень та стандартів з оцінювання показ-
ників енергоефективності будівель.

Україна з 01.02.2011р. долучилася до Договору 
про Енергетичне Співтовариство та інших євро-
пейських ініціатив, де скорочення питомого спо-
живання енергоресурсів є одним із найважливі-
ших напрямів енергетичної політики. Сьогодні 
в країні діють: державні, регіональні, галузеві 
цільові програми підтримки енергоефективнос-
ті, розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива. З 2014 р. розпочато поступове 
приведення тарифів на газ, електро– та тепло-
енергію до економічно обґрунтованих. Розпочато 
впровадження закону «Про засади функціону-
вання ринку електричної енергії». 

Розглянемо далі детальніше деякі з основних 
стандартів у сфері енергоефективності будівель. 
ДБН В.1.2-11:2008 [31] на системному рівні вста-
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новлює основні вимоги до економії енергії під 
час проектування, зведення та експлуатації бу-
дівельних об’єктів, формулює вимоги до норма-
тивних документів всіх наступних рівнів в даній 
галузі. На базі [20] створюються нормативні до-
кументи рівня ДСТУ та ДСТУ-Н (рис. 2).

ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015 [14] направлений на ви-
конання вимог Директиви 2010/31/EU щодо енер-
гетичної ефективності будівель, яка передбачає 
прийняття на національному рішенні процедуру 
енергетичної сертифікації і надає методику розра-
хунку потреби в енергії згідно [19]. Згідно ДСТУ-Н 
Б А.2.2-13:2015 [15] розрахунки енергоефективнос-
ті представлені на різних рівнях: енергопотреба; 
енергоспоживання; доставлена енергія; первин-
на енергія/викиди CO2. Стандарт ДСТУ Б В.2.2-
39:2016 [22] встановлює вимоги до методів проведен-
ня енергетичного аудиту будівель (розрахунковий, 
розрахунково-вимірювальний, експлуатаційний), 
їх інженерних систем, до складу робіт, аналізу 
результатів, оформлення звітної документації.  
ДБН В.2.5-67:2013 [32] встановлюють вимоги до 
проектування інженерних систем, енергоефектив-
ності, безпеки, охорони довкілля.

ДСТУ ISO 50001:2014 [23] установлює вимоги 
щодо розроблення, впровадження та поліпшення 
системи енергетичного менеджменту, що призна-
чена надати організації можливість реалізувати 
систематизований підхід до досягнення постійно-
го підвищення рівня енергетичної ефективності. 
Охоплює вимірювання, документацію та звітність, 
проектування та методики проведення закупівель 
у сфері управління енергоефективністю.

Енергетична сертифікація та паспортизація 
будівель

Прийнята у ЄС Директива Directive 2010/31/
EС [1, 2] встановлює кількісні показники енерге-
тичної ефективності для нових та існуючих бу-
дівель; інженерних систем будівель; будівельних 
матеріалів і конструкцій. Директива передбачає 
необхідність отримання енергетичного сертифі-
кату будівлі. 

Також прийнято ряд додаткових вимог [25]:
– незалежна система контролю якості в буді-

вельному секторі;
– під час реконструкції існуючих будівель 

мають вживатися заходи з підвищення енергое-
фективності та застосовуватися ПДЕ;

– спеціальні вимоги щодо енергоефективності 
інженерних систем;

– усі нові будівлі з 2020 р. мають відповідати 
вимозі «0 споживання»;

– кожна будівля повинна мати енергетичний 
паспорт;

– регулярне технічне обстеження всієї систе-
ми опалення будівлі.

На національному рівні стандартизації 
енергоефективності будинків у країнах членів 
ЄС існують різні підходи [13]. У Австрії, Чехії, 
Швеції, Португалії, Ірландії й Данії резуль-
тати розрахунків представляються у вигляді 
річного споживання будинком кінцевої енергії. 
У Нідерландах, Німеччині Греції й Франції – у 
вигляді річного споживання будинком первин-
ної енергії. В Іспанії й Фінляндії – у вигляді 
коефіцієнта теплопередачі для окремих еле-
ментів огороджувальних конструкцій. У Норве-
гії – результати розрахунків представляються 
у вигляді споживання енергії та за показника-
ми коефіцієнтів теплопередачі огороджуваль-
них конструкцій. 

Із впровадженням законопроекту «Про енер-
гетичну ефективність будівель» в Україні енер-
гетична сертифікація стане обов’язковою для 
нових будівель, для будівель державної і кому-
нальної власності, при продажу та оренді бу-
дівель та для отримання державної підтримки. 
Згідно [20] з 2007 року у складі проектної до-
кументації в Україні також розробляється енер-
гетичний паспорт будинку – це документ, що 
складається з 7 таблиць і містить геометричні, 
енергетичні й теплотехнічні характеристики бу-
динку та його інженерних систем та встановлює 
їх відповідність нормативним вимогам.

Висновки. Потенціал енергозбереження бу-
дівельних об’єктів України є високим, для його 
реалізації розроблено та впроваджено цілу низ-
ку законодавчих та нормативно-правових до-
кументів, що регламентують вимоги стосовно 
підвищення енергоефективності в сфері ЖКГ. 
Робота в цьому напрямку продовжується, зо-
крема відбувається гармонізація нормативної 
бази України з європейською. Невиконання 
прийнятих нормативно-правових актів, програм 
і заходів призводить до стримування реалізації 
потенціалу. 

Рис. 2. Система стандартів у сфері енергоефективності будівель
Джерело: доповідь на експертному семінарі «Розробка мінімальних вимог енергоефективності 
будівель у відповідності до Директиви ЄС 31/2010» Фаренюка Г.Г. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ОПЫТ ЕС И УКРАИНЫ

Аннотация
Строительные объекты требуют значительных энергозатрат как на их создание, так и на дальнейшую 
эксплуатацию. В статье проведен анализ законодательной и нормативной базы Украины и ЕС для сти-
мулирования энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ.
Ключевые слова: нормативная база, энергосбережение, энергоэффективность, энергопотребление, 
здания.
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LEGISLATIVE PROMOTE ENERGY EFFICIENCY  
IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: EXPERIENCE THE EU AND UKRAINE

Summary
Building facilities require significant energy for their creation as well as to further use. The article 
analyzes the legislative and regulatory framework of Ukraine and the EU to promote energy efficiency 
and energy-saving technologies in the sphere of housing and communal services. 
Keywords: regulatory framework, energy conservation, energy efficiency, energy consumption, buildings.
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УДК 631.5/8:633.11«324»(477.41)

РОЗВИТОК РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ  
СТРЕСОВИХ ПОГОДНИХ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Бордюжа Н.П.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Пшениця озима вегетувала за типових температурних умов у період проходження загартування рослин 
перед входженням взиму, що забезпечило рослинам набути оптимальної зимостійкості. Взимку 2005–2006 
і 2006–2007 рр. за температурними показниками та сніговим покривом були типовими. Зима 2006–2007 рр. 
відрізнялась різкими перепадами, що створювало загрозу випрівання та вимерзання посівів, та стійкістю 
снігового покриву. Протягом вегетації пшениці озимої весною спостерігали незначні перевищення типових 
температурних показників 2007 р. і 2008 р. та їх типовість 2006 р. Це сприяло оптимальному кущенню та 
виходу в трубку посівів. Протягом періоду формування та наливу зерна простежували типовий розподіл 
температур, хоча за умов 2007 р. показники перевищували типові на 2–3оС. Погодні умови 2005 р. ха-
рактеризувалися низькою кількістю опадів порівняно з типовими, тоді як у наступні роки підвищеною, 
особливо 2006 р.
Ключові слова: пшениця озима, температура, сніговий покрив, опади, ріст та розвиток рослин, вегетація.

Постановка проблеми. Глобальні зміни клі-
мату в останні роки значно ускладнюють 

ситуацію в землеробстві: високі температури за 
недостатної кількості опадів в період появи сходів 
і активного росту рослин знижують фізіологічну 
активність кореневої системи, а також рухомість 
у грунті важливих елементів мінерального жив-
лення, особливо фосфору, що обумовлює значне 
зниження урожайності, погіршення морозостій-
кості і послабленого відновлення весняної веге-
тації [4]. Саме тому, велику увагу слід приділяти 
вивченню впливу погодно-кліматичних умов те-
риторії на вирощування пшениці озимої.

Аналіз досліджень та публікацій. Пшениця 
озима має значну перевагу порівняно з ярою в 
урожайності та показниках якості. Але існує до-
сить великий ризик втрат посівних площ у пері-
од входження у зиму, перезимівлю та весняного 
відростання. Так, у 1991 р. у Монтані в зимових 
умовах загинуло 15% площ цієї культури [12]. 
Строкатість і частота втрат посівів залежить від 
таких чинників як температурні коливання, ві-
тер, сніговий покрив, топографія місцевості, зи-
мостійкості культурного сорту. Низькі темпера-
тури в поєднанні з відсутністю снігового покриву, 
або його нестабільністю, та схильністю вітрів 
сприяють втратам рослин за рахунок висихання, 
вимерзання, тоді як надто великий шар снігового 
покриву забезпечує випрівання рослин [10]. 

Мета досліджень полягала у встановленні 
впливу стресових погодних умов на ріст та роз-
виток рослин пшениці озимої у період вегетації.

Виклад основного матеріалу. Польові дослі-
дження проводились протягом 2006–2008 рр. 
у с.  Пшеничне Васильківського району Київ-
ської області. За тепловим режимом клімат регіо-
ну є помірно-континентальний. За багаторічними 
даними Фастівської метеостанції середньорічна 
температура повітря становить – 7,3оС (рис. 1). 

Найбільш теплий місяць року – липень, холод-
ний – січень. Середня багаторічна температура 
повітря для першого становить +18,8оС, для дру-
гого – -6,1оС. Сума активних температур досягає 
2400, тривалість періоду вегетації з температу-
рою повітря понад +5оС становить 210–215 днів. 
Останні весняні приморозки в середньому за-
кінчуються 26–28 квітня, а перші осінні – по-
чинаються 6–7 жовтня. Характерними є нестійке 
зволоження і періодичні засухи. Середня багато-
річна кількість опадів становить 640 мм, з них 
213 мм припадає на холодний період року (лис-
топад–березень) та 427 мм на теплий квітень–
жовтень), складає 70,0% загальної кількості. 
Розподіл їх за етапами вегетації та інтенсивніс-
тю нерівномірний, що знижує ефективність ви-
користання добрив. Відносна вологість повітря 
становить у середньому за рік 77,0%. Поверхня 
грунту промерзає максимально до -7оС в січні, а 
прогрівається до +23оС у липні [5].

Зона Лісостепу характеризується чітким ви-
раженням пір року. Осінь, зазвичай, тепла і со-
нячна в першій половині і більш похмура – в 
другій. Протягом передосіннього та осіннього пе-
ріодів спостерігається загальне пониження тем-
ператури повітря. Перехід до зимового режиму 
є поступовий. Зима, зазвичай, є помірно-холод-
ною з частими і тривалими відлигами. Сніговий 
покрив нестійкий. Його розподіл є дуже нерів-
номірним. Протягом зими переважає похмура 
погода з частими, але переважно невеликими 
опадами. Весна настає порівняно швидко. Для 
неї характерними є: інтенсивне зростання тем-
ператури, внаслідок чого більша частина талих 
вод поглинається товщею ґрунту. Весняний се-
зон триває близько 2 місяців. До кінця квітня, в 
основному, відбувається повне відтавання ґрунту 
та прогрівається до 8–10оС. Влітку спостеріга-
ється спочатку тепла (перша половина), а потім 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  
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жарка погода. За літній період випадає основна 
кількість опадів. Їх сума за червень–серпень ста-
новить за багаторічними даними близько 250 мм, 
в той час як за вересень–листопад 122 мм. Літні 
опади здебільшого використовуються рослинами 
на фізичне випаровування. Як правило, навесні і 
восени йдуть обложні дощі, а для літнього пері-
оду характерні грози, які часто проходять у ви-
гляді злив, що обумовлює утворення на поверхні 
ґрунту кірки і порушення його структури [1].

 

 

 

Рис. 1. Середньомісячна температура повітря 
території проведення досліджень за даними 

Агрономічної дослідної станції, tоС
Джерело: розробка автора

Ріст і розвиток пшениці озимої залежить від 
стійкості її до низьких температур та ступе-
ню загартування рослин в осінній період. Вона 
в період проростання рослин менш вимоглива 
до тепла, ніж яра. Насіння може проростати за 
температури від 0о до +1оС. Подальше підвищен-
ня температури позитивно впливає на кущення 
рослин [11]. 

За наших досліджень пшениця озима вегету-
вала за типових температурних умов у період 
проходження загартування рослин перед вхо-
дженням взиму (рис. 1), що забезпечило росли-
нам набути оптимальної зимостійкості.

Період перезимівлі посівів різнився за темпе-
ратурними умовами за роками проведення до-
сліджень. Вони характеризувалися типовою тен-
денцією розподілу температур у 2005–2006 рр. і 
лише спостерігали незначне зниження порівня-
но з багаторічними показниками у січні–люто-
му, але вимерзання посівів не простежувалось, 
оскільки за оптимального загатрування та наяв-
ності снігового покриву посіви взмозі витримува-
ти температури до -20оС [7]. Зима 2006–2007 рр. 
відрізнялась позитивною температурою близь-
кою 0оС до середини січня, що створювало загро-
зу випрівання посівів за наявності високої сніго-
вої товщі. До середини лютого простежили різке 
її зниження, показники досягли типових, але не 
критичних для перезимівлі пшениці озимої, та 
зворотній процес у наступний період. Це зумови-
ло раннє відновлення весняної вегетації посівів. 
За цих умов рослинні організми розвивалисть 
в умовах повільного наростання температур і 
достатнього зволоження грунту. В цей період 

відбувалось посилене утворення вторинних ко-
ренів і стебел, формування повноцінного стеблес-
тою та кореневої системи [8]. У зимовий період  
2007–2008 рр. простежували подібну тенденцію 
температурного розподілу до типових, лише по-
казники були вищими. Поступове підняття ртут-
ного показника термометра вище 0оС простежи-
ли від середини лютого, що спричинило ранній 
весняний розвиток рослин.

Протягом вегетації пшениці озимої весною спо-
стерігали незначні перевищення типових темпера-
турних показників 2007 р. і 2008 рр. та їх типовість 
2006 р. Це не перешкодило оптимальному кущен-
ню та виходу в трубку посівів. Протягом періоду 
формування та наливу зерна простежували ти-
повий розподіл температур, хоча за умов 2007 р. 
показники перевищували типові на 2-3оС. Та, слід 
зазначити, що рослини розвивались у оптималь-
них температурних межах для проходження фо-
тосинтезу (23-27оС) [9]. Тож, загрози для врожаю з 
боку цієї характеристики погоди не було.

Виживання посівів протягом зими забезпечує 
сніговий покрив оптимальної товщини (15-20 см). 
Кожен його сантиметр збільшує потенціал збе-
реження посівів. За шару снігу 1-5 см темпера-
тура грунту на глибині вузла кущення на 1-3оС 
вища температури повітря, а за зростання сні-
гової товщі різниця між цими температурними 
показниками може зростати [11].

Зима 2005–2006 рр. характеризувалась постій-
ністю снігового покриву з незначними відхилен-
нями від типових умов (рис. 2). Останній місяць 
зими 2006 р. характеризувавсь відсутністю сніго-
вого покриву. Це поставило під загрозу виживан-
ня посівів, але за позитивних температур не від-
булося висихання та вимерзання посівів, а лише 
зумовило інтенсивніше використання рослинами 
запасних речовин. У наступний період перези-
мівля посівів 2006–2007 рр. відбувалась в умовах 
подібних попередньому року. У 2007–2008 рр.  
посіви перебували під сніговим покривом від 
початку листопада до кінця березня. Хоча його 
товща була нижчою від багаторічної протягом 
січня–березня, але його стабільність, а також 
температури, обумовили оптимальні умови для 
перезимівлі пшениці озимої. Значні опади у ви-
гляді снігу у поєднанні з позитивними темпера-
турними показниками простежували у березні 
2008 р., що могло зумовити випрівання посівів.

 

 

Рис. 2. Середньомісячна товщина снігового покриву 
території проведення досліджень за даними 

Агрономічної дослідної станції, см 
Джерело: розробка автора

Причиною недобору врожаю за вирощування 
пшениці озимої на чорноземних ґрунтах часто 
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стає дефіцит вологи, оскільки саме вона визначає 
доступність елементів живлення. Крім того, опа-
ди нерівномірно розподіляються протягом року 
та вегетації рослин.

Погодні умови 2005 р. характеризувалися 
низькою кількістю опадів порівняно з типовими, 
тоді як у наступні роки – підвищеною, особливо 
2006 р. Сходи та осіннє кущення посівів проходи-
ли в типових для цього регіону умовах в 2006 р., 
за надлишку опадів у 2005 р. та дефіциті – у 
2007 р. (рис. 3). Типовість температури запобі-
гла зниженню фізіологічної активності кореневої 
системи, рухомості в грунті важливих елементів 
мінерального живлення, особливо фосфору, що 
призвело б до погіршення морозостійкості і по-
слабленого відновлення весняної вегетації [4]. 

У період кущення та виходу в трубку рослин 
у 2006 р. спостерігавсь частковий дефіцит вологи 
порівняно з типовими умовами у квітні та надли-
шок – у травні (в 2 рази). У 2007 р. надходження 
опадів було більш рівномірне, але спостерігався 
його дефіцит, особливо в квітні–травні, де надхо-
дження були більш як в 2 рази менші відносно 
багаторічних даних. Нестача вологи в цей час є 
причиною пригнічення росту вузлових коренів 
і формування рослин з короткими стеблами [2], 
оскільки за дефіциту вологи порушується узго-
дженість у роботі ферментних систем, підсилю-
ються процеси гідролізу і розпаду органічних 
речовин, різко знижується інтенсивність фото-
синтезу, припиняється ріст рослин [3]. У 2008 р. 
посіви пшениці озимої перебували в умовах над-
лишку опадів у квітні (надходження були в 2 рази 
більші порівняно з багаторічними), що обумовлю-
вало зростання ймовірності загущення посівів.

Під час формування і наливу зерна відбу-
валось надмірне надходження опадів у червні 
2006 р., це могло викликати переростання сумар-

ної площі листя. У подальшому простежили не-
значний дефіцит. У 2007 р. та 2008 р. пшениця 
вирощувалась за дефіциту вологи, особливо зна-
чним він був у червні 2008 р., що могло викли-
кати гальмування нормальної діяльності асимі-
ляційного апарату рослин та посилення процесів 
дихання і витрат вуглеводів [6]. 

 
Рис. 3. Середньомісячна кількість опадів території 
проведення досліджень за даними Агрономічної 

дослідної станції, мм 
Джерело: розробка автора

Висновки і пропозиції. Пшениця озима ви-
рощувалась в нетипових за температурою пові-
тря умовах зими і жарких умовах літа 2007 р. 
на відміну від 2006 р. та 2008 р. Сніг покривав 
посіви протягом всієї зими в роки проведення до-
сліджень, лише в грудні 2006 року він був від-
сутній. Кількість опадів характеризувалися не-
рівномірним розподілом протягом вегетації та за 
роками проведення досліджень. Осінній розвиток 
рослин відбувавсь в типових умовах зволоження, 
тоді як весняний – характеризувався значними 
відхиленнями в окремі періоди. Це, в свою чер-
гу, відобразилось на рівні врожайності та якості 
зерна культури. 
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Бордюжа Н.П.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ  
В УСЛОВИЯХ СТРЕСОВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Аннотация
Пшеница озимая росла при типичных температурних русловий в период закалки растений при вхож-
дении их в зиму, что дало возможность растениям сформировать оптимальную зимостойкость. Зимой 
2005–2006 и 2006–2007 гг. при температурних показателях и снежному покрытию были типичными. 
Зима 2006–2007 гг. отличалась резкими перепадами, что могло привести к выпариванию и вымерзанию 
посевов и стабильностью сніжного покрова. При развитии пшеницы весной отметили незначительные 
превышения типичных температурных показателей в 2007 и 2008 гг. и их типичность в 2006 г. Это 
оптимизировало кущение, выход в трубку посевов. В период формирования и наливания зерна было 
типичное распределение температур, хотя в условиях 2007 г. Показатели превышали типичные на 
2–3оС. Погодные условия 2005 г. характеризировались низким количеством осадков в сравнении с ти-
пичными, тогда как в следующие годы – повышенным, особенно 2006 г. 
Ключевые слова: пшеница озимая, температура, нежный покров, осадки, рост и развитие растений, 
вегетация

Bordyuzha N.P.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF WINTER WHEAT PLANTS UNDER THE INFLUENCE  
OF THE WEATHER STRESSES IN RIGHT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE

Summary 
Winter wheat developed under influence of the typical temperatures in the period of the formation of the 
winterhardness before winter. These plants taken the optimal winterhardness. In 2005, 2006 winter had 
typical temperature and snow cover. In 2007 winter had sudden changes of these weather parameters. It 
made danger of plant death. In spring 2007 and 2008 the temperature was higher insignificantly. In 2008 
this period was typical. It caused optimal steam density, steam elongation in plants. In period of the seed 
formation temperature was typical, but 2007 had higher temperature on 2–3оС. In 2005 weather had low 
amount of precipitation, but in 2006 and 2007 it had increased it amount.
Keywords: winter wheat, temperature, snow cover, plant development, vegetation.
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AGRONOMIC AND ECONOMIC ASPECTS OPTIMIZATION TECHNOLOGY  
OF CULTIVATION OF SUNFLOWER HYBRIDS IN SOUTHERN UKRAINE

Kokovikhin S.V., Nesterchuk V.V.
Institute of Irrigated Agriculture 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

The article shows the results of studies on the productivity, economic and energy efficiency of cultivation of 
sunflower depending on the hybrid composition, stand density of plants and fertilizing compound fertilizers. 
The aim of this work was to establish performance, economic and energy efficiency technologies sunflower 
cultivation in the South of Ukraine. According to the research found that when growing sunflower on dark 
chestnut soils without irrigation in Southern Ukraine the highest yield at 2,3-2,5 t/ha seed of hybrid forms 
Megasan. When growing studied culture density stand of plants should be adjusted depending on the genetic 
potential of hybrids. Thus, for hybrids Megasan and Jason optimum stand density is 50 thousand/ha for 
hybrid Darius – 40 thousand/ha. Processing of sunflower crops provides complex fertilizers increase yield 
at 10.7-20.9% and improves the quality of seeds, with the greatest efficiency is characterized by complex 
fertilizer Master. Growing sunflower seeds were cost-effective in all versions of the experiment, indicators of 
production costs were characterized by stability, and net income and profitability had significant fluctuations. 
The use of any and all complex fertilizers caused significant (in 20.2-35.1%) increase in net profit in growing 
hybrid seeds Megasan, Jason and Darius. Energy efficiency ratio reached its highest level in the variant with 
hybrid Megasan in the formation of standing plant density 40-60 thousand/ha of fertilizer feeding.
Keywords: sunflower hybrids, stand density of plants, compound fertilizers, economic efficiency, energy rating.

Formulation of the problem. Comparison of 
global economic indicators of global agricul-

ture suggests that the main oil crops in most coun-
tries is soy. But in Ukraine the main oilseeds was 
and is sunflower because of specific regional char-
acteristics [1]. The value of this crop in the state 
food security as an important export component 
overemphasized. Growing sunflower lets two ma-
jor products that have exceptional significance for 
the development of food base Ukraine – is, first, 
valuable vegetable oil, which by its nutritional va-
lue is not inferior animal fats and, secondly, press 
cake (oil cake) – a very valuable component to 
balance feed on protein and amino acids, which is 
used in large scale animal husbandry, poultry, fish, 
etc. [2]. At present and for the future urgent prob-
lem is to improve economic and energy efficien-
cy sunflower and the growing demand for quality 
seeds by choosing a hybrid structure, optimization 
of stand density of plants and the application of 
science-based system of fertilization, including by 
applying for foliar feeding of complex fertilizers 
with trace elements.

Analysis of recent research and publications. 
Proved that the efficiency of agricultural produc-
tion belongs to the complex of interrelated eco-
nomic categories, based on the action of objective 
economic laws. It reflected one of the most im-
portant aspects of social production – efficiency, 
reflecting the shape and purpose of agricultural 
production process. Moreover, when describing the 
end result should distinguish the concept of effect 
and efficiency of the studied technologies of agri-
cultural items crops, including sunflower. Econom-
ic and energy efficiency and sunflower processing 
depends on a complex set of natural, economic, 
technological, scientific, technical and other fac-
tors. To optimize cultivation technology, improving 
the economic and energy efficiency should take 
into account the following main features: high re-
quirements for growing conditions; sensitivity to 
herbicides; epiphytotic possibility of pathogens 

that can lead to significant loss of yield and quality 
of seeds [3].

The purpose of the article. The task of the re-
search was to establish economic and energy effi-
ciency of growing technology elements seed sun-
flower hybrids in the conditions of South Steppe 
of Ukraine.

Presentation of the main material. Field exper-
iments with hybrids of sunflower conducted dur-
ing 2014-2016 in the experimental farm «Copani» 
Institute of irrigated agriculture NAAS of Ukraine 
according to universally accepted methods of busi-
ness research [4]. Economic efficiency study of 
culture established by analysis of the following 
metrics: productivity, production costs per unit 
area, the cost of 1 kg seeds earnings per 1 ha of 
crops and the profitability [5]. For the calculation 
of economic efficiency on growing technology ele-
ments studied sunflower hybrids Megasan, Jason 
and Darius had taken stock prices for seed [6] and 
the market price for agrarian resources that have 
been established for the period of October 2016.

The role of fertilizing the performance of sun-
flower hybrids was positive in all the years of re-
search, even the deterioration of environmental 
conditions, ie reducing rainfall, increase in tem-
perature and decrease in relative humidity. How-
ever, it was shown varying degrees and amounted 
on average compared with control plots (with-
out treatments): in 2014 – 11.5-23.1%; in 2015 –  
9.2-16.8; 2016 – 12.1-21.9%, respectively.

In average years of research noted the advan-
tage of growing hybrid Megasan which formed a 
high yield seeds 2.41 t/ha with a maximum rise 
to 2.62-2.74 t/ha in the standing plant density of 
50 thousand/ha of crops and processing agents 
Wuxal and Master (table 1). 

Density stand of plants caused significant fluctu-
ations in plant productivity. Thus, on average, the 
smallest seed yield in all the studied hybrids within 
1.62-1.90 t/ha was recorded at the minimum and 
maximum density stand of plants – 30 and 60 thou-
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sand/ha. On average, a factor in growing hybrids 
Megasan and Jason optimum density was 50 thou-
sand/ha, in which the yield was respectively 2.47 
and 2.14 t/ha. In the version with hybrid Darius 
optimal density was 40 thousand/ha, which is ob-
tained by sunflower yield – 1.89 t/ha.

The use of complex fertilizers Сoncentrate-
growth, Wuxal and Master of feeding positively 
affected the performance of hybrids, which were 
studied in the experiment. The largest increase in 
use has provided the Master with an average yield 
of 2.11 t/ha with a corresponding decrease in other 
variants fertilized in 5.7-11.4%.

According to the research, it was found that 
the investigated factors significantly affected 
the value of gross output. This figure exceeded 
20 thousand UAH/ha for growing all investi-
gated hybrids of density stand of plants within  
40-60 thousand/ha and processing complex fer-
tilizers Сoncentrategrowth, Wuxal and Master. 
The lowest value of this index in the range of 14.0 

to 17.4 thousand UAH/ha were under minimum 
stand density of plants (30 thousand/ha) and with-
out the use of complex fertilizers. Fertilizing crops 
Sunflower complex fertilizer Master boosted the 
value of gross output per unit area, on average, to 
20.6 thousand/ha. In an embodiment of the pro-
cessing plant Wuxal this indicator decreased by 
5.7%, and in areas with Сoncentrategrowth – by 
11.4%. Overall crop processing complex fertilizers 
provided compared with control plots growth in 
gross tax on 10.7-20.9%.

According to the analysis process maps cultiva-
tion of sunflower hybrids Megasan, Jason and Dar-
ius on test plots demonstrated that production costs 
slightly varied relative changes of density stand 
of plants and the application of complex fertilizers 
Сoncentrategrowth, Wuxal and Master as feeding.

The highest production costs of more than 
9.6 thousand UAH/ha recorded in variants with hy-
brid Megasan on stand density 50-60 thousand/ha  
and making complex fertilizers Wuxal and Master, 

Table 1 
Yield seeds sunflower hybrids based on stand density of plants and fertilizers, t/ha  

(average for 2014-2016)

Hybrid 
(factor A)

The density of 
plant standing, 

thous./ha (factor B)

Fertilizers (factor C)
Average 
factor A

Average 
factor Вcontrol (without 

treatments)
Сoncentrate-

growth Wuxal Master average

Megasan

30 1.68 1.81 1.96 2.14 1.90

2.19

1.77
40 1.96 2.26 2.38 2.57 2.29 2.07
50 2.05 2.49 2.62 2.74 2.47 2.16
60 1.78 2.09 2.25 2.31 2.11 1.82

Jason

30 1.56 1.76 1.73 1.93 1.74

1.90
40 1.82 1.93 2.00 2.29 2.01
50 1.90 2.09 2.19 2.37 2.14
60 1.57 1.73 1.83 1.76 1.72

Darius

30 1.44 1.63 1.68 1.81 1.64

1.75
40 1.67 1.82 1.99 2.09 1.89
50 1.69 1.79 1.95 2.00 1.86
60 1.45 1.57 1.70 1.76 1.62

Average factor C 1.67 1.87 1.99 2.11 1.96
Lowest significant difference (t/ha):

Assessment of Materiality partial factors for the differences: A – 0.049; B – 0.068; C – 0.055
Assessment of Materiality middle (main) effects: A – 0.027; B – 0.021; C – 0.039

Table 2 
Net profit from growing sunflower depending on the hybrid composition, stand density of plants  

and fertilization, UAH/ha (average for 2014-2016)

Hybrid 
(factor 

A)

The density of 
plant standing, 

thous./ha (factor B)

Fertilizers (factor C)
Average 
factor A

Average 
factor Вcontrol (without 

treatments)
Сoncen-

trategrowth Wuxal Master average

Mega-
san

30 7378 8520 9640 11455 9273

11975

8030
40 9995 12794 13622 15535 12962 10847
50 10795 14959 15884 17114 14639 11652
60 8158 11055 12273 12918 11125 8335

Jason

30 6233 8057 7423 9433 7738

9180
40 8659 9606 9946 12834 10261
50 9363 11090 11723 13538 11453
60 6154 7588 8221 7598 7366

Darius

30 5088 6815 6960 8288 6788

7749
40 7228 8564 9880 10915 9122
50 7359 8208 9426 9973 8766
60 5010 6054 6979 7624 6417

Average factor C 7188 9012 9840 11070 9765



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 82

С
ІЛ

ЬС
ЬК

О
ГО

С
П

О
Д

А
РС

ЬК
І 

Н
А

У
К

И

and the hybrid Jason – at the same thickening and 
applying for feed preparation Wuxal. 

Calculations revealed that the lowest cost of 1 c 
of sunflower seeds at UAH 350.4 was in variant 
with hybrid Megasan, stand density 50 thousand 
plants/ha of crops and processing complex ferti-
lizer Master. The largest (at 629.5 UAH/c) in the 
figure formed hybrid version with Darius on stand 
density 60 thousand plants/ha and without the use 
of complex fertilizers fertilizing.

For hybrid composition greatest level of cost of 
sunflower hybrids had Darius and Jason, where 
the figure rose to 532.2 and 491.9 UAH/c, respec-
tively. When growing hybrid Megasan the figure 
decreased by 19.5 and 12.9% – to 428.2 UAH/c, 
indicating that the best use of financial resources 
it is in the cultivation of the hybrid.

The maximum net profit of 17.1 thousand UAH 
was obtained in the variant with hybrid Megasan 
by planting density 50 thousand/ha and conduct-
ing complex fertilizer fertilizing Master (table 2).

Among the studied hybrids Megasan also had ad-
vantages in terms of developing the largest condition-
al net income. Thus, in this hybrid version of the fig-
ure was, on average, by a factor A, 11 975 UAH/ha,  
and in versions with hybrids Jason and Darius it fell 
to 7749-9180 UAH/ha or at 23.3-35.3%.

The use of any and all complex fertilizers caused 
significant (in 20.2-35.1%) increase in net profit in 
growing hybrid seeds Megasan, Jason and Dari-
us. In control variant observed minimum values of 
the studied parameters – at 7.2 thousand UAH/ha. 
The largest net profit was in the version with the 
introduction of the drug Mehasan, where he rose 
to 11.1 thousand UAH/ha.

The level of profitability than 160% was ob-
served in variants with hybrid Megasan on stand 
density 40-50 thousand/ha and for making com-
plex fertilizers Сoncentrategrowth, Wuxal and 
Master. And the greatest profitability (178.3%) 
formed when grown on test plots for hybrid Me-
gasan density 50 thousand/na and included in the 
feed complex fertilizer Master.

Gross revenues from energy crop seed was due 
to variations in seed yield under the influence of 
factors studied – a hybrid structure (factor A), 

stand density of plants (factor B) and fertilization 
(factor C). 

Among the largest sunflower hybrids energy 
output per unit area provided growing hybrid Me-
gasan where the study figure was 53.0 GJ/ha. In 
hybrids Jason and Darius was decreased energy 
intake from seed to harvest 45.9 and 42.3 GJ/ha, 
or 13.2 and 20.1%.

According to calculations proved that gross en-
ergy consumption in the production of sunflower 
seeds slightly changed under the influence of inves-
tigated factors associated little difference between 
individual technological operations and resources 
for individual variants cultivation technology.

To form a hybrid crop Megasan spent  
18.4 GJ/ha, while grown hybrids Jason and Dari-
us – to 18.1-18.2 GJ/ha.

Unlike indices spending energy on growing 
technology, increase energy fluctuated significant-
ly for the studied factors and variations, due to 
differences in performance of gross income energy 
and, conversely, stable energy costs.

Maximum energy surplus at 34.6 GJ/ha was in 
variant with hybrid Megasan and other hybrids, 
this figure decreased to 24.2-27.7 GJ/ha or at  
19.8-30.1%.

Energy efficiency ratio is a reflection of the ra-
tio of energy intake from harvest sunflower seeds 
and energy costs on cultivation technology and re-
sources. This indicator is most fully to draw con-
clusions about the energy efficiency of the studied 
factors, especially from the viewpoint of saving 
technological costs [7]. In our study, the maximum 
level of energy efficiency ratio (more than 3.0) was 
in variant with hybrid Megasan with stand density 
40-60 thousand plants/ha and conduct of complex 
fertilizers fertilizing Сoncentrategrowth, Wuxal 
and Master (table 3).

In areas with a hybrid Megasan the average 
factor A was 2.88, which exceeded the rates in 
12.5-19.1% energy efficiency in hybrids Jason and 
Darius.

For gradations density of plant standing on 
forming investigated the energy performance of 
hybrids Megasan and Jason had the advantage of 
standing plant density of 50 thousand/ha, while 

Table 3 
Energy efficiency in technology of cultivation of sunflower hybrids in the South of Ukraine 

depending on factors studied (average for 2014-2016)

Hybrid 
(factor 

A)

The density of 
plant standing, 

thous./ha (factor B)

Fertilizers (factor C)
Average 
factor A

Average 
factor Вcontrol (without 

treatments)
Сoncen-

trategrowth Wuxal Master average

Mega-
san

30 2.26 2.41 2.60 2.82 2.53 2.88 2.36
40 2.60 2.97 3.12 3.35 3.01 2.74
50 2.71 3.25 3.41 3.55 3.23 2.85
60 2.36 2.76 2.96 3.03 2.78 2.42

Jason

30 2.11 2.35 2.31 2.56 2.32 2.52
40 2.43 2.56 2.65 3.01 2.66
50 2.52 2.76 2.88 3.10 2.82
60 2.10 2.31 2.43 2.35 2.29

Darius

30 1.95 2.18 2.24 2.41 2.20 2.33
40 2.24 2.42 2.63 2.76 2.51
50 2.26 2.38 2.58 2.65 2.47
60 1.94 2.10 2.27 2.35 2.17

Average factor C 2.23 2.48 2.63 2.78 2.60
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the hybrid Darius – 40 thousand/ha. On aver-
age, this factor observed maximum growth factor 
energy efficiency by up to 2,85 stand density of 
plants 50 thousand/ha and other density, this fig-
ure decreased to 2.36-2.74 or on 3.8-17.0%.

Analysis of energy intensity of 1 t of sunflower 
seeds revealed trends to decrease this indicator for 
0.068-0.072 GJ growing hybrid Megasan of stand-
ing plant density 40-50 thousand/ha and making 
complex fertilizers Wuxal and Master. With a min-
imum (30 thousand/ha) and maximum (60 thou-
sand/ha) of standing plant density without making 
complex fertilizers in hybrid version of the study 
Darius index gained the highest level – 0.124 GJ/t.

Conclusions and suggestions. According to the 
research found that when growing sunflower on 
dark chestnut soils without irrigation in South-
ern Ukraine the highest yield at 2.3-2.5 t/ha seed 
of hybrid forms Megasan. When growing studied 

culture density stand of plants should be adjust-
ed depending on the genetic potential of hybrids. 
Thus, for hybrids Megasan and Jason optimum 
stand density is 50 thousand/ha for hybrid Dar-
ius – 40 thousand/ha. Processing of sunflower 
crops provides complex fertilizers increase yield at 
10.7-20.9% and improves the quality of seeds, with 
the greatest efficiency is characterized by complex 
fertilizer Master. Growing sunflower seeds were 
cost-effective in all versions of the experiment, in-
dicators of production costs were characterized by 
stability, and net income and profitability had sig-
nificant fluctuations. The use of any and all com-
plex fertilizers caused significant (in 20.2-35.1%) 
increase in net profit in growing hybrid seeds Me-
gasan, Jason and Darius. Energy efficiency ratio 
reached its highest level in the variant with hybrid 
Megasan in the formation of standing plant densi-
ty 40-60 thousand/ha of fertilizer feeding.
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АГРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Анотація
В статті відображено результати досліджень з вивчення продуктивності, економічної та енергетичної 
ефективності вирощування насіння соняшнику залежно від гібридного складу, густоти стояння рослин 
та проведення підживлень комплексними добривами. Метою цією роботи є встановлення продуктивності, 
економічної та енергетичної ефективності технології вирощування насіння соняшнику в умовах півдня 
України. За результатами досліджень встановлено, що при вирощуванні соняшника на темно-каш-
тановому ґрунті в неполивних умовах півдня України найбільшу врожайність на рівні 2,3-2,5 т/га 
насіння формує гібрид Мегасан. При вирощуванні досліджуваної культури густоту стояння рослин 
слід коригувати залежно від генетичного потенціалу гібридів. Так, для гібридів Мегасан та Ясон опти-
мальною густотою стояння є 50 тис. /га, а для гібриду Дарій – 40 тис. /га. Обробка посівів соняшнику 
комплексними добривами забезпечує приріст урожайності на 10,7-20,9% та покращує якість насіння, 
причому найбільшою ефективністю характеризується комплексне добриво Майстер. Вирощування 
насіння соняшнику було економічно вигідним в усіх варіантах досліду, показники виробничих витрат 
характеризувались стабільністю, а чистого прибутку та рівня рентабельності – мали істотні коливання. 
Застосування всіх без виключення комплексних добрив обумовило істотне (на 20,2-35,1%) зростання 
чистого прибутку при вирощуванні насіння гібридів Мегасан, Ясон і Дарій. Коефіцієнт енергетичної 
ефективності максимального рівня досягнув у варіанті з гібридом Мегасан при формуванні густоти 
стояння рослин 40-60 тис. /га з підживленнями добривами.
Ключові слова: соняшник, гібриди, густота стояння рослин, комплексні добрива, економічна 
ефективність, енергетична оцінка.
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АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ  
ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  
В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ

Аннотация
В статье отражены результаты исследований по изучению продуктивности, экономической и энергети-
ческой эффективности выращивания семян подсолнечника в зависимости от гибридного состава, густоты 
стояния растений и проведения подкормок комплексными удобрениями. Целью этой работы является 
установление продуктивности, экономической и энергетической эффективности технологии выращива-
ния семян подсолнечника в условиях юга Украины. По результатам исследований установлено, что при 
выращивании подсолнечника на темно-каштановой почве в неполивных условиях юга Украины наиболь-
шую урожайность на уровне 2,3-2,5 т/га семян формирует гибрид Мегасан. При выращивании исследуе-
мой культуры густоту стояния растений следует корректировать в зависимости от генетического потен-
циала гибридов. Так, для гибридов Мегасан и Ясон оптимальной густотой стояния является 50 тыс. /га, 
а для гибрида Дарий – 40 тыс. /га. Обработка посевов подсолнечника комплексными удобрениями обе-
спечивает прирост урожайности на 10,7-20,9% и улучшает качество семян, причем наибольшей эффек-
тивностью характеризуется комплексное удобрение Мастер. Выращивание семян подсолнечника было 
экономически выгодным на всех вариантах опыта, показатели производственных затрат характеризо-
вались стабильностью, а чистой прибыли и уровня рентабельности – имели существенные колебания. 
Применение всех без исключения комплексных удобрений обусловило существенное (на 20,2-35,1%) рост 
чистой прибыли при выращивании семян гибридов Мегасан, Ясон и Дарий. Коэффициент энергетиче-
ской эффективности максимального уровня достиг на варианте с гибридом Мегасан при формировании 
густоты стояния растений 40-60 тыс. /га с подкормкой удобрениями.
Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, густота стояния растений, комплексные удобрения, эконо-
мическая эффективность, энергетическая оценка.
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ПОРТАЛУ  
«ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Башли Н.І.
Центральноукраїнський національний технічний університет

Одним із головних завдань архівної установи є включення ретроспективної інформації в науковий обіг. Для 
полегшення цього процесу доцільно використовувати Інтернет-ресурси. Електронні ресурси відображають 
надзвичайно важливу роль інформаційно-комунікаційної функції архівних установ і мають деякі пере-
ваги з традиційними засобами. У статті розглянуто складові веб-сайту Державного архіву Кіровоградської 
області та окреслені основні напрями й перспективи подальшого розвитку порталу.
Ключові слова: архів, Інтернет-ресурс, веб-сайт, архівний інформаційний ресурс, фонд.

Постановка проблеми. Нові реалії сього-
дення, формування новітнього інформа-

ційного простору відбиваються на діяльності ар-
хівів України: виникають нові форми організації 
документів, зокрема веб-сайти, електронні архі-
ви. Веб-сайт архівної установи – це новий вид 
електронного довідника. А.А. Кисельова зазна-
чає: «Існування такого сайту є неодмінною умо-
вою подальшого розвитку засобів оперативного 
надання архівної інформації споживачам, інно-
ваційної діяльності архівних установ, розвитку 
теорії і практики архівної справи в умовах ін-
форматизації суспільства в цілому» [5, 3-4].

Важливу роль у розвитку веб-сайтів віді-
грала Постанова Кабінету міністрів від 4 січня 
2002 р. (останні зміни від 26.09.21.2013 р.) «Про 
порядок оприлюднення у мережі Інтернет інфор-
мації про діяльність органів виконавчої влади» 
та Наказ Державного комітету інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення Украї-
ни: «Про затвердження Порядку інформаційного 
наповнення та технічного забезпечення Єдиного 
веб-порталу органів виконавчої влади та Поряд-
ку функціонування веб-сайтів органів виконавчої 
влади» від 25.11.2002 р. На основі цих документів 
Держкомархів України 20.03.2003 р. затвердив 
наказ «Про затвердження регламенту функціо-
нування веб-сайту Держкомархіву України». Ці 
нормативно-правові акти поклали початок ство-
ренню веб-сайтів в органах виконавчої влади, зо-
крема в архівних установах. Архівним установам 
відповідно до функцій, визначених в законодав-
стві, а саме: обліку, зберігання документів та ви-
користання відомостей належить важлива роль 
у популяризації історико-культурної спадщини 
та наданні державних послуг, які з уведенням 
електронного урядування, починають усе актив-
ніше реалізовуватися через веб-сайт. Веб-сайти 
обласних державних архівів України потребу-
ють всебічного вивчення з метою визначення на-
прямків і перспектив їх подальшого ефективного 
функціонування в умовах інформатизації та гло-
балізаційних процесів. 

Стан вивчення теми дослідження. Пробле-
мам формування електронних архівних ресур-
сів, створення та наповнення веб-сайтів держав-

них архівів установ присвячена низка наукових 
праць. До цих питань зверталися сучасні дослід-
ники Г. Боряк [1], Л. Божук, М. Васильченко [2], 
Л. Дубровіна [4], А. Кисельова [5] та інші. Науков-
ці зосередили увагу на особливостях формування 
та функціонування веб-сайтів архівних установ, 
види архівних інформаційних ресурсів, а також 
деякі аспекти інформаційної технології репрезен-
тації архівних ресурсів у мережі Інтернет. У пра-
цях Л. Дубровіної обґрунтовано концептуальні за-
сади інформатизації архівної справи в Україні та 
узагальнено діяльність Інституту рукопису НБУВ 
в галузі археографії та архівознавства.

Мета статті – проаналізувати електронні ре-
сурси (веб-сайт) Державного архіву Кіровоград-
ської області у мережі Інтернет та окреслити 
стан і перспективи його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наше сьогоден-
ня характеризується великим кроком уперед у 
галузі інформаційних технологій, недивно, що 
чільне місце в ній займає так звана «всесвітня 
павутина» – глобальна інформаційна мережа Ін-
тернет, яка дає можливість одержати кожним 
членом суспільства повної та достовірної інфор-
мації на основі вільного доступу. Веб-сайт в Ін-
тернеті, з інформаційно-змістовної точки зору, 
є одним з дієвих комунікаційних засобів, що 
спрямований на презентування та ефективне по-
зиціювання будь-якої установи в інформаційно-
комунікаційному просторі через надання повної 
достовірної інформації про себе; розповсюджен-
ня та надання вільного доступу до власних ін-
формаційних ресурсів та послуг.

Наявність у кожного обласного державного 
архіву офіційного веб-сайту є невід’ємною скла-
довою його інформаційної діяльності. Питання 
розміщення архівної інформації в мережі Інтер-
нет регулюють «Основні правила роботи архівів 
України», схвалені колегією Державного коміте-
ту архівів України (Держкомархіву) 03.02.2004 р. 
У них зазначається, що обов'язковими елемен-
тами структури веб сайту архіву є історична 
довідка, дані про склад і зміст фондів, перелік 
та характеристика основних фондів, інформація 
про унікальні й особливо цінні документи, харак-
теристика довідкового апарату, відомості про ре-
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жим роботи архіву і читального залу та порядок 
доступу до документів [2]. 

Інформаційна структура порталу «Держав-
ний архів Кіровоградської області» повністю 
адекватна відповідній предметній області, має і 
повне інформаційне наповнення, не містить за-
йвих відомостей та недоречних повторів інфор-
мації. Інформаційне наповнення веб-сайту тіс-
но пов’язано з його інформаційною структурою. 
Статистичні, динамічні та потокові матеріали по-
даються окремими цілісними блоками відповідно 
до їх тематики.

Розділ – це сукупність веб-сторінок, що від-
повідають окремій темі.

Сторінка – окрема сукупність даних HTML-
структури.

Елемент сторінки – блок текстової або гра-
фічної інформації, що входить в склад сторінки.

Документ – файл відмінної від HTML-сторінки 
структури, на якій є посилання зі сторінок сайту 
та який відображається вбудованими в браузер 
або зовнішніми системами.

Карта порталу Державного архіву Кірово-
градської області надає користувачам вичерп-
ну інформацію про зміст та структуру порталу. 
Уся інформація веб-сайту подається користува-
чам безоплатно. Інформацію, представлену на 
архівному порталі, зосереджено в 24 розділах, 
навігація між якими можлива з будь-якої веб-
сторінки порталу. Основою архівного порталу є 
запропонований користувачам рубрикатор, де 
можна ознайомитися не лише з інформацією 
адміністративно-управлінського характеру, а й 
з нормативною базою, галузевими програмами, 
відомостями про міжнародну діяльність, запити 
громадян тощо.

На сайті широко представлена інформація 
довідково-енциклопедичного характеру веб-
сторінкою «Про архів», на якій розміщена: істо-
рія Державного архіву Кіровоградської області, 
його структура, завдання, відділи:

• відділ організації та координації архівної 
справи в області, служби управління персоналом 
та виконання звернень громадян;

• відділ формування Національного архівного 
фонду та діловодства;

• лабораторія інформаційних технологій;
• відділ фінансово-економічної роботи та ма-

теріально-технічного забезпечення;
• відділ організації прийому громадян, доку-

ментообігу, юридичного забезпечення та охоро-
но-пожежної служби;

• відділ археографії та використання доку-
ментів;

• відділ збезпечення збереженості та обліку 
документів, довідкового апарату;

• лабораторія мікрофільмування і реставрації 
документів [3].

В кожному відділі представлено начальника 
відділу, контактна інформація, електронна адре-
са відділу та його функції.

Інформація довідково-енциклопедичного ха-
рактеру також представлена сторінкою «Кон-
такти», на якій розміщено контактна інформація, 
розпорядок роботи архіву.

На головній сторінці архівного порталу роз-
міщена актуальна інформація, а саме: щоденні 
новини та анонси, статистичні дані, посилання 

на архівні установи області; методичні доку-
менти; інформаційні ресурси з актуальної про-
блематики, зокрема про голодомори 1921–1923,  
1932–1933 рр. тощо.

Вхідна сторінка «Архівні установи області» міс-
тить перелік архівів та архівних установ, а саме: 
архівні відділи міських рад, архівні відділи (секто-
ри) райдержадміністрацій, трудові архіви, трудові 
архіви у складі архівних відділів міських рад, тру-
дові архіви сільських та селищних рад. Надається 
можливість переходу без посередньо до сторінок 
кожної установи, де подано відомості про архів, 
його фонди, перелік оглядів, інформацію щодо на-
уково-довідкової бібліотеки та бібліографію.

Наступна рубрика – «Нормативна база» міс-
тить понад 25 повнотекстових нормативно-пра-
вових документів, у тому числі укази, розпо-
рядження та доручення Президента України; 
Закони України; постанови та розпорядження 
Кабінету Міністрів України; положення зі сфери 
архівної та діловодства, методичні розробки, ін-
струкції тощо. 

Сторінка «Публікації на порталі» репрезен-
тує своїм користувачам чотири збірки наукових 
праць «Державний архів Кіровоградської облас-
ті», документальні видання та монографії з регі-
ональної тематики, довідники, путівники та ано-
товані реєстри описів [3].

В рубриці «Документальні виставки on-line» 
представлено інформацію про більше ніж 50 до-
кументальних виставок, на яких експонуються 
документи з фондів обласного архіву про жит-
тя краю. Завдяки виставкам в on-line режимі, 
користувачі можуть ознайомитися з унікальни-
ми та особливо цінними документами архівної 
установи. Це цифрові копії паперових докумен-
тів, фоно-, фото- та відеоматеріали. Актуальним 
напрямом у цьому контексті є використання та 
аналіз даних електронних ресурсів у педагогіч-
ній діяльності та навчальному процесі, тобто ро-
бота з архівними документами в інтерактивному 
режимі на заняттях.

Структура архівознавчої моделі порталу 
складається з різних рівнів ресурсів та системи 
управління цими ресурсами. У ресурсах можна 
виокремити три типові складові архівно-інфор-
маційної моделі організації інформаційних ре-
сурсів сайту, на яких базуються основні елемен-
ти сайту:

І. Адміністративна інформація та організація ді-
яльності системи. Блок ресурсів адміністративної 
інформації: 1. Про архів (ДАКО); 2. Галузеві програ-
ми; 3. Державні послуги; 4.Міжнародна діяльність. 5. 
Вакансії; 6. Хроніка (архівні новини, анонси).

ІІ. Законодавча та нормативно-правова інфор-
мація: 1. Нормативна база;

2. Регуляторні акти; 3. Запобігання проявам 
корупції; 4. Звернення громадян, у якому корис-
тувачі мають змогу в режимі on-line звернутися 
із будь-яким запитанням, отримати необхідну ін-
формацію, поспілкуватися з працівниками. Цей 
розділ у діяльності архіву в електронному серед-
овищі має особливе значення завдяки прямому 
on-line взаємозв'язку і взаємодії із реципієнтами, 
своїй оперативності та мобільності; 5. Доступ до 
публічної інформації.

ІІІ. Наукова та науково-інформаційна діяль-
ність: 1. Розсекречення архівних документів; 
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Архіви репресованих органів комуністичного то-
талітарного режиму 1917-1991 років; Докумен-
тальні виставки; Публікації на порталі; Архіви 
у ЗМІ; Пам’ятні та знаменні дати Другої світової 
війни 1939-1945 рр. Видатні особистості нашого 
краю; Державному архіву Кіровоградської об-
ласті – 90 [3].

Міжнародні зв’язки Державного архіву Кі-
ровоградської області та міжнародні програми 
висвітлено веб-сторінкою «Міжнародна діяль-
ність». Пріоритетним напрямком міжнародної 
діяльності державних архівних установ України 
є поглиблення взаємодії із закордонним україн-
ством, поповнення НАФ документами, що нале-
жать до культурної спадщини української нації 
і перебувають на зберіганні в архівосховищах 
іноземних держав.

Державний архів Кіровоградської області на-
даває інформацію 2 мовами (укр.+рос. ). На сайті 
здійснюється автоматичний переклад через про-
граму GoogleTranslate на задані мови. Веб-сайт 
вкрай потребує фахових перекладів інформації, 
викладеної не лише на головній сторінці. 

Зробивши аналіз інформаційних ресурсів веб-
сайту Державного архіву Кіровоградської об-
ласті, серед основних напрямів його подальшого 
розвитку можемо виокремлити:

• збільшити та розширити перелік послуг, що 
пропонуються в порталі;

• об’єднати веб-сайт архіву з місцевими (ре-
гіональними) соціально-комунікаційними струк-
турами (бібліотеками, музеями, засобами масової 
комунікації тощо). Це зможе надати змогу сус-
пільству як найкраще орієнтуватися в сучасно-
му соціально-комунікаційному просторі, а також 
сприятиме виникненню впорядкованого інформа-
ційного електронного ресурсу;

• створити можливість для замовлення плат-
них архівних документів через мережу електро-
нних архівних послуг;

• створити електронний читальний зал;
• створити форум, який надасть споживачеві 

ретроспективної документної інформації спілку-
ватися на теми, які являються спільними для них.

• популяризація архівного порталу в Україні 
та за її межами.

Реалізація вищезгаданих перспективних на-
прямів надасть змогу Державному архіву Кіро-
воградської області поглибити і розширити свою 
присутність у глобальній мережі Інтернет та 
продовжувати розвиток як сучасної структури 
соціальних комунікацій.

Висновки. Таким чином, одним із найважли-
віших каналів реалізації інформаційно-комуні-
каційної функції архівів, а також засобом про-
фесійної комунікації фахівців у галузі архівної 
справи та документознавства є веб-сайт архів-
ної установи. Електронні ресурси мають деякі 
переваги з традиційними засобами, серед яких: 
формування зовнішнього образу установи за до-
помогою комплексного надання інформації щодо 
її історії, сучасний стан, організаційно-функціо-
нальні можливості, науковий та технічний потен-
ціал, участь у реалізації різноманітних проектів 
та ін.; інтерактивної спрямованості комунікацій; 
доступність в будь-яких час до інформації ко-
ристувачам всього світу; постійне оновлення ін-
формації, з урахуванням запитів та побажань 
користувачів; надання необмеженого обсягу ін-
формації; отримання мультимедійної інформації; 
багатоаспектний, а також швидкий пошук необ-
хідних даних у великих масивах інформації.

На сучасному етапі всі обласні державні ар-
хіви України, зокрема й Державний архів Кіро-
воградської області, в різних формах (веб- сайти, 
веб-сторінки) представлені в глобальній мережі 
Інтернет. Інформаційний потенціал Державного 
архіву Кіровоградської області є доволі значним, 
але одночасно, потребує доопрацювання та удо-
сконалення. 
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Аннотация
Одной из главных задач архивного учреждения является включение ретроспективной информации в 
научный оборот. Для облегчения этого процесса целесообразно использовать интернет-ресурсы. Элек-
тронные ресурсы отражают чрезвычайно важную роль информационно-коммуникационной функции 
архивных учреждений и имеют некоторые преимущества с традиционными средствами. В статье рас-
смотрены составляющие веб-сайта Государственного архива Кировоградской области и намечены ос-
новные направления и перспективы дальнейшего развития портала. 
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Summary
One of the main tasks of archival institutions is the inclusion of retrospective data in the scientific 
revolution. To facilitate this process, it is advisable to use online resources. Electronic resources reflect the 
crucial role of information and communication functions of archival institutions and have some advantages 
with traditional means. The article examines the components of the website of the State Archives of 
Kirovohrad region and outlined the main directions and prospects of further development of the portal.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ВОЄННОЇ ДОБИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР 
ВІДБУДОВИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР (1943-1950 РОКИ)

Ващенко С.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

У роботі досліджуються причини використання науково-технічних досягнень воєнної доби для потреб 
народного господарства УРСР. Розкривається вплив та значення військової промисловості на розвиток 
науки, використання цих досягнень для потреб відбудови народного господарства. В період Другої світової 
війни відбувся значний науковий зліт, який призвів до великої кількості відкриттів. Також розкрива-
ються принципи управління промисловістю та заводами під час війни на прикладі Наркомату танкової 
промисловості та заводом Танкоград. Саме спрощення системи управління під час війни призвело до 
підйому наукової думки та піднесення руху ініціативності. Все це мало бути використане у процесі 
відбудови народного господарства.
Ключові слова: відбудова, війна, військова промисловість, досягнення, народне господарство.

Постановка проблеми. Друга світова ві-
йна призвела до небачених економічних 

та людських втрат. Серед територій, які понесли 
дані втрати в період війни, знаходиться УРСР. 
Неможливо навіть точно підрахувати збитки, на-
несені господарству УРСР в ході бойових дій. Але 
характерною рисою Другої світової війни стало те, 
що саме під час неї відбувся небачений науковий 
зліт: нові типи військової техніки, новітні методи 
масового промислового виробництва, відкриття в 
галузі ядерної фізики, аеродинаміки, оптики та 
зв'язку, металургії кольорових і рідкісних мета-
лів, автоматичного електрозварювання, хімічних 

технологій і медичної науки. Вже тоді більшість 
науковців та конструкторів почали задумуватися 
про використання в мирних цілях військово-тех-
нічних досягнень для відновлення народного гос-
подарства країни. Військова промисловість стала 
основою процесу відновлення економіки країни та 
вплинула на розвиток і модернізацію промисло-
вості й техніки, що дало можливість перемогти 
ворога і у короткий час провести відбудову на-
родного господарства країни, але на жаль, даному 
питанню внеску військової промисловості у від-
будову народного господарства не надавалась на-
лежна увага серед істориків.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В історіографії проблема впливу військово-тех-
нічних досягнень на відбудову народного госпо-
дарства УРСР в 1943-1950 рр. опосередковано 
висвітлюється у працях І. Бубнова [1], В. Лит-
вина [2], Г. Лупаренко [3] В. Сергійчука [4-5], 
Я. Чадаєва [6]. Наприклад в праці Г. Лупаренко 
«Внесок конструкторів танків в розробку трак-
торної техніки» знаходимо цікаве твердження: 
«Про розробку конструкторами танків тракторів 
ми в основному дізнаємось з біографічних дже-
рел. Але в таких роботах інформація обмежуєть-
ся згадкою про марку чи модель трактора, рідше 
вказується кількома словами значення машини 
підкріплене медалями та преміями» [3, с. 4].

Джерельну базу дослідження складають до-
кументи, які знаходяться в фондах Централь-
ного державного архіву вищих органів влади 
та управління України: «Наукові дослідження 
співробітника Комісії про роль та значення про-
мисловості УРСР в економіці Радянського сою-
зу /автор невідомий/ [7], «Науково-дослідження 
співробітника Комісії про політичні та еконо-
мічні основи відродження промисловості в ході 
Великої вітчизняної війни /автор невідомий/  
(1943-1945 рр.)» [8] та «Наукове дослідження 
співробітника Комісії Времевої Т.А. про відбудо-
ву промисловості УРСР в роки Великої Вітчиз-
няної війни» [9]. У справах розповідається про 
військово-технічні досягнення та їх значення для 
відбудови народного господарства УРСР не лише 
для України, а й для СРСР в цілому. 

Також важливе значення для даного дослі-
дження мають архівні матеріали, які знаходять-
ся в Центральному державному архіві громад-
ських об’єднань України: довідки, листування про 
стан науково-дослідних установ, роботу Академії 
наук УРСР і заяву академіка Крилова, в якому 
на 28 аркуші йдеться мова про досягнення авто-
матичного зварювання під час війни та подаль-
ші плани Інституту на розвиток та впроваджен-
ня у виробництво автоматичного зварювання [10] 
та «Материалы отделов ЦККП(б)у и Наркоматов 
УССР к докладу тов. Хрущева Н.С. по вопросу 
восстановления и роботы промышленности (далі 
нерозбірливо)», в якій розповідається про хід від-
новлювальних робіт та будівництво нових заводів.

Формулювання цілей статті. Є опис викорис-
тання військово-технічних досягнень для потреб 
відбудови народного господарства УРСР.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дана проблема щодо відбудови 
народного господарства УРСР в 1943-1950 рр. ви-
світлювалася в низці праць, проте невирішеним 
залишалося питання саме військово-технічних 
впроваджень у відбудові народного господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З початком війни був введений план мобілізації 
виробництва військової техніки. Це відбувалося в 
складних умовах окупації та евакуації величез-
ної кількості промислових підприємств і техні-
ки на схід. Машинобудівникам в умовах гострого 
дефіциту палива та енергії довелося розгорнути 
виробництво найскладнішої військової техніки 
[1, с. 14-15].

В умовах обмеженості сировинних, паливних, 
енергетичних ресурсів та виробничих потужнос-
тей потрібно було напружено шукати і знаходити 

оптимальні шляхи їх використання. В ході цьо-
го зростання продуктивності праці відбувалося в 
основному за рахунок вдосконалення технології та 
організації виробництва. Ось чому можна сказати, 
що Танкоград став у роки війни зразком сучасних 
науково-виробничих об'єднань [5, с. 209].

Також новою формою організації наукової ді-
яльності у воєнні роки стало створення низки 
спеціальних комісій, які об'єднували і спрямову-
вали зусилля великих колективів вчених різних 
галузей знань, завданням яких було вирішення 
проблем оборонного та економічного потенціалу 
країни [6, с. 208-209].

В роки війни організаційна та сформована 
структура управління була надзвичайно простою, 
в ній були відсутні ланки, які виконували переда-
вальні функції. Нова структура управління була 
розрахована на безпосередній зв’язок керівника 
з підлеглими. Можна розглянути дану систему 
управління на прикладі танкової промисловості 
та заводу Танкоград: наркомат танкової промис-
ловості не мав ніяких головних управлінь, а всі 
поставлені завдання повинні були вирішувати 
відділи його центрального апарату, в ході тісної 
співпраці з підпорядкованими заводами. На заво-
ді Танкоград, де працювали десятки тисяч осіб, 
керівництво виконувалося через два галузевих 
відділи (танковий і моторний), в свою чергу дані 
відділи мали невеликий апарат, інші цехи були 
безпосередньо підпорядковані директору заводу. 
Все це покращувало взаємодію колективу заводу 
та давало директорові можливість бути свідком 
організації всіх справ [5, с. 214-215]. «Прямая не-
посредственная связь низших звеньев управле-
ния между собой, как засвидетельствовал опыт 
Танкограда, оказалась более эффективной, чем 
если бы руководство этой важной работой было 
централизовано и, наверное, забюрократизиро-
вано» [5, с. 215]. 

В період Другої світової війни управління 
промисловістю СРСР характеризувалося відсут-
ністю бюрократизму і різного роду зволікань та 
високою оперативністю прийнятих рішень; саме 
це стало характерною рисою даного управління 
[5, с. 218].

М. Вознесенський стверджував: «Военная 
экономика СССР дает богатейший опыт социа-
листического планирования и организации про-
изводства на предприятиях. Этот опыт должен 
быть тщательно изучен…» [5, с. 207]. 

Військова промисловість характеризувалася 
зростанням технічного прогресу, виробництво 
військової техніки безперервно удосконалюва-
лося, впроваджувалися новітні технічні процеси 
[8, арк. 10].

Завдяки напруженій праці вчених, інжене-
рів і робітників з’являлися нові зразки літаків 
(типи бомбардувальників, винищувачі і штурмо-
виків), танків, самохідних артилерійських уста-
новок, гармат, мінометів і стрілецького озброєння 
[1, с. 16]. Важливим досягненнями науки воєнно-
го часу були нові мінеральні сировини, впрова-
дження та розвиток автоматичного зварювання, 
створення нового промислового методу отриман-
ня кисню та ін. [1, с. 15].

Важливу роль для країни відіграло автоматич-
не зварювання під шаром флюсу. Саме під час ро-
боти Інституту Електрозварювання на Уралі, були 
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встановлені тісні зв’язки з оборонними заводами, 
що дозволило якнайшвидше впровадити результа-
ти своїх досліджень у виробництво [10, арк. 28].

Тому не підлягає сумніву, що у перші роки 
після війни, постало питання про максимальне 
скорочення ручної праці і про перехід до механі-
зації та автоматизації [10, арк. 28].

Покращення взаємодії науки та промисло-
вості відбулося завдяки технічному прогресу в 
металургії, в доменному виробництві. Відбулося 
широке впровадження дуття, збагачене киснем, 
що підвищило продуктивність печей на 20% і 
більше [1, с. 19-20].

Під час Другої світової війни відбувся ще 
один перелом у виробництві – збільшення ролі 
ініціативи і творчої самостійності робітників. 
Обов’язкові для виконання інструкції, циркуляри, 
накази, яких було дуже мало, надавали праців-
никам заводу право самим на місці приймати рі-
шення і знаходити найкоротші шляхи виконання 
поставлених завдань. Оскільки ініціатива всіляко 
заохочувалася, люди сміливо йшли на виправда-
ний виробничий ризик, не побоюючись можливих 
невдач. На заводі робилося багато для того, щоб 
заохотити прояв ініціативи. Число різного роду 
ревізій, перевірок, комісій, які б відволікали пра-
цівників і створювали атмосферу страху помилок 
і невдач, було зведено до мінімуму. Хоча відсут-
ність частих перевірок іноді і призводила до непо-
рядку і порушень, але в цілому довіра до кадрів 
виправдовувалася покращенням виробництва. 
Всього за роки війни було подано 17322, а впрова-
джено 9136 ініціатив [5, с. 217-218].

Саме ця політика зберігалася на початково-
му етапі відбудови: «В качестве отдельных при-
меров проявление героического труда и смелой 
инициативы можно сказать о подьем и установке 
на место без демонтажа самой мощной на Юге до-
менной печи № 3 Мариупольского завода «Азов-
сталь», осевшей и покосившейся от взрыва; по-
дьеме целиком, без разборки, здания газоочистки 
Макеевского металлургического завода, осевшего 
от взрыва на 2 метра; о восстановлении совер-
шенно разрушенного взрывом мощного станового 
мотора Мариупольского трубопрокатного завода; 
о подьеме сваленных рудных бункеров на шахте 
им. Кирова в Криворожском железорудном бас-
сейне и ряде других работ» [11, арк. 51].

У невійськових галузях, якщо взагалі у воєн-
ний час можна було вести мову про існування та-
ких, незважаючи на труднощі воєнного часу, про-
довжувався науково-технічний прогрес [1, с. 16].

Потужна військова промисловість створена 
у ході війни, стала міцною базою не тільки для 
економічної перемоги над Німеччиною, але вона 
стала також вирішальною основою для здійснен-
ня грандіозних масштабів відновлення народного 
господарства, звільнених районів в розпалі війни. 
Військова економіка, поряд із забезпеченням ар-
мії першокласною військовою технікою, отрима-
ла можливість направляти кошти на відбудову і 
розвиток народного господарства. [8, арк. 11]

Ще до закінчення війни розпочалося відновлен-
ня зруйнованого народного господарства [1, с. 17].

Одним із серйозних завдань відновлення на-
родного господарства УРСР в ході самої війни 
було подальше зміцнення військової могутності 
Радянського Союзу в справі розгрому німецьких 

окупантів. З тимчасовою окупацією України, Ра-
дянський Союз втратив один з важливих еконо-
мічних районів, внаслідок цього якнайшвидше 
повернення відновлених підприємств і сільського 
господарства, мало величезне значення для по-
дальшого розвитку зміцнення воєнної економіки 
Радянського Союзу [7, арк. 1-2].

Поряд із збільшенням об’єму виробництва, 
промисловість досягла за час війни значних успі-
хів в освоєнні нових видів промислової продукції, 
у справі впровадження нової більш досконалої 
техніки, нових високопродуктивних технологіч-
них процесів. На підприємствах було підвищено 
рівень механізації і автоматизації виробництва. 
Військово-економічна міць країни стала основою 
для здійснення роботи по відновленню господар-
ства [9, арк. 87].

26 травня 1945 р. Державний комітет оборони 
ухвалив рішення «Про заходи щодо перебудови 
промисловості у зв’язку зі скороченням вироб-
ництва озброєння». Машинобудівні і металур-
гійні заводи переходили на випуск мирної про-
дукції. Хімічна промисловість замість вибухових 
речовини почала виробляти мінеральні добрива. 
У грудні 1945 р. наркомату сільськогосподар-
ського машинобудування СРСР були передані 
основні підприємства, які мали відповідну до-
воєнну спеціалізацію. На базі Київського танко-
ремонтного заводу організований великий завод 
з виробництва мотоциклів (з устаткування, ви-
везеного із Німеччини за репараціями). Дніпро-
петровський авіаційний завод почав виробляти 
інструменти й нестандартне устаткування для 
автомобільної промисловості [2, с. 113]. Проте де-
мілітаризація промисловості здійснювалася до 
певної межі. Майже на кожному заводі залиши-
лись цехи для вироблення продукції оборонного 
значення, у тому числі на підприємствах групи 
«Б» [2, с. 113-114].

«Творці бронетехніки працюючи в мирний, по-
воєнний час, включали в конструкцію тракторів 
технічні ідеї, рішення, випробувані війною, на по-
лях танкових битв. Необхідно визначити які саме 
зразки тракторів було розроблено за участі кон-
структорів танків і в чому зміст їх робіт» [3, с. 4].

«На окупованих в минулому територіях по-
трібно було відбудувати не лише заводи та фа-
брики, інфраструктуру, а й житло для робітни-
ків, селян. В цей час гостро стоїть питання не 
лише з робочими руками, а й з матеріалами. Для 
будівництва житла, виробничих корпусів інже-
нерних споруд, потрібна була значна кількість 
каменю, цегли, металевої арматури і лісу. Щодо 
останнього, то в СРСР це насправді стратегічний 
матеріал, з якого не лише будували приміщення, 
а й виготовляли літаки і т. п. Проте добування 
якісного лісу відбувалось «дідівськими» метода-
ми. До певного часу з цією роботою справлялись 
засуджені до позбавлення волі, проте такими ме-
тодами значно наростити кількість ділової дере-
вини неможливо. Найбільш складною операцією 
було переміщення звалених кряжів від місця ви-
рубки до місця переробки деревини чи місця за-
вантаження на транспорт» [3, с. 4].

Під час Другої світової війни в СРСР було ство-
рено найкращі танки у світі, які завдяки новим 
конструкторським рішенням вчених-танкобудівни-
ків, значно переважали німецькі та інші зарубіжні 
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аналоги. Війна закінчилась, а народне господарство 
потребувало нової тракторної техніки [3, с. 4].

«Зважаючи на те, що машини для трелювання 
лісу мали використовувати в складних умовах, 
зрозуміло чому її розробку замовили конструк-
торам танків. Наказ міністра транспортного ма-
шинобудування В. Малишева передбачав розроб-
ку трелювального трактора в конструкторському 
бюро Кіровського заводу в Ленінграді.

Для танкобудівників створення такої машини 
було новою справою, причому аналогів машини 
в світі не існувало, тому до розробки залучались 
працівники інституту Гіпролісмаш та вчені Ле-
нінградської лісотехнічної академії ім. С. Кірова. 
Трактор мав бути поворотким на вузькій лісосіці, 
проходити над пеньками та по лісових завалах 
тобто мати достатній кліренс. Машина мала пра-
цювати в тому числі на ґрунтах з низькою не-
сучою здатністю. Під керівництвом Ж. Я. Котіна 
трактор розробили менше ніж за рік. У 1948 р. 
трактор КТ-12 (КТ Кіровський трелювальний) 
було запущено у виробництво» [3, с. 4-5].

Після перемоги у війні, конструкторські сили 
заводу (Танкограду) були кинуті на розробку но-
вого трактора. До цієї роботи залучили конструк-
тора дизельних двигунів І. Трашутіна й танкіста 
М. Духова. Микола Леонідович здійснював ке-
рівництво над всіма групами, детально вникав у 
розробку кожної деталі, вузла. Згідно з наказом 
директора вся відповідальність за конструюван-
ня С-80 лягала на М. Духова [4, с. 122-123].

І. Трашутін брав участь у розробці славет-
ного двигуна В-2. Двигун КДМ-46 був першою 
післявоєнною роботою видатного конструктора 
дизельних двигунів І. Трашутіна [3, с. 8]. 

Висновки з даного дослідження. Таким чи-
ном, Друга світова війна стала небаченим дви-

гуном прогресу. Саме технічні здобутки під час 
війни дали змогу не лише перемогти Німеччину, 
а в розпал війни розпочати відновлення народно-
го господарства УРСР. Завдяки тісному зв’язку 
промисловості та науки була створена унікальна 
система управління економікою, що привело до 
підвищення ефективності та впровадження но-
вої техніки. Причиною зростання ефективності 
підприємств стало створення могутнього промис-
лового об’єднання, наприклад, знаменитий Тан-
коград, який виник в ході об’єднання наукового 
і виробничого потенціалу евакуйованого Харків-
ського моторного заводу № 75 і Ленінградського 
Кіровського заводу та Челябінського трактор-
ного. Основними його цілями було забезпечення 
війська зброєю для перемоги, а також створення 
нової техніки та покращення виробництва. Отри-
маний досвід у військовий час був використаний 
вченими в мирних цілях для відбудови та пере-
ведення на мирні рейки промисловості. Напри-
клад, досвід отриманий в будівництві танків, був 
використаний для створення нових зразків трак-
торів, за рахунок отриманих знань у констру-
юванні танкового двигуна В-2, був розроблений 
тракторний двигун КДМ-46. 

Отже, на початковому етапі відбудови народ-
ного господарства УРСР за основу була взята 
військова галузь та методи її управління, все це 
разом дало потужні стартові позиції для відбу-
дови, бо науковці і конструктори та звичайні ро-
бітники шукали спосіб як найшвидше відродити 
народне господарство. Саме період війни та від-
будови характеризується майже повною відсут-
ністю бюрократії. Але, на жаль, ставка на вій-
ськову промисловість мала і негативні наслідки 
для відбудови країни, все це призвело до відста-
вання від країн Заходу.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОРЫ  
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УССР (1943-1950 ГОДА) 

Аннотация
В работе исследуются причины использования научно-технических достижений военной поры для 
нужд народного хозяйства УССР. Раскрывается влияние и значение военной промышленности на раз-
витие науки, использование этих достижений для нужд восстановления народного хозяйства. В период 
Второй мировой войны произошел значительный научный взлет, который привел к большому количе-
ству открытий. Также раскрываются принципы управления промышленностью и заводами во время 
войны на примере Наркомата танковой промышленности и заводом Танкоград. Именно упрощение 
системы управления во время войны привело к подъему научной мысли и подъема движения иници-
ативности. Все это должно было быть использовано в процессе восстановления народного хозяйства.
Ключевые слова: восстановление, война, военная промышленность, достижения, народное хозяйство.
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS OF WARTIME  
AS THE KEY FACTOR OF REBUILDING  
THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINIAN SSR (1943-1950)

Summary
The paper examines the reasons of the use of s scientific and technological achievements of wartime 
for demands of rebuilding the economy of USSR. It reveals the impact and importance of the military 
industry at the development of science, the use of these achievements for the purpose of building the 
economy. During the Second World War there was a significant scientific rise that led to great amount of 
discoveries. Also the principles of administrating of industry and factories during the war at the example 
of Commissariat tank industry and plant Tankograd are disclosed. This simplification of administrative 
system during the war led to the rise of scientific thought and the movement initiative. All this was to be 
used in the process of rebuilding the economy. 
Keywords: reconstruction, war, military industry, achievements, economy.
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УДК 94(100)«1914-1918»:930.1:355.48

ПРО РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ  
В ДОСЛІДЖЕННІ ПИТАНЬ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Лозинський А.Ф.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

У статті аналізується науковий доробок сучасної української історіографії щодо питань висвітлення подій 
пов’язаних з історією Першої світової війни. Показано основні здобутки і тенденції в аналізі ролі та зна-
чення сучасної української історіографії в досліджені визначеної проблеми, з’ясовано ступінь висвітлення 
окремих її аспектів, виявлено інноваційні концепції.
Ключові слова: Перша світова війна, історіографія, військовослужбовці, участь українців у світовій війні, 
воєнні та політичні події.

Постановка проблеми. Висвітлення по-
дій пов’язаних з історією Першої світо-

вої війни (1914-1918 рр.) розпочалось понад сто 
років тому, із розгортанням перших бойових дій 
на фронтах. Сьогодні ця проблема залишається 
предметом активного вивчення істориками та 
представниками інших гуманітарних наук. За 
останні десятиліття нагромадився величезний 
масив різних праць, що потребує ґрунтовного 
аналізу, систематизації й творчого переосмис-
лення з метою визначення головних здобутків, 
прогалин і перспектив подальшого дослідження 
питань історії Першої світової війни та участі в 
ній українців.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Вирішити це завдання може 
лише сучасна історіографія, спроможна акуму-
лювати історичну пам’ять українського наро-
ду – одного з важливих чинників національного 
державотворення. Важлива роль сучасної історі-
ографії полягає і у зміцненні фактологічної бази 
подальшого вивчення подій Першої світової ві-
йни, з метою більш об’єктивного й різнобічного їх 
висвітлення у науковій літературі.

Постановка завдання. Початок нового періоду 
сучасної історіографії проблем Першої світової 
війни поклали процеси руйнування тоталітар-
ної системи, комуністичної монополії на правду 
в історії, демократизації суспільного життя та 
проголошення незалежності України в серпні 
1991 р. Особливе значення набула необхідність 
переосмислення підходів до вивчення вітчизня-
ної історії. Основні завдання полягають в пошу-
ках нових методологічних підходів до вивчення 
історії України, а також перегляд напрямів на-
укових досліджень у військовій історії, особливо 
в контексті ролі та участі українців у глобальних 
військових конфліктах ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Певний внесок у 
переосмислення підходів до вітчизняних джере-
лознавчих та історіографічних досліджень здій-
снений у публікаціях Сергія Водотики, Ярослава 
Дашкевича, Леоніда Зашкільняка, Георгія Касья-
нова, Тетяни Попової, Лідії Таран та ін., в яких 
розглядаються як традиційні підходи до історіо-
графічної науки в Україні, так і нові тенденції у 
її розвитку в контексті світової історіографії [1].

Для дослідження проблем Першої світової ві-
йни актуальні праці члена-кореспондента НАН 
України, доктора історичних наук, завідувача 
відділу історії України XIX – початку XX ст. Ін-
ституту історії України НАН України Олексан-

дра Реєнта – «Перша світова війна й Україна: іс-
торико-теоретичні аспекти вивчення проблеми», 
«Україна в період Першої світової війни: історіо-
графічний аналіз», «Велика війна 1914-1918 рр. у 
сучасній українській історіографії» (у співавтор-
стві з Богданом Янишиним) та ін., де проведено 
ґрунтовний аналіз стану української історіогра-
фії Першої світової війни, виокремлено основні 
напрямки досліджень зарубіжних авторів, по-
даються практичні рекомендації для подальших 
наукових досліджень [2].

Ключові питання історії Першої світової ві-
йни розглянуто у двохтомнику «Велика війна 
1914-1918 рр. і Україна» (упорядник О. Реєнт), 
що вийшов друком у київському видавництві 
«КЛІО» в 2014-2015 рр. Це перше в українській 
історіографії ґрунтовне видання, яке у повній 
мірі розкриває глибину основних проблем війни. 
Праця позначена пошуком нових методологіч-
них позицій і тенденцій розвитку європейської 
історіографії, залучення широкого кола історич-
них джерел (архівних документів, статистичних 
збірників, тогочасних видань, матеріалів преси, 
мемуарів), різноманітної наукової літератури [3].

Також, варта уваги й низка публікацій спів-
робітників Інституту історії України НАН Укра-
їни за матеріалами здійсненої під керівництвом 
О. Реєнта науково-дослідної роботи. Проведений 
ними у 2004 р., з нагоди 90-річчя початку ві-
йни, всеукраїнський круглий стіл «Велика війна 
і Україна» надав поштовх до нового імпульсу в 
дослідженні питань військової історії [4].

Важливе значення мають ряд історіографіч-
них праць в яких у певній мірі розкривається 
проблема участі українців у Першій світовій ві-
йні. Зокрема, це праці Володимира Великочия, 
Костянтина Гломозди, Ярослава Грицака, Мико-
ли Зеркаля, Богдана Кривошини, Миколи Лит-
вина, Ірини Лозинської, Ірини Музичин та ін. [5]. 
У працях М. Литвина проаналізовано здобутки і 
проблеми української військової історії в першій 
половині ХХ ст. та стан російської історіографії 
щодо вивчення українського питання у Першій 
світовій війні; В. Великочий у монографії дослі-
див основний масив української історіографії 
суспільно-політичних процесів у Галичині в пе-
ріод Першої світової війни та визначив пробле-
ми впливу війська на розгортання національного 
руху; І. Лозинська проаналізувала українську іс-
торіографію Першої світової війни від 20-х років 
ХХ ст. до наших днів, висвітлила загальний стан 
історичних пошуків й вказала на подальші пер-
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спективи; М. Зеркаль присвятив статтю пробле-
мі вивчення історії Першої світової війни радян-
ськими та сучасними українськими науковцями; 
Б. Кривошина здійснив загальний історіографіч-
ний аналіз воєнних дій в Україні у період Першої 
світової війни; І. Музичин розкрила проблему 
зовнішньополітичних аспектів Російської імпе-
рії щодо західноукраїнських земель на початку 
XX ст. в працях радянських дослідників; Я. Гри-
цак розкрив особливості становлення і розвитку 
української історіографії в 90-х роках ХХ ст.; 
К. Гломозда присвятив свою статтю існуючим 
проблемам в сучасній українській історіографії.

Подіям Першої світової війни, під час якої 
тісно перепліталися політичні, економічні, тери-
торіальні інтереси провідних держав світу, і де 
безпосередньо була втягнена й Україна, присвя-
чені наукові праці доктора історичних наук, дій-
сного члена Національної академії наук України 
Володимира Литвина [6]. На ґрунтовному дже-
рельному матеріалі автор аналізує сукупність 
причин і факторів, які, по суті, перетворили біль-
шу частину України на арену жорстокого проти-
стояння, описує найважливіші воєнні баталії, до-
сліджує матеріальні та людські втрати українців 
й інших народів. Значну увагу автор приділив 
політиці царського російського уряду та військо-
вого командування основних воюючих блоків-су-
противників щодо українських земель.

У багатьох працях сучасних українських нау-
ковців посилюється увага до висвітлення найваж-
ливіших проблем історії Першої світової війни. 
В останні роки можна відзначити значне зрос-
тання активності у напрямку дослідження історії 
українських земель в роки війни. З’являються 
праці науково-популярного характеру, в яких 
відображаються воєнні та політичні події на те-
риторії України в роки Першої світової війни, 
що значною мірою сприяє вивченню провідних 
тенденції світової історіографії в контексті укра-
їнської історичної науки. Згадана тема постійно 
порушувалась у наукових виданнях провідних 
вищих навчальних закладів України. Зокрема, 
Віснику Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка, Віснику Львівського 
університету, Наукових записках Національного 
університету Києво-Могилянська академія, На-
уковому віснику Чернівецького університету, 
Віснику Одеського національного університету, 
Віснику Прикарпатського університету, Віснику 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, Збірнику наукових статей «Пи-
тання історії України», інтелектуальному науко-
вому часописі «Україна Модерна» та ін.

Особливе значення мають публікації на сто-
рінках фахового наукового часопису – «Україн-
ський історичний журнал», де в останні чверть 
століття ґрунтовно висвітлюється проблематика 
військової історії та участі українців у глобаль-
них військових конфліктах ХХ ст. Слід відзна-
чити, що у № 6 цього видання за 2007 р. було 
підбито підсумки розвитку вітчизняної історич-
ної науки та її подальші перспективи. Головний 
науковий редактор журналу, директор Інсти-
туту історії України НАН України, доктор іс-
торичних наук, академік НАН України Валерій 
Смолій наголошував, що «цей єдиний на теренах 

колишнього СРСР профільний республіканський 
історичний часопис, незважаючи на жорсткий 
диктат та постійний контроль із боку відповід-
них ідеологічних структур, які регламентували 
як тематику, так і змістове наповнення тих чи 
інших публікацій, із часом зумів не лише по-
долати вульгаризовані підходи до відтворення 
національного історичного процесу та перетво-
ритися на флагмана вітчизняної історіографії, а 
й засвідчити, високий професіоналізм і дієздат-
ність українського наукового потенціалу» [7, с. 4]. 
Варто зазначити, що «Український історичний 
журнал» був і залишається рупором української 
фундаментальної історичної науки.

Помітну увагу питанням історії Першої світо-
вої війни було приділено на різних науково-прак-
тичних конференціях. Зокрема, ця проблематика 
знайшли висвітлення в матеріалах Четвертого 
Міжнародного конгресу україністів, що проходив 
наприкінці серпня 1999 р. в Одесі [8]. Значний 
інтерес складає збірка матеріалів Міжнародного 
наукового форуму «Перша світова війна у вій-
ськово-історичному вимірі (до 100-річчя події)», 
який відбувся в червні 2014 р. у львівській Ака-
демії сухопутних військ імені гетьмана Петра Са-
гайдачного [9]. Ці матеріали висвітлюють вузлові 
проблеми Першої світової війни; проблеми іс-
торіографії, джерелознавства, пам’яткознавства 
війни; історичної пам’яті народів; ролі окремих 
військових та історичних осіб у воєнних подіях. 
Особлива увага звернена на історію розвитку во-
єнної науки, техніки, озброєння часів війни, во-
єнне мистецтво, тактику і стратегію бойових дій. 

Різні аспекти Першої світової війни в укра-
їнському контексті тогочасних подій знайшли 
своє відображення в збірниках наукових праць 
і матеріалів Всеукраїнської наукової конфе-
ренції з міжнародною участю, що проходила у 
вересні 2014 р. в Черкасах; Всеукраїнської на-
укової конференції «Народи світу і Велика війна 
1914-1918 рр.», що відбувалася в квітні 2015 р. 
у Вінниці; Всеукраїнської наукової конференції 
«Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в 
ХХ – на початку ХХІ століть», що проходила у 
травні 2015 р. в Житомирі [10] та ін., де представ-
лено учасниками цих форумів наукові статті й 
матеріали, які досліджують різні проблеми пер-
шого великого глобального конфлікту в ХХ ст. та 
його регіональні виміри.

Висновки і пропозиції. Таким чином можна 
констатувати, що із нових методологічних позицій 
та використовуючи широке коло джерел, сучасні 
українські дослідники почали розглядати важли-
ві питання Першої світової війни, зокрема, місце 
українських земель у міжнародних відносинах, 
«українське питання» в контексті національної 
політики провідних держав тодішньої Європи, 
військовий чинник у подіях 1914-1918 рр., діяль-
ність громадських організацій у справі допомоги 
армії і пораненим військовослужбовцям, соціаль-
ні наслідки перебування українських офіцерів і 
солдат у полоні та ін. Зміна методологічних та 
історіографічних орієнтирів має виключне зна-
чення для подальших досліджень, адже сприяє 
перегляду напрямів наукових пошуків україн-
ських вчених, присвячених історії Першої світо-
вої війни та участі в ній українців.
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О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ВОПРОСОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация
В статье анализируется научный потенциал современной украинской историографии по вопросам осве-
щения событий связанных с историей Первой мировой войны. Показаны основные достижения и тенден-
ции в анализе роли и значения современной украинской историографии в исследовании этой проблемы, 
выяснена степень освещения отдельных ее аспектов, обнаружено инновационные концепции.
Ключевые слова: Первая мировая война, историография, военнослужащие, участие украинцев в ми-
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ABOUT THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN UKRAINIAN 
HISTORIOGRAPHY IN THE INVESTIGATION OF ISSUES OF FIRST WORLD WAR

Summary
The article analyzes the scientific achievements of modern Ukrainian historiography regarding coverage 
of events related to the history of First World War. The basic achievements and tendencies in the analysis 
of the role and significance of modern Ukrainian historiography in the investigation of defined problem 
are demonstrated, the degree of coverage of some aspects is clarified, innovative conceptions are found.
Keywords: First World War, historiography, military officers, participation of Ukrainians in First World 
War, military and political events.
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КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ ХУДОЖНИКА-РЕАЛІСТА  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ МІХАЯ МУНКАЧІ
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У статті проаналізовано творчість видатного угорського художника-реаліста другої половини ХIХ століття 
Міхая Мункачі. Звернено увагу на зв'язування Міхая Мункачі із Закарпаттям. Описано, як закарпатці 
пам'ятають про Міхая Мункачі та роль культурних організацій у збереженні пам'яті.
Ключові слова: художник, реаліст, полотна, фундатор, Закарпаття, Угорщина, Міхай Мункачі.

Постановка проблеми. Непереборне бажан-
ня вільної самореалізації часто заставляє 

видатних митців мандрувати по світу у пошуках 
ідеалу. Така доля спіткала і нашого земляка – 
видатного художника XIX ст., фундатора угор-
ської національної школи реалістичного живопи-
су Міхая Мункачі.

Міхай Мункачі є видатним представником ре-
алістичного живопису Угорщини, мистецькі успі-
хи якого пов’язують також із культурою Німеч-
чини, Франції та Закарпаття.

Уродженець Мукачева, який взяв собі псевдо-
нім саме від назви міста, Міхая Мункачі (справ-
жнє ім’я Міхаель фон Ліб. Ред.) тісно пов'язаний 
із Закарпаттям.

Пензлю Міхая Мункачі належать знакові тво-
ри, що ознаменували започаткування реалізму в 
угорському живописі: картини «Голгофа» (1884), 

«Христос перед Пилатом» (1881), пейзажі «Та-
ємнича вулиця», «Прихід угорців на свою бать-
ківщину». Він також є автором розпису купола 
Віденського історичного музею.

Полотна Міхая Мункачі пройняті суворою 
правдою, їм властиві глибокий драматизм, що 
особливо підкреслюється контрастністю темних 
і світлих фарб, та гостро та психологічної харак-
теристики образів.

Картини Міхая Мункачі зберігаються в Угор-
ській Національній галереї, Закарпатському ху-
дожньому музеї в Ужгороді, Старій Національній 
галереї в Берліні (нім. Alte National galerie) тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливе значення для вивчення життєвого та 
творчого шляху Міхая Мункачі мають наукові 
студії І.І. Лендьєл, О.Ю. Галай [1], М. Дочинець 
[2], В. Зубач [3], А. Ножка [4], М.В. Олашин [5]. 
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Мета статті. Головною метою представленої 
роботи є аналіз творчість видатного угорського 
художника-реаліста другої половини ХIХ сто-
ліття Міхая Мункачі. Описати, як закарпатці 
пам'ятають про Міхая Мункачі та роль культур-
них організацій у збереженні пам'яті.

Виклад основного матеріалу. Висока гора в 
широкій долині, на якій височіє майже не зруй-
нований часом палац. Це Мукачівський замок, 
який століттями, як і все Закарпаття, був час-
тиною Угорщини. Саме під стінами цього замку 
майже в бідній родині народився Міхай Ліб. 

Художник народився у сім’ї німців-пересе-
ленців. У шість років залишився круглим си-
ротою. У 14 років дядько віддав його до Дьєрдя 
Ланга навчатися столярній справі [2, с. 1].

До малювання Міхая підштовхнула хвороба, 
після якої не міг братися за важку роботу. Уже 
за якийсь десяток років Міхай їде до Угорщи-
ни, вчиться в академіях мистецтв і буквально з 
появою першої своєї картини отримає світове 
визнання.

Переломним у житті Міхая став 1861 рік, коли 
він повернувся до Бейкешчобо і почав брати при-
ватні уроки малювання у місцевого вчителя Кар-
ла Фішера, а також познайомився з мандруючим 
художником Елеком Самаші. Після цього почався 
новий етап у житті митця – вступ до Віденської 
(1865) та Мюнхенської (1866) художніх академій, 
навчання у німецького художника Людвіга Кна-
уса [8, с. 16].

1860-ті роки – період ранньої творчої доби 
митця. Цей період позначений такими творами, 
як «Прощання Петефі з батьківською домівкою» 
(1866), «Буря в степу» (1867), «Паводок» (1868), 
«Позіхаючий інаш» (1869). 

На початку 1872 року Мхай Мункачі переїж-
джає з Дюссельдорфа до Парижа. Нова сторін-
ка його життєпису розпочинається з роботи над 
картиною «Нічні бродяги». 

У 1873 році художник виставив п’ять своїх 
робіт («Нічні бродяги», «Жінка, яка збиває мас-
ло», «В осінньому парку», «Повернення додому 
чоловіка-п’яниці» та етюд чоловічої голови) в 
угорському відділі Віденської всесвітньої вистав-
ки. Вони були високо оцінені знавцями мистецтва.

Наступний рік приніс зміни і в особистому 
житті художника – він одружився з вдовою ба-
рона де Марша Цецілією Пап’є. Однією з осо-
бливостей цього періоду стала поява в майстра 
інтересу до малювання пейзажів. 

Найбільш відомими картинами 1870-х років 
є: «Збирачка хмизу» (1873), «Прощання» (1873), 
«Циганський табір» (1873), «Ломбард» (1874), 
«У майстерні» (1876), «Паризький салон» (1877), 
«Мільтон, який диктує своїм донькам поему 
«Втрачений рай» (1877 – 1878), «Музична кімна-
та» (1878), «Відвідувачі дитини» (1879), «Після-
обідній візит» (1879) та інші [2, с. 1].

Як зауважили дослідники, перші чотири полот-
на ніби взяті із життя Карпатського краю. У них 
дуже вдало показано заняття та побут наших 
предків. Твір «У майстерні», на переконання до-
слідників спадщини Мункачі, знаменував початок 
нового, салонного етапу в творчості митця [1, с. 20].

Додамо, що у 1870-х роках художник досить 
регулярно і з успіхом організовував виставки 
власних творів. 

Важливе місце у творчому доробку Мункачі 
належить біблійній тематиці. Так, у 1880-х роках 
він створив три картини – «Христос перед Піла-
том», «Голгофа» і «Це людина». 

4 листопада 1880 року Міхая Мункачі обрали 
Почесним громадянином міста Мукачево.

У ті ж 1880-ті роки Міхай Мункачі створив 
низку чудових полотен, серед яких можна вио-
кремити портрети кардинала Лайоша Гайнальда 
(1884) і композитора Ференца Ліста (1886), кар-
тину «Віднайдення батьківщини» (1893-1894). 

9 травня 1900 р. від тяжкої хвороби митець 
помер у місті Будапешт (Угорщина) [2, с. 8].

Уже перша картина Міхая Мункачі привер-
нула увагу спеціалістів настільки, що він скоро 
став навчатися в Паризькій худлжній академії. 
Його картини уже за його життя користувалися 
надзвичайно великим попитом. 

За низку унікальних полотен Міхай Ліб 
отримав почесні нагороди Угорського уряду, а 
в 1880 році Мукачівська мерія присвоїла йому 
звання дворянина і дворянське прізвище Мунка-
чі, що й означає «мукачівський».

Однак власне на батьківщині Міхай майже не 
був за свого творчого життя. Але про митця не 
забули в роки незалежності нашої країни. Зо-
крема, 1994 рік ЮНЕСКО оголосило роком Міхая 
Мункачі, а у липні–серпні 2007 року в Мукачів-
ському замку пройшла виставка робіт майстра, 
на відкритті якої побували і виступили Прези-
дент України і прем’єр-міністр Угорщини.

Зараз закарпатці пам’ятають про свого сла-
ветного земляка. Так, у Мукачівському замку у 
2007 році експонувалися полотна Міхая Мунка-
чі, було відремонтовано другий поверх верхнього 
крила Мукачівського замку, створено спеціальні 
електропроводи, сигналізацію, відеонагляд, вста-
новлено кондиціонери для підтримання постійної 
температури й постійної сталої вологості [7, с. 8].

48 полотен, які були виставлені в Мукачівсько-
му замку, спеціалісти оцінюють у 25 мільярдів 
угорських форинтів, або 675 мільйонів гривень.

Однак справжню вартість творчості Міхая 
Мункачі визначити важко. І перші враження від-
відувачів виставки це підтверджували. Виставка 
творів Міхая Мункачі після демонстрування в 
Мукачівському замку повернулися до приватної 
колекції в Нью-Йорк, а решта – до Угорщини.

У Закарпатському художньому музеї зберіга-
ється одна з найбільш повних на теренах Украї-
ни колекція угорського мистецтва, яке в першій 
половині ХІХ ст. розвивалося у тісному зв’язку 
з художніми школами Німеччини та Австрії. Цей 
період представлений у музейній збірці всьо-
го кількома експонатами – взірцями угорського 
портретного мистецтва, які ще потребують оста-
точної атрибуції. Колекція багата наявністю ряду 
пам’яток другої половини ХІХ ст. 

Серед творів визначних митців того часу чіль-
не місце посідають роботи Міхая Мункачі, засно-
вника угорської реалістичної школи живопису. 
В музеї зберігається його робота «Голова фари-
сея» – підготовчий етюд до великоформатного 
полотна «Христос перед Пілатом», який без змін 
повторений художником у завершеному варіанті 
картини [3, с. 14].

В Ужгороді існує творче об’єднання митців 
імені Міхая Мункачі, які в дні угорської культури 
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відзначає традиційними виставками творів своїх 
членів. Експозицію розгортають у виставкових 
залах Закарпатського музею народної архітекту-
ри та побуту. Свої роботи можуть репрезентува-
ти понад тридцять митців з різних районів краю. 
А це живопис, графіка, декоративно-прикладне 
мистецтво тощо.

Виставка вражає своїм жанровим розмаїттям, 
широким творчим діапазоном та тематикою творів. 
Пейзаж, портрет, натюрморт, абстрактна компози-
ція, тематичний твір – допомагають створити ці-
лісну картину мистецтва Закарпаття, знайомлять 
нас з його національними особливостями. Роботи 
цікаві тим, що репрезентують творчість кількох 
поколінь художників, які різняться між собою як 
світоглядом так і манерою та технікою письма.

Серед учасників професійні митці та аматори, 
які добре відомі шанувальникам мистецтва. Зо-
крема це Янош Кліса, Янош Рейті, Петро Шол-
тес, Антон Ковач, Магда Пуглик-Белень, Ангела 
Турак, Габріелла Шолтес, Микола Шете та інші.

До виставки долучилися й члени творчої ор-
ганізації Арт Тиса.

Культурно-мистецька акція відбулається за 
підтримки Товариства угорської інтелігенції За-
карпаття, Національного культурного фонду 
Угорщини та Центру угорської культури Закар-
паття [6, с. 14].

Також у Мукачевому щороку в ПТУ-31 про-
водить вечір, присвячений Дню народження Мі-
гая Мункачі. 

У квітні 2012 року побачив світ примірник 
нового науково-популярного видання, присвяче-
ного життю та творчості Міхая Мункачі, – «По-
вернення додому Міхая Мункачі» за авторством 
Івана Лендьєла (історика, члена Національної 
спілки журналістів України) та Олександра Га-
лая (кандидата педагогічних наук). На 80-ти ко-
льорових ілюстрованих сторінках видання роз-
міщені хронологія життя та творчості видатного 
художника, розповіді про найважливіші події, 
які відбувалися на його честь в Мукачеві [4].

У вересні 2013 року у Мукачівській картинній 
галереї відбулося урочисте відкриття виставки 
творів Об’єднання мистецтва та культури Кар-
патського регіону і Товариства І. Ревеса, вико-
наних на першому мистецькому пленері імені 
М. Мункачі у Рахові. Мукачівці та гості міста 
мали чудову нагоду познайомитися з цікавими 
творами образотворчого мистецтва, головною те-
мою яких була постать та твори всесвітньовідо-
мого художника, Почесного громадянина Мука-
чева Міхая Мункачі.

Приємно, що організатори першого мистець-
кого пленеру імені М. Мункачі та виставки при-
єдналися до проголошення 2014 року – роком 
всесвітньо відомого живописця Міхая Мункачі, 
за пропозицією фонду М. Мункачі, адже 24 лю-
того 2014 року відзначався 170–річний ювілей 
Великого мукачівця [5, с. 2].

У вересні 2013 року в Мукачівській міській 
картинній галереї відбулось відкриття виставки 
«Імпресії Мункачі». Презентація арт-проекта, 
присвяченого 170-літтю з дня народження відо-
мого угорського художника, уродженця Мукаче-
ва стала першою подією у марафоні святкувань.

Поважність мистецького дійства засвідчили й 
гості, які завітали на відкриття, серед яких мер 

Мукачева – Золтан Лендєл, генеральний консул 
Угорщини в Берегові – Іштван Товт; колекціо-
нер, засновник фонду ім. М. Мункачі,почесний 
громадянин міста над Латорицею – Імре Пак, 
губернатор комітата Рон-Грабфелд (Баварія) То-
мас Габерманн; нащадок роду Перені барон, док-
тор Франс Сабад (м. Бад Нойштадт, Німеччина) 
та інші.

Головним ініціатором та організатором проек-
ту «Імпресії Мункачі» стало Об’єднання мисте-
цтва та культури Карпатського регіону на чолі з 
Ласло Орі (Ніредьгаза) [8, с. 16].

Основні організаторські турботи із закарпат-
ської сторони вирішував Аттіла Коприва – худож-
ник та дослідник крайового мистецтва з Мукачева. 
У експозиції виставки було представлено живо-
писні та графічні твори, виконані під час пленеру, 
який відбувся у червні цього року в Рахові.

Численні портрети, пейзажі та тематичні 
композиції відображали творчі інспірації худож-
ників, навіяні постаттю Мункачі та міста, в яко-
му він народився.

Для участі у мистецькому проекті було запро-
шено понад 20 художників – членів Товариства 
угорських художників Закарпаття ім. І. Реве-
са, Закарпатської організації НСХУ та окремих 
митців з Угорщини та Мукачева. У планах орга-
нізаторів– презентація арт-проекту у виставко-
вих залах Києво-Могилянської Академії, а зго-
дом – у Будапешті та Нью Йорку.

Відкриваючи виставку, Золтан Лендєл відмі-
тив вагомість мистецької події, адже виставкою 
«Імпресії Мункачі» розпочалось святкування 
170-ліття всесвітньовідомого художника саме у 
місті, де він народився. Мер міста привітав по-
важних гостей та подарував їм видання «По-
вернення додому Міхая Мункачі» про життя та 
творчість художника.

Імре Пак – поціновувач живопису та на сьо-
годні найбільший колекціонер робіт відомого му-
качівця розповів про заплановані заходи святку-
вань, ініційовані фондом ім. М. Мункачі (мюзикл 
та балет про життя художника, масштабна ви-
ставка робіт митця). 

На завершення організатори арт-проекту 
показали слайд-шоу, в якому стараннями Орі 
Ласло було освітлено головні життєві події Мі-
гая Мункачі, присмачені різноманітними фото з 
життя художника та ілюстраціями творчого про-
цесу пленеру в Рахові [5, с. 2].

У лютому 2014 року, напередодні 170-річчя 
від Дня народження Міхая Мункачі, відбулася 
помітна подія. Міський голова Мукачева Золтан 
Ленд’єл на прохання Громадської організації 
«Наша дорога», передав для бібліотек загально-
освітніх закладів міста примірники науково-по-
пулярного видання «Повернення додому Міхая 
Мункачі», присвячене життю та творчості нашо-
го земляка.

Дана подія надала можливість учнівській мо-
лоді міста краще ознайомитися зі становленням 
людини, яка в ранньому дитинстві стала сиро-
тою, але завдячуючи великій наполегливості, 
працьовитості та волі зуміла не тільки вистояти, 
але й заявити про себе на весь світ. 

У травні 2016 року на аукціоні Крістіс в Нью-
Йорку була продана картина вихідця із Закар-
паття – Міхая Мункачі «Молода жінка на ди-
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вані» – за рекордну суму 245 тисяч доларів з 
комісією (приблизно 67 мільйонів форинтів).

Це одна з найцінніших картин європейського 
мистецтва ХІХ-го століття, що були продані на 
аукціоні.

У мукачівському видавництві «Карпатська 
вежа» у серпні 2016 року вийшла книжка Ві-
ктора Дворніченка «Голгофа и воскресение Ми-
хая Мунчкачи. Литературный этюд к портрету 
выдающегося венгерского художника». За слова-
ми автора, він завжди захоплювався життєвим 
і творчим шляхом відомого художника Міхая 
Мункачі, погруддя якого стоїть у центрі міста 
над Латорицею. В. Дворніченко каже, що понад 
30 років збирав матеріал для книги, яка розпо-
відає про життя митця.

У залі Мукачівської міської центральної біблі-
отеки імені О. Духновича відбулась презентація 
книги, де зібрались гості та друзі автора, а також 
представники місцевих ЗМІ. Побував на святі й 
міський голова Мукачева Золтан Ленд'єл, а також 
голова Закарпатської організації Національної 
спілки письменників України Василь Густі.

Ця праця є першою в Україні детальною біо-
графією цього митця. Художньо-документальна 
біографія ділиться на 50 розділів, опирається на 
спогади самого М. Мункачі, його колег-художни-
ків і мистецтвознавців, постійно цитуються лис-
ти майстра. 

Автор починає оповідь зі сходження героя до 
слави, його підкорення Парижа, не надто щасли-
вий шлюб з баронесою Сесілією, а потім виходить 
на зацікавлення художника євангельською тема-
тикою, повертається до його дитинства (рання 
смерть батька, мачуха, покровительство родичів, 
перспективи ремісництва, а головне – пошуки 
себе). Відтак – знову 80-ті роки, створення голо-
вних шедеврів, глибоке занурення у христологію, 
поїздка до США, смерть друга Івана Крамського, 
поява психоделічних мотивів (картина «Регіт»).

Уся ця драма на фоні типового паризького 
салону його дружини, яку називають «Мадам 
Реклама» і власного заробітчанства на салонній 
тематиці. Втеча від цього усього до писання мону-
ментальних полотен з історії Угорщини. Яскраво 
описано відзначення Міленіуму 1896 р., відвідини 
рідного Мукачева. І – фінальне божевілля. По-
мер, переживши Вальпургієву ніч 1 травня. Від-
повідно до творчої волі автора, останній сон ма-
естро був присвячений його діалогові з Великим 
Інквізитором. Як дві післямови уміщено нариси 
«Воскресіння Міхая Мункачі» і «Чотири загадки 
Мункачі» [7, с. 8].

Життєпис вийшов дуже пронизливим, місяця-
ми – з елементами психоаналізу. Книжка наси-
чена величезною кількістю персонажів зі сфери 
політики і мистецтва. Вони вступають у макси-
мально несподівані контакти. Документальний 
стиль органічно поєднується з напруженими діа-
логами різних героїв, описи – з медитаціями, по-
током свідомості.

Меморіальна дошка М. Мункачі встановлена у 
2000 році на Школі мистецтв м. Мукачево.

Пам’ятник Мігаю Мункачі – погруддя видат-
ного митця, виконане з бронзи, граніту та анде-
зиту автором М. Беленем та архітектором О. Ан-
дялоші. Це погруддя було встановлено у 1995 р. 
за рішенням ЮНЕСКО на честь святкування 

150-річчя з дня народження митця у м. Мукаче-
во на площі Миру. У листопаді 2016 р. пам’ятник 
Мункачі в центрі Мукачева заміняли скульпту-
рою Св’ятого Мартина. Погруддя Мункачі вста-
новили на площі у дворику художньої школи 
імені митця.

 В центрі Мукачево в пішохідній зоні розта-
шований ресторан «Мункачі». Це модний заклад 
із арт-салоном, де представлені картини угор-
ського художника Міхая Мункачі. Зал ресторану 
розрахований на 70 місць. Атмосферу галантних 
часів відображають меблі кінця XIX століття, 
старовинні бра, печі, бронза. Серед фірмових 
страв – салат «Мункачі», суп з баранини «Мун-
качі», закуска «Мункачі» з різних видів сала і 
домашньої ковбаси.

Вулиця Взуттєва у м. Мукачево переймено-
вана на честь славнозвісного земляка – Міхая 
Мункачі.

Музей угорського художника Міхая Мункачі 
знаходиться в історичній пам'ятці м. Мукачеве, 
колишньому палаці Ракоці; тепер в будинку роз-
міщена художня школа імені М. Мункачі. Експо-
зиція музею розміщена в холі школи. Тут мож-
на ознайомитись з копіями творів художника та 
копіями документів, які розповідають про його 
творчий та життєвий шлях.

Художня школа імені Міхая Мункачі була 
створена у 1979 році, у квітні 1994-го, до 150-річ-
чя з дня народження видатного художника 
М. Мункачі та 15-річчя закладу, школі було при-
своєно ім'я Міхая Мункачі. Школа заснована із 
ініціативи її першого директора Василя Михай-
ловича Цібере та закарпатського художника та 
педагога Василя Васильовича Бурча. Мало кому 
відомо, що вже понад 35 років в Художній школі 
імені Міхая Мункачі зберігається гіпсова форма 
пам’ятника художнику, яка мала б стати повно-
цінним пам’ятником для міста (погруддя, нато-
мість, перемістилося б на подвір’я біля школи), 
але кошти на такий мистецький проект ніяк не 
знаходяться.

Висновки. Творчість Міхая Мункачі мала зна-
чний вплив на розвиток реалістичного живопису 
в Угорщині. Полотна Міхая Мункачі пройняті 
суворою правдою, їм властиві глибокий драма-
тизм, що особливо підкреслюється контрастністю 
темних і світлих фарб, та гострота психологічної 
характеристики образів.

Закарпатці з великою пошаною ставляться до 
свого співвітчизника. Так, в Ужгороді існує твор-
че об’єднання митців імені Мігая Мункачі, 

Художня школа названа на честь імені Мігая 
Мункачі, на території закладу зберігається гіп-
сова форма пам’ятника художнику.

У квітні 2012 року було видано працю «По-
вернення додому Міхая Мункачі» за авторством 
Івана Лендьєла та Олександра Галая, у серпні 
2016 року вийшла книжка Віктора Дворнічен-
ка «Голгофа и воскресение Михая Мунчкачи. 
Литературный этюд к портрету выдающегося 
венгерского художника». 

У вересні 2013 року у Мукачівській картинній 
галереї відбулося урочисте відкриття виставки 
творів Міхая Мункачі.

Меморіальна дошка М. Мункачі встановле-
на у 2000 році на Школі мистецтв м. Мукачево, 
пам’ятник – погруддя видатного митця, викона-
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не з бронзи, граніту та андезиту встановлене у 
1995 р. на честь святкування 150-річчя з дня на-
родження митця.

В центрі Мукачево розташований ресторан 
«Мункачі», вулиця Взуттєва перейменована ву-
лицю – Міхая Мункачі.
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В статье проанализировано творчество выдающегося венгерского художника-реалиста второй половины 
ХIХ века Михая Мункачи. Обращено внимание на связывание Михая Мункачи с Закарпатьем. Описано, 
как закарпатцы помнят о Михая Мункачи и роль культурных организаций в сохранении памяти.
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THE COLLECTIVE MEMORY ARTIST-REALIST  
SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY MIHALY MUNKACSY

Summary
The article analyzes the work of famous Hungarian artist-realist second half of the nineteenth century 
Mihaly Munkacsy. Attention is paid to linking Mihaly Munkacsy Transcarpathia. How Transcarpathians 
remember Mihaly Munkacsy and the role of cultural institutions in preserving memory.
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ВИТОКИ ТА НАСЛІДКИ РОЗКОЛЬНИЦЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ  
У ФРАНЦИСКАНСЬКОМУ ОРДЕНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ СТОЛІТТЯ

Погребенник А.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті аналізуються причини та витоки світоглядного розколу в середовищі Ордену францисканських 
міноритів, що призвів до боротьби між протилежними релігійними течіями. Особлива увага приділяється дог-
матичним засадам вчення Петра Іонна Оліві, яке стало ідеологічною основою опозиційного руху спірітуалів 
в Ордені францисканців. Ключовим аспектом публікації є боротьба спірітуалів з Римською Курією.
Ключові слова: Лангедок, обсерванти, конвентуали, спірітуали, Петро Іоанн Оліві, Орден францисканців, 
Св. Франциск, папство.

Постановка проблеми. Опозиція політиці 
папства впродовж другої половині ХІІІ – 

початку ХІV ст. у Франції розвивалася не лише 
ззовні, а й в інституціях самої Католицької Церк-
ви. Найнебезпечнішою для Церкви і папства, ради-
кально налаштованою течією виявились спірітуали, 
очолювані Петром Іоанном Оліві, котрі сформува-
лись в середовищі Ордену францисканців.

Важливим джерелом в питанні виникнення 
та дільності руху спірітуалів та протистояння 
в середовищі Францисканського ордену з кон-
вентуалами займають твори засновника ордену 
Св. Франциска Ассізького (1181-1226) [3]. Проте, 
найважливішим джерелом слугують твори само-
го Оліві. Серед значної кількості його великих 
за обсягом творів, варто відзначити його опуси 
«Постиллу на Апокаліпсис» [10] та «Постиллу на 
Євангеліє від Матвія» [7]. Цікаві свідчення міс-
тять матеріали допитів інквізиторами єретиків. 
Зокрема, тритомна збірка документів під назвою 
«Інквізиційні протоколи Жака Фурньє, єпископа 
Пам’єрського (1318-1325)» [12] та свідчення до-
мініканця Бернара Гі (1261-1331) – «Практику 
розслідування єретичних оман» [8].

Переходячи до висвітлення й комплексного 
аналізу тематичної історіографії, присвяченої 
проблемі народно-релігійних рухів у Франції 
ХІІІ-XIV ст., у першу чергу необхідно відзна-
чити, що вона на сьогоднішній день є достатньо 
обширною та повною, оскільки збереглося багато 
автентичних писемних джерел означеної епохи. 
Разом з тим, доречно підкреслити, що ґрунтов-
них, фахових монографічних робіт, де глибоко 
досліджуються аспекти й особливості саме тео-
логічних та догматичних засад, які містилися у 
програмах єретиків, не так багато.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З іншого боку, окреслена проблематика тією чи 
іншою мірою аналізується, характеризується й 
оцінюється в цілому ряді публікацій – наукових 
статей, концептуальних праць і т.п. Зокрема, пи-
тання виникнення й поширення єретичних ру-
хів у своїх роботах досліджували М. Осокін [38], 
Л. Карсавін [20; 21], С. Котляревський [34], В. Кє-
ров [22-33], Н. Сідорова [41], Е. Гутнова [17]. Так 
само концептуальністю і високим методологічним 
рівнем відзначені наукові студії західноєвропей-
ських (французьких, англійських, італійських) 
фахівців XX – початку XXI ст., серед яких вар-
то виділити дослідницький доробок Г. Лі [35], 
Д. Бурр [43, 44, 45], Н. Керол [46], Е.В. Макдон-
нелл [47], Р. Манселлі [48, 49].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актуальність теми публікації 
зумовлена необхідністю висвітлення причин ідео-
логічного розколу в середовищі Францискансько-
го ордену в ІІ половині ХІІІ ст., який призвів до 
появи опозиційної течії спірітуалів та їхнього по-
дальшого зближення з єретичним рухом бегінів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження ключових аспектів вчення про «єван-
гельську бідність» Петра Іоанна Оліві, як фун-
даментальної основи ідеології бегінізму та руху 
спірітуалів. 

Виклад основного матеріалу. Переходячи до 
безпосереднього висвітлення окресленої пробле-
матики, доречно відзначити, що за духом соці-
ального протесту рання францисканська громада 
початку ХІІІ ст. була наближеною до поширених 
на той час єретичних сект, що викликало істотне 
занепокоєння Римської Курії. Характерна риса, 
яка відрізняла францисканців від інших черне-
чих орденів, – це відмова від будь-якого майна, 
як особистого, так і спільного [33, с. 83]. Церк-
ва, природно, не поділяла таку точку зору, тим 
більше, що Статути старих католицьких орденів, 
починаючи з Бенедиктинського, санкціонували 
існування колективної власності [33, с. 85]. Пе-
тро Іоанн Оліві гостро засуджував «розпусту», 
яка поширилась в ордені, зокрема, вишуканість 
та пишність будівель, де проживали монахи. Він 
піддавав осуду також тих, хто таємно накопичу-
вав гроші, хто надто піклувався про збільшення 
прибутків і забезпечував себе великими припа-
сами харчів «на майбутнє» [33, с. 97]. Основою 
власної концепції щодо «способу життя у біднос-
ті» Оліві вважав відповідну вказівку у Єванге-
лії від Матвія [29, с. 370]. Коментуючи Главу Х, 
Оліві наголошував на заклику, який забороняв 
володіння навіть рухомим майном – золотом, 
сріблом, грішми та великою кількістю вбрання 
(Матв. 10:9-10) [29, с. 372]. 

Відомий дослідник францисканства С. Кот-
ляревський писав, що у 60-х рр. ХІІІ ст. чле-
ни ордену, які були незадоволені негативними 
тенденціями його розвитку, почали іменуватися 
«спірітуалами», що походило від слів «Spiritus 
Sanctus» («Святий Дух»), – тобто задекларували 
себе прихильниками ідей встановлення «Царства 
Святого Духа» на землі, згідно з концепцією тео-
лога та містика Йоахіма Флорського (1132-1202) 
[34, с. 117]. До невдоволених членів ордену пап-
ством використовувався також термін «zelatores» 
(«поборники»), що означало суворе дотримання 
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«борцями» настанов Св. Франциска, і перш за 
все – обітниці бідності [35, с. 4]. Однак, як під-
креслював дослідник бегінізму В. Кєров, немає 
підстав вважати, що всі невдоволені станом 
справ в ордені були опозиційно налаштовані до 
Церкви загалом [33, с. 86]. По мірі збагачення ор-
дену та зростання його могутності, серед братів 
почали виникати ідеологічні розбіжності; розви-
нулась схильність до містицизму. Францисканці 
нового покоління, які продовжували поділяти по-
гляди засновника ордену на необхідність дотри-
мання абсолютної бідності, відкидали софізми, 
котрими керівництво намагалося примирити на-
явний матеріальний добробут чернечої спільноти 
зі статутним «зреченням» від мирського майна 
[34, с. 121].

Другою за впливом постаттю після Св. Фран-
циска у заснованому ним ордені був Ілія Кор-
тонський (1180-1253). Саме він головував на пер-
шому Генеральному капітулі 1221 р. у зв’язку з 
хворобою фундатора. Відчувши себе нездатним 
підтримувати власний авторитет і дисципліну, 
Франциск відмовився від звання «Генерала», до-
бровільно відійшов від справ, й Ілія став вікарним 
Генералом ордену. 3 жовтня 1226 р. Франциск 
помер. У лютому 1227 р. новим Генералом був об-
раний Джованні Паренті (1191-1250) з Флоренції, 
але на практиці саме Ілія й надалі продовжував 
залишатись фактичним орденським главою. Ілія 
відрізнявся світським і честолюбним характером; 
він вважався одним з найталановитіших політи-
ків сучасного йому італійського суспільства. На 
капітулі 1232 р. бездіяльного Джованні брати 
змістили, а Ілію вже офіційно обрали Генералом. 

Необхідно відзначити, що майже від самого 
заснування в ордені виникли суперечки з при-
воду вимоги Статуту дотримання братами-міно-
ритами практики «абсолютної бідності» [35, с. 2]. 
У першій біографії Св. Франциска, складеної 
його улюбленим учнем, братом Леоном близько 
1227 р., констатується, що фундатор не був задо-
волений першим орденським Статутом і розро-
бив другий, який з невідомих причин було втра-
чено; при цьому Св. Бонавентура (1221-1274), 
майбутній сьомий Генерал ордену і його другий 
організатор, у зникненні документу звинувачу-
вав саме Ілію. В ситуації, що склалась (інтриги 
Ілії), Франциск написав третій Статут, де вимо-
га «абсолютної бідності» залишалась ключовою. 
Багато монахів ордену, незадоволених суворістю 
регламентації Правил, на чолі з Ілією просили 
хворого святителя, щоб той не обтяжував їхній 
побут цим надто «важким» пунктом [35, с. 3]. Од-
нак він рішуче відмовився послабити статутні 
вимоги.

Як наслідок, «світська» партія в ордені почала 
прагнути звільнення від «жебрацьких» обмежень, 
які накладалися Правилами засновника. Навесні 
1230 р. капітул звернувся до Папи Григорія IX 
(1227-1241) з питанням, чи має Заповіт Францис-
ка обов’язкову силу для ордену. Папа відповів 
негативно, оскільки, на його думку, Франциск 
не мав права обмежувати своїх послідовників 
у прийнятті нових рішень. Брати поцікавилися 
також, чи має правову силу статутна заборона 
володіти грішми або землями. 28 вересня того ж 
року Папа, в буллі «Quo elongati» надав перше 
тлумачення Статуту й Заповіту Св. Франциска 

Ассізького, відзначивши, що Заповіт має лише 
духовне, а не юридичне значення. За даних об-
ставин понтифік наказував використовувати у 
майнових справах послуги терціаріїв, яким він 
дозволив зберігати орденські гроші й виплачу-
вати борги братів-міноритів. Відповідальними за 
фінансово-економічну діяльність ордену Григо-
рій ІХ призначив спеціальних «прокураторів» з 
числа тих самих терціаріїв. Ці папські «доповне-
ння», що спотворювали аскетичний сенс Статуту 
Св. Франциска, були прийняті лише після запе-
клих суперечок, котрі загрожували остаточним 
розколом францисканської спільноти [35, с. 3-4]. 
Однак, як виявили наступні події, розколу уник-
нути все ж вдалося.

У 1237 р. Ілія відрядив у різні провінції місі-
онерів, поведінка яких (тяжіння до розкоші та 
розпуста) викликала загальне обурення. У 1239 р. 
францисканці скликали Генеральний капітул, на 
якому були присутні Григорій ІХ і дев’ять кар-
диналів. Римський первосвященик повідомив 
Ілії, що готовий прийняти його відставку. Проте 
останній заручився підтримкою німецького імпе-
ратора Фрідріха II Штауфена (1220-1250), став-
ши на той час близьким другом монарха, і від-
мовився виконувати волю понтифіка. Почалась 
боротьба Папи з норовливим й владолюбним 
Генералом францисканців, який зухвало проіг-
норував власну відставку. Григорій ІХ у відпо-
відь звинуватив Ілію в тому, що той, без дозволу 
первосвященика, відвідав у Кортоні «з невідомою 
метою» кількох бідних жінок [35, с. 2]. Понтифік 
зажадав появи Генерала в Латеранському палаці 
з поясненнями щодо своєї «сумнівної» поведінки, 
і навіть віддав наказ про його затримання. За пе-
рекірливого францисканця, прибічника «черне-
чої світськості», «полегшеної аскези» та «орден-
ського добробуту» очікувано заступився Фрідріх 
ІІ, але імператорське заступництво не допомогло. 
Оскільки Генерал не з’явився до Папи за викли-
ком, його позбавили посади керівника ордену та 
відлучили від Церкви; Ілія так і помер відлуче-
ним. Через декілька місяців настоятель монас-
тиря Сакро-Конвенто в Ассізі наказав вирити й 
кинути на шкуродерню його рештки. Орденський 
хроніст, брат Салімбене де Адам, у свою чергу 
зафіксував багато подробиць ганебної поведінки 
Ілії Кортонського, зокрема тиранії, яку той за-
провадив у керівництві орденом [2, с. 106-118].

Означені події, зрештою, призвели до утво-
рення у Францисканському ордені двох проти-
лежних течій, відомих як «обсерванти» (від лат. 
«observantio», тобто «дотримання») та «конвен-
туали» (від лат. «conventum», тобто «монастир»). 
Перші, від яких невдовзі відокремились «спіріту-
али», суворо дотримувалися всіх пунктів третього 
Статуту й вимоги «досконалої бідності» – відмо-
ви від будь-якого майна; другі уникали виконан-
ня низки базових приписів фундатора, й у пер-
шу чергу – перебування в стані «євангельської 
бідності», посилаючись на потреби «людської 
природи» та умови оточуючого мирського жит-
тя. Після вимушеного зречення Ілії керівні по-
зиції у францисканській спільноті перейшли до 
спірітуалів. 1242 р. вони здійснили спробу узго-
дити Статут із вищезгадуваною буллою Григорія 
ІХ. Чотири найбільш авторитетних у той період 
теологів-францисканців оприлюднили т. зв. Ви-
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словлювання чотирьох Магістрів, де обґрунту-
вали для ордену доречність володіння майном 
на «тимчасових» умовах [35, с. 5]. У 1244 р. пе-
ремогу здобули конвентуали шляхом обрання 
Генералом Крещенціо Гріцці з Ієзі (1244-1247), 
який виявився прибічником методів врядування 
Ілії Кортонського. Тоді ж, на капітулі, незважа-
ючи на опозицію майже усього собору, спірітуа-
ли, разом з обсервантами, домоглися скасуван-
ня «суперечливої» папської булли від 1230 р. За 
цих обставин Генерал Крещенціо й конвентуали 
звернулися по допомогу до Папи Іннокентія III 
(1198-1216). У 1245 р. понтифік підтвердив рі-
шення Григорія IX і оголосив, що нерухомість та 
земельна власність, якими було заборонено воло-
діти францисканцям, повинні належати Святому 
Престолу й перебувати у розпорядженні жебру-
чих монахів «тимчасово» [35, с. 6].

Рух спірітуалів, як окреме церковно-релігійне 
угрупування, остаточно сформувався в середині 
80-х рр. ХІІІ ст. Соціальне походження його членів 
було різним. Керівники руху значною мірою зали-
шались вихідцями з міського нобілітету. «Рядові» 
спірітуали у свою чергу належали до всіх про-
шарків населення міст, за виключенням плебсу, а 
також до різних категорій селянства, з яких чер-
нечі ордени зазвичай набирали учнів для монас-
тирських шкіл. Одним з головних шляхів поши-
рення впливу францисканців на населення стало 
створення ними вже згадуваного Третього орде-
ну (тобто «терціаріїв»), котрий об’єднував мирян. 
«Другим орденом» була жіноча частина францис-
канства, яка носила назву Ордену Св. Клари (або 
кларисинок) [40]. Вагомим досягненням Ордену 
Св. Франциска виявилось зростання його автори-
тету серед більшості терціаріїв, ідейно близьких 
до бегінів. Незважаючи на соціальне розмаїття 
прибічників спірітуалізму, основу руху становили 
саме ремісники та селянство [32, с. 56].

Відчуваючи небезпеку від зближення спі-
рітуалів та єретиків-бегінів, Папа Миколай IV 
(1288-1292) в одному з листів до Генерала Ор-
дену братів-міноритів наказував вжити заходів 
«проти бегінів, які об’єдналися у провінції Про-
ванс із сектою брата Петра Іоанна» [29, с. 101]. 
З подібним проханням до Генерала звернувся й 
король Франції Філіп IV. Іоанн де Муро (1296-
1304), який згідно волі Папи, очолив Францис-
канський орден, посилив переслідування прован-
сальських спірітуалів. Обрання Боніфація VIII 
(1294-1303) новим понтифіком співпало з активі-
зацією репресій проти спірітуалів; вони стосува-
лися й цивільного населення регіону [29, с. 102]. 
Значне занепокоєння у Оліві викликали гоніння 
на його прибічників, але він не міг вжити жодних 
заходів, щоб допомогти їм, оскільки залишався 
ізольованим у монастирі в Нарбонні, де і помер 
14 березня 1298 р. 

На церковному Соборі у В’єнні 1311 р. були 
засуджені три найнебезпечніші, на думку Церк-
ви, богословські тези Оліві: заперечення таїнства 
хрещення дітей, таїнства шлюбу і таїнства при-
частя [29, с. 88]. Очевидною є схожість цих тез 
Оліві з поглядами єретичних сект, що діяли про-
тягом ХІІІ-XIV ст. у Франції. Ідеї Оліві та спірі-
туалів щодо історії людства та Церкви зокрема, 
значною мірою визначалися їхнім ставленням 
до існуючого суспільства, політичних відносин 

та формувалися відповідними філософсько-істо-
ричними концепціями. Основним джерелом для 
аналізу цих ідей є опус Петра Іоана Оліві «По-
стилла на Апокаліпсис». Бегінська періодизація 
історії Християнської Церкви та людства викла-
дена саме в ній. Оліві поділяв історію Церкви на 
низку етапів – сім послідовних стадій або «ста-
нів» («status»), через які повинне пройти люд-
ство; при цьому кожна наступна стадія була до-
сконалішою за попередню. 

Перша стадія, за твердженням Оліві, почина-
лася від заснування Ранньої Церкви, а шоста – від 
часів проповідницької діяльності Св. Франциска 
Ассізького. Отже, шостий період відкривався із 
сучасної для Оліві епохи та мав продовжува-
тися надалі. Автор Постилли підкреслював, що 
шоста стадія бере свій початок із засудження 
«Вавілонської блудниці», тобто Римської Церк-
ви, котра, як вже акцентувалось, перебувала в 
«царині гріхів». Оліві також писав про розпусту, 
жадібність, пихатість, ненажерливість кліриків 
та симонію, – явища, характерні для тогочасного 
церковного середовища [29, с. 373-374]. Разом з 
тим, він вважав, що шостий «стан» є підсумком 
попередніх та водночас початком ліквідації ста-
рої, гріховної Церкви, яка буде замінена новою 
«Духовною Церквою». Заключний етап людської 
історії почнеться зі знищення Антихриста та на-
стання Страшного Суду [28, с. 25].

Прелатам існуючої Церкви Оліві протистав-
ляв Св. Францика Ассізького та його послідов-
ників – спірітуалів, на початковому етапі їхньої 
діяльності, коли ідеологія спільноти Франциска 
була близькою до секти бегінів і дотримувалась 
морально-етичних принципів раннього християн-
ства. Обурення теологів та керівництва ордену ви-
кликали й філософсько-теологічні концепції Оліві. 
Бог, на його думку, – це лише «Вищий координа-
тор» всієї діяльності створеної ним «істоти» (тобто 
людини). Остання отримує, таким чином, певну 
свободу дій. «Хоча наше бажання, констатував 
Оліві, залежить від Божої волі, однак воно пере-
буває в наших руках» [33, с. 89]. Теза Оліві про те, 
що Католицька Церква – це «не Христова Церк-
ва», а «обитель демонів», прослідковується в його 
концепції про антихристів, яку використовували 
бегіни [29, с. 373]. Антихристом Петро вважав і 
Папу Римського [28, с. 16].

Аналіз філософсько-історичних поглядів Олі-
ві демонструє їхній відверто єретичний та анти-
церковний характер з точки зору католицької 
догматики. Ідеї єресиарха, які стосувалися не 
просто вдосконалення, а навіть заміни Католиць-
кої Церкви, й рішучої боротьби з прелатами, мо-
нахами і самим понтифіком, аж до їхнього фізич-
ного знищення, – виявились радикальніші ніж у 
катарів. Разом з тим, простежується певна схо-
жість його концепції з поглядами бегінів. Отже, 
можна констатувати взаємовплив релігійних по-
глядів єретиків-бегінів та спірітуалів на чолі з 
Оліві. Рух спірітуалів, як відомо, не припинився 
після смерті Петра Іоанна Оліві. Навпаки, його 
послідовники розширили цей рух та зміцнили 
зв’язки з бегінами. Продовжувачами справи Олі-
ві стали італійські та французькі спірітуали й 
відомі світські діячі – Убертіно де Казале (1259-
1338), Анджело Кларено (1247-1337), Арнольд із 
Віланови (1240-1312) та Бернар Делісьо [29, с. 98]. 
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На межі ХІІІ-ХIV ст. на півдні Франції роз-
горнулась справжня війна проти Інквізиції, в 
якій об’єдналися різні соціальні верстви, пере-
важно – міського населення. Активний спротив 
Інквізиції чинили мешканці Безьє. В Каркассонні 
міщани вигнали з міста інквізитора, спалили всі 
документи трибуналу та розгромили абатство, 
де засідав інквізиційний суд. Спірітуали, за під-
тримки городян, вигнали з тамтешніх обителів 
представників Францисканського ордену, зокре-
ма у Нарбонні й Безьє, які в 1314-1316 рр. стали 
оплотом для місцевих єретиків з усього Прован-
су та сусідніх провінцій [33, с. 102]. Становище 
Церкви ускладнювалося конфліктом папства з 
королівською владою і частиною галлікансько-
го духовенства, яке підтримувало французь-
кого монарха. Королівські чиновники стежили 
та опікувались тим, щоб завадити надмірному 
зростанню впливу папства та Інквізиції, й одно-
часно зміцнити централізовану владу в країні. 
У зв’язку з цим, у розпал переслідування єре-
тиків на Півдні, 27 квітня 1287 р. Філіп IV за-
здалегідь попередив сенешаля Каркассонна про 
те, щоб той утримувався від надмірної підтримки 
місцевих інквізиторів. У подальшому король ви-
користав спірітуалів у боротьбі проти Папи Боні-
фація VIII: останні повинні були виступити свід-
ками на організованому проти понтифіка процесі. 
Однак невдоволення королівської влади політи-
кою Римської Курії не заважало самому монарху 
так само переслідувати єретиків [33, с. 103].

Бегіни та спірітуали, як вже підкреслювалось, 
у різних формах вели послідовну боротьбу з Ка-
толицькою Церквою. Діяльність спірітуалів після 
смерті Оліві викликала велике занепокоєння у 
папства та королівської влади. Церква і держава 
використовували усі можливі засоби для приду-
шення релігійної опозиції. Разом з тим, Церква 
не могла знищити спірітуалів, не скомпромен-
тувавши Орден францисканців у цілому, оскіль-
ки це нашкодило б політиці Римської Курії та 
авторитету понтифіка на Заході. Тому папство 
змушене було лавіювати. Папа Климент V не на-
важився відкрито засудити спірітуалів. Однак, 
очевидним виявився той факт, що ні папство, ні 
керівництво ордену не могли миритися з існу-
ванням потужної опозиційної сили, пов’язаної з 
єретичним рухом [33, с. 105]. 

У 1311 р. Папа вирішив винести на обгово-
рення питання про необхідність боротьби проти 
Оліві на черговий Собор у В’єнні. Постанови Со-
бору щодо бегінів й бегардів стали сигналом до 
початку їхніх переслідувань по всій Західній Єв-
ропі. Одночасно, період підготовки до відкриття 
Собору виявився новим етапом у боротьбі з бегі-
нами та спірітуалами. Тоді ж діяльність Інквізи-
ції сконцентрувалась на «бегінському полюван-
ні»; почалися арешти й допити єретиків та їхніх 
прибічників. Місцевий клір й інквізитори спира-
лися на підтримку королівської влади. Значна 
кількість єретиків зазнала спалення на вогнищі 
(т. зв. акт аутодафе) напередодні відкриття Со-
бору. Серед них були й катари, зокрема, один з 
відомих їхніх лідерів – П’єр Отьє. У 1312 р. лише 
в Тулузі Інквізиція засудила понад тисячу осіб, 
звинувачених у єретизмі [13, с. 245]. 

Обраний у червні 1313 р. генералом Фран-
цисканського ордену Александр з Александрії  

(1313-1314), за підтримки Климента V відразу 
ж почав активні дії проти спірітуалів. Проте у 
1314 р. і Генерал, і Папа померли, а вибори на-
ступників відбулися значно пізніше. У цій ситу-
ації спірітуали вирішили скористатися посла-
бленням позицій ордену і папства для посилення 
власних дій у боротьбі з ворогами. Активізувало-
ся єднання послідовників Оліві з опозиційно на-
лаштованими мешканцями південнофранцузьких 
міст. Так, у 1314 р., спірітуали Нарбонна і Безьє, 
за підтримки городян вигнали з домініканських 
й францисканських монастирів насельників-па-
пістів. Упродовж 1315-1316 рр. абатства Безьє та 
Каркассонна перетворились на осередки опози-
ційного руху проти Церкви; навколо них концен-
трувалось усе невдоволене політикою папства 
населення сусідніх провінцій. У підсумку по-
встання було придушене, однак цей радикальний 
епізод викликав неоднозначну реакцію з боку 
французького духовенства. Становище Римської 
Церкви у Франції в даний період ускладнилося 
цілим рядом великих антифеодальних повстань; 
окремі з них мали й релігійну спрямованість, зо-
крема, згадуване вище повстання «пастушків» 
1320 р., яке охопило Фландрію, Шампань, Бур-
гундію, Лангедок та сусідні регіони [33, с. 171]. 

Позиції ворогів спірітуалів зміцнили-
ся у червні 1316 р., коли Мікеле Чезенський  
(1316-1328) був обраний новим Генералом Фран-
цисканського ордену, а в серпні того ж року кар-
динал Жак Дюез став Папою під ім’ям Іоанна 
ХХІІ. Вони відразу посилили тиск на спірітуалів. 
Головна мета папства і францисканства співпа-
дала – перешкодити налагодженню зв’язків між 
спірітуалами та єретиками, а також не дозво-
лити спірітуалам виділитися в окрему релігійну 
організацію; це загрожувало б внутрішній ста-
більності Католицької Церкви. Акцент боротьби 
з внутрішньоорденськими реформаторами був 
зроблений на нейтралізацію керівників спіріту-
алів. Папа чітко усвідомлював небезпеку, яку 
несла в собі діяльність Убертіно де Казале, ак-
тивного проповідника ідей Оліві. Тому Уберті-
но змусили, по-перше, залишити лави ордену, 
по-друге – ізолювали його від активної місіо-
нерської діяльності. Одним з лідерів спірітуалів 
на той час став також Анджело Кларено, якого 
Римська Курія відлучила від Церкви і, зрештою, 
ув’язнила [29, с. 367]. Навесні 1317 р. до активно-
го протистояння папству долучився один з най-
впливовіших спірітуалів – Бернар Делісьо, ко-
трий перебував у монастирі в Безьє. У підсумку 
він так само зазнав арешту та ув’язнення. Після 
тривалого розслідування і суду Делісьо, як «во-
рог Інквізиції та короля Франції», у 1319 р. був 
засуджений до довічного ув’язнення та помер 
навесні 1320 р. [32, с. 53].

Ставлення Римської Курії до руху спірітуа-
лів було вкотре зафіксоване у папській буллі від 
7 жовтня 1317 р., де містилася повна відмова ке-
рівництва Церкви від виконання вимог і прохань 
спірітуалів, зокрема – про їхнє виділення з орде-
ну в окрему монашу общину. У загрозливій формі 
понтифік закликав спірітуалів до суворого вико-
нання усіх настанов Римської Курії та Генерала 
Францисканського ордену. Буллою Іоанна ХХІІ 
від 30 грудня 1317 р. були засуджені спірітуали 
та їхні численні симпатики – миряни, які входили 
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до Третього ордену францисканців, – тобто фрат-
тічелли, бізокки, бегіни й інші єретики, котрі ді-
яли в Італії, на Сіциліїї, у Нарбонні, Тулузі та ін-
ших провінціях, що перебували під інквізиційною 
юрисдикцією францисканців. До заборонених єре-
тичних сект входила також конгрегація «Бідних 
єремітів», яка діяла в Італії під керівництвом Ан-
джело Кларено [35, с. 7]. Таким чином, папською 
буллою засуджувалися не лише спірітуали та їхні 
прибічники з лав терціаріїв, а й «небезпечні» єре-
тики – миряни, які підтримували спірітуалів та 
дотримувалися поглядів Оліві.

Булла Римського первосвященика від 23 січня 
1318 р. засудила й відлучила від Церкви спірі-
туалів з Тоскани, котрі переховувалися на Сі-
цилії. Характерним є той факт, що в буллі так 
само згадуються вальденси; це є підтвердженням 
продовження їхнього існування як сили, ворожої 
Римському Апостолату [13, с. 247]. Окрема булла 
засудила «Постиллу на Апокаліпсис», що дало 
початок кампанії інквізиційного переслідування 
цього твору. Офіційна заборона Постилли ста-
ла частиною загальної боротьби папства проти 
ідей та «культу» Петра Іоанна Оліві. У 1318 р. 
відбулася ексгумація та спалення Інквізицією 
його тіла. Буллою від 18 серпня 1318 р. понти-
фік наказував єпископам Магелона і Безьє по-
силити боротьбу проти «бегінів та інших єрети-
ків» [33, с. 82]. У 1319 р. спалення зазнала група 
бегінів, які дотримувались теології Оліві. Однак 
переслідування не змогли знищити спірітуалів 
та бегінів, яких сучасники вважали ідентичними 
рухами. Один з тогочасних католицьких хроніс-
тів, після спалення в травні 1318 р. 4 спірітуалів, 
повідомляє: «Ця єресь настільки зміцнилася в 
провінції Нарбонн, що мінорити і бегарди з Тре-
тього ордену францисканців публічно називали 
Папу та усіх його мирян (католиків – А. П.) єре-
тиками, що належать до секти Антихриста, не 
до Христової Церкви, а до синагоги Сатани, які 
служать Великій блудниці, Вавілону» [29, с. 368]. 

Римську Курію також турбувала поведінка 
терціаріїв, тісно пов’язаних з бегінами. 26 люто-
го 1322 р. Іоанн ХХІІ видав бреве архієпископам 
і єпископам півдня Франції й Арагона, де пре-
латам рекомендувалося ретельно вивчати спосіб 
життя та світогляд «братів і сестер Третього ор-
дену Святого Франциска», які мешкали у їхніх 
діоцезах [13, с. 248]. Буллою від 1 серпня 1322 р. 
Папа віддав наказ кліру та інквізиторам Сіцилії, 
Італії, Провансу, Нарбонна і Тулузи здійснюва-
ти суворі каральні заходи в рамках дотримання 
виконання булли, виданої ще 30 грудня 1317 р., 
яка засуджувала бегінів, фраттічеллів та інших 
єретиків.

На початку 20-х рр. XIV ст. діяльність різних 
єретичних угрупувань залишалася досить інтен-
сивною; з іншого боку, у південнофранцузького 
населення зростали антифеодальні та антицер-
ковні настрої. За підтримки королівської влади, 
природно, активізувалась і діяльність Інквізиції. 
Наприклад, у 1323 р. в Лангедоці було спалено 
114 фраттічеллів [33, с. 110]. В межах означених 
реалій з’явилась необхідність збільшення кіль-
кості інквізиторів, які б займалися розслідуван-
ням справ єретиків. Одним з найбільш «актив-
них» інквізиторів того часу став Мене де Робекур, 
відомий своєю жорстокістю. «Наполегливістю» 

й «принциповістю» на службі Інквізиції так 
само відзначився Жак Фурньє, який протягом  
1334-1342 рр. обіймав Папський престол під ім’ям 
Бенедикта ХІІ (1334-1342). Разом з тим, необхід-
но констатувати, що у першій третині XIV ст. 
папство систематично заохочувало інквізиторів 
до масштабної боротьби з єретичними проявами 
серед місцевого населення. Наприклад, окремою 
буллою Іоанна ХХІІ від 20 вересня 1325 р. від-
значалися «заслуги» інквізитора Тулузи П’єра 
Брюна у боротьбі з південнофранцузькими єре-
тиками [13, с. 250].

Папство, як вже наголошувалося вище, нада-
вало особливого значення засудженню «Постилли 
на Апокаліпсис». Іоанн ХХІІ уважно вивчив цей 
опус і в 1317 р. доручив спеціальній комісії тео-
логів проаналізувати його з точки зору відповід-
ності до фундаментальних доктрин католицизму. 
У висновку цієї поважної комісії наголошувалося 
на «єретичному» та «ворожому» католицькому 
віровченню змісті твору й відзначалося: «Єресь 
[брата Петра Іоанна – А. П.] небезпечна і для 
багатьох простих людей приваблива внаслідок 
своєї лицемірної святості, яка проявляється у 
словах, їжі та одязі» [33, с. 101]. 8 лютого 1326 р. 
понтифік знову (вже вдруге) засудив відповідною 
буллою цю Постиллу Оліві, що містила «єретич-
ну догматику, спрямовану проти єдності Церкви» 
[29, с. 367]. Очевидно, Папу найбільше непокоїв 
той факт, що твір Оліві відігравав роль ідейної та 
світоглядної основи для бегінів, яким Інквізиція 
приписувала приналежність до Третього ордену 
Св. Франциска. 

Засудженню також піддався не менш відомий 
твір Оліві «Постилла на Євангеліє від Матвія», 
суть якої зводилася до регламентації «способу 
життя в бідності». Проте, всупереч очікуванням 
Папи і прелатів, після офіційного засудження 
опусу вплив ідей Оліві у Лангедоці, незважа-
ючи на певну втрату позицій у регіоні, не був 
остаточно ліквідований. У 1327 р. інквізиційний 
вирок отримав один з керівників секти бегінів 
П’єр Тренкавель з Безьє та його донька, а також 
учень Тренкавеля Бернар Мартен з Нарбонна, 
який відверто оголосив, що є прихильником Оліві 
[32, с. 52]. Упродовж 1332-1334 рр. папство, разом 
з Інквізицією організували процес проти русси-
льонського дворянина Адемара де Моссе, звину-
ваченого в бегінізмі. Руссильон, як відомо, входив 
до володінь короля Майорки Хайме ІІІ Сміли-
вого (1324-1344), але підтримував тісні релігійні 
зв’язки з Лангедоком. Тому діяльність місцевої 
антипапської опозиції «суміщувалась» з анти-
церковною боротьбою в Окситанії. Процес проти 
Адемара де Моссе став черговим підтверджен-
ням глибокого впливу поглядів Оліві на тогочасне 
суспільство Південної Франції [29, с. 111].

Висновки і пропозиції. В межах узагальнен-
ня необхідно констатувати: незважаючи на те, 
що апогей діяльності спірітуалів та бегінів при-
падає на кінець ХІІІ – початок XIV ст., ці рухи 
продовжували загрожувати домінуванню Церк-
ви на терені Південної Франції й протягом пер-
шої третини XIV ст. У другій половині XIV ст. 
в актах інквізиційних трибуналів так само мали 
місце згадки про членів низки єретичних сект – 
катарів, вальденсів і особливо бегінів. Лише на-
прикінці XV ст. папство дозволило студентству 
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частково ознайомлюватися з окремими твора-
ми авторитетного духовного лідера спірітуа-
лів – Петра Іоанна Оліві. Всупереч тверджен-
ням представників Римської Церкви й Інквізиції, 
поширення ідей Оліві та діяльність єретиків не 

були придушені остаточно. Одночасно, боротьба 
бегінів й спірітуалів з латинською «ортодоксією» 
відіграла суттєву роль у подальшому розвитку 
ідеологічних і суспільно-політичних процесів на 
території Західної Європи. 
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ВО ФРАНЦИСКАНСКОМ ОРДЕНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІІІ ВЕКА

Аннотация
В статье анализируются причины и истоки мировоззренческого раскола в среде Ордена франци-
сканских миноритов, который привел к борьбе между противоположными религиозными течениями. 
Особое внимание уделяется догматическим основам учения Петра Иоанна Оливи, которое стало идео-
логической основой оппозиционного движения спиритуалов в среде Ордена францисканцев. Ключевым 
аспектом публикации является борьба спиритуалов с Римской Курией.
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ORIGINS AND CONSEQUENCES OF DIVISIVE TRENDS  
IN THE FRANCISCAN ORDER IN THE FIRST HALF OF THE XIII-TH CENTURY

Summary
The article investigates the doctrinal principles, organizational structure and social nature of beguines 
religious communities in Languedoc in the first half of XIV-th century. Particular attention is paid to 
teaching dogmatic principles Petrus Johannis Olivi, which was the ideological basis of the spirituals 
opposition movement among the Franciscan Order. A key aspect of the study is the fight between spirituals 
and the Roman Curia. 
Keywords: Languedoc, observants, conventuals, spirituals, Petrus Johannis Olivi, Franciscan Order, papacy.
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ДИСКУРСИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ ЕКЗОТИЗАЦІЇ ІНАКШОСТІ

Балінченко С.П.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті проведено аналіз перетворень у Я-концепції українського суспільства, в умовах генерації в 
інформаційному просторі фреймів екзотизації Іншого. Досліджено механізми реалізації монологічної та 
діалогічної відповідальності, з огляду на масмедійні та літературні тексти. Зокрема, здійснено зіставлення 
шляхів формування образу ворога та зв’язок мови ворожнечі зі знеособленням учасників соціокультурної 
взаємодії. Визначено особливості деструктивних стереотипів, на прикладі сучасного літературного дис-
курсу, а також їх вплив на міфологізацію соціокультурного простору. Підбито підсумки щодо впливу 
синонімії нейтральних/негативних концептів на український інформаційний простір. 
Ключові слова: монологічна відповідальність, діалогічна відповідальність, фактичність, контрфактичність, 
інакшість, мова ворожнечі. 

Постановка проблеми. Взаємодія акторів 
міжсуспільної та міжкультурної комуні-

кації, плідна чи конфліктна, призводить до змін 
у соціокультурному просторі і відкриває можли-
вості до створення фреймів і трансформації вже 
існуючих. Пов’язаність фреймів з інтенціями, 
що визначають перебіг та очікуваний резуль-
тат дискурсу, надає актуальності дослідженню 
не тільки семіотичних маніпуляцій, зокрема, в 
інформаційному просторі сучасної України, а й 
відповідальності за Третього у численних неси-
метричних інтеракціях сучасності.

У ситуації конфліктної міжсуспільної взаємо-
дії з невизначеними правилами, фактори занепо-
коєння, страху та, нарешті, жаху внаслідок по-
рушення звичних цінностей і фреймів не тільки 
спричиняють втрату інтенціональної спроможнос-
ті, а й негативно впливають на здатність спільно-
ти до функціонування в якості учасника інформа-
ційного обміну. Слововжиток у літературі і ЗМІ, 
використання у інформаційному просторі нега-
тивних міфологем сприяють засвоєнню та узвича-
єнню цих концептів у соціокультурному просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вплив інформаційного простору на ідентичність 
суспільства, а також визначення меж інформа-
ційного контролю та відповідальності за його здій-
снення – знаходяться в центрі уваги багатьох до-
сліджень. Аналіз побудови еквівалента традиції 
і зіставлення імпліцитної та обов’язкової норми 
під час врегулювання конфліктів, що є морально 
релевантними, а також проблема відкритості по-
літичних рішень, що впливають на ідентичність, 
у контексті дискурс-етики, висвітлені в працях 
В. Декомба, Ю. Габермаса, Д. Бьолера. Також слід 
визначити концепції щодо зіставлення соціальної 
та приватної цілі у межах використання сили чи 
переконання у політичних рішеннях, а також до-
слідження конфліктних станів, у яких відверто 
чи приховано міститься перетворення ідентич-
ності за умов тотальності, запропоновані Р. Рорті 
Е. Левінасом и Р. Дарендорфом. Аналіз персона-
лізації як переломлення цінностей через світо-

сприйняття окремої особистості представлено у 
дослідженні Ж. Ліповецкі; визначення сучасної 
інтерпретації гайдегерівського Хтось, який, не 
виражаючи власного, підтримує запропонова-
ний ззовні дискурс, розглянуто в межах уточ-
нення дифузного цинізму сучасності, за П. Сло-
тердайком. Також важливі дослідження впливу 
комунікативних та ціннісних змін на суспільство 
зустрічаємо в працях вітчизняних дослідників, 
зокрема – Я. Любивого, В. Ляха, Л. Ситниченко, 
О. Соболь, В. Пазенка, В. Малахова та інших. 

У полі літературної критики, авторська від-
повідальність та проблеми інакшості, що роз-
криваються в контексті сучасної літератури, а 
також їх вплив на моделювання соціальної ре-
альності, розглянуто в есе та статтях Т. Веде-
нєєвої, М. Фрайзе, С. Хендерсон, Н. Висоцької; 
вплив текстів на процеси формування громадян-
ського суспільства, акультурацію, глобалізацію 
та диференціацію розглянуто, зокрема, у між-
дисциплінарному вимірі, в працях Т. Карозерса 
та С. Рушді.

Таким чином, проблему відповідальності за 
створення та розповсюдження фреймів інак-
шості, деструктивну екзотизацію Іншого та 
формування стереотипних моделей сприйнят-
тя суб’єктів та соціокультурних ситуацій слід 
розглядати, по-перше, як міждисциплінарну, а 
по-друге, як таку, що реалізується у вимірі від-
повідальності автора тексту і відповідальності 
державних структур, що впливають на розпо-
всюдження та інституціоналізоване закріплення 
авторських контекстів мови ворожнечі.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Втім, нагальною постає про-
блема впливу масмедійних та літературних тек-
стів, що формують моделі сприйняття суб’єктів 
та подій, і, таким чином, здійснюють непрямий 
контроль та маніпулювання засобами імпліка-
тур, а також розгляд зрушень у соціокультурній 
кодовій системі суспільства під тиском примусу 
в умовах дискурсивної гри. Монологічна чи діа-
логічна відповідальність акторів інформаційно-

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ



109«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Ф
ІЛ

О
С

О
Ф

С
ЬК

І 
Н

А
У

К
И

го простору, що мають доступ до формування 
фреймів, також залишається невизначеною у 
названому міждисциплінарному контексті, зо-
крема, українському, через дрейф ідентичності 
та відповідальності за умов сучасних соціокуль-
турних перетворень.

Мета статті. Головною метою даної роботи є 
аналіз перетворень у Я-концепції українського 
суспільства, в умовах генерації в інформаційно-
му просторі фреймів екзотизації Іншого, а також 
визначення механізмів реалізації монологічної 
та діалогічної відповідальності, з огляду на мас-
медійні та літературні тексти, що спричиняють 
міфологізацію соціокультурного простору та ви-
никнення деструктивних стереотипів.

Виклад основного матеріалу. В категоріях 
інакшості, література передбачає не уніфікацію 
національних досвідів Свого, а, радше, позицію 
Іншого у відносності до культури – як такого, що 
має унікальні риси, але залишається збагненним 
і культурно досяжним через свою належність до 
простору людства, перед яким, як перед левіна-
сівським Обличчям Третього, існує міжкультур-
на відповідальність. Той «парадокс Каїна», про 
який каже Е. Левінас, примушує через пізнання 
національної літератури створювати нашаруван-
ня загальнолюдських (світових) питань і контек-
стів, бути на сторожі і відповідати за страждання 
чи потреби, які звучать у творах іншої культури.

Оскільки література впливає на формуван-
ня категорій інакшості у суспільстві [2, 3], вона 
поділяє сферу відповідальності зі ЗМІ за ство-
рення деструктивних пейоративних образів: 
«образу ворога» чи «образу жертви». Пробле-
матично виправдовувати дискурс художнього 
тексту суб’єктивним баченням автора, оскільки 
авторські стереотипи та образи впливають на 
ідентифікацію груп Свій, Інший та Чужий. Тому 
нагальним є питання про взаємний вплив літера-
тури та громадянського суспільства.

У статті «Civil Society. Think Again» («Обмір-
ковуючи громадянське суспільство», 2000), Томас 
Карозерс, віце-президент Фонду Карнегі за між-
народний мир, наголошує на тому, що сприйняття 
громадянського суспільства як такого, яке базу-
ється виключно на шляхетних мотивах і чесних 
акторах з гарними намірами – є хибним [1, с. 20]. 
Також він зазначає, що «визнання того, що люди 
у будь-якій асоціації об’єднуються і працюють 
разом з метою досягнення підступних, так само 
як і високих цілей, є надзвичайно важливим для 
демістифікації концепту громадянського суспіль-
ства [переклад мій. – С.Б.]» [Там само]. У сфері 
символічної влади, – з огляду на здатність ху-
дожнього чи публіцистичного тексту впливати 
на соціальну реальність через інформаційний 
простір, – питання відповідальності автора та 
відповідних державних структур за створення 
та розповсюдження текстів, що містять мову 
ворожнечі, може мати точки перетину з про-
блематикою, порушеною Томасом Карозерсом: 
групова ідентифікація як фактор виправдання 
намірів і позиції відносно інакшості за моделлю 
неповної індукції; стереотипне сприйняття інак-
шості у якості відхилення від норми, некритично 
закріплюваної за простором Свого; спекуляція 
концептами справедливості, гідності, свободи та 
мови, з метою ціннісної поляризації груп на при-

йнятні чи неприйнятні у містифікованій моделі 
громадянського суспільства.

Втім, слід зупинитись на суттєвих відміннос-
тях символічного простору мас-медіа та літера-
тури, з огляду на семіотично створювані уяв-
лення про інакшість, ознаки простору Іншого та 
можливості взаємодії з ним, загрози і неприйнят-
ні риси, що домінують у текстах, спрямованих на 
трансформацію Іншого у Чужого.

Інформаційний простір ЗМІ пропонує спо-
радичні та хронологічно обмежені фрейми, що 
визначаються категорією актуальності, а отже – 
відсутністю необхідності у критичному перегля-
ді поза межами події та відповідної дати появи 
тексту у мінливому символічному полі. Вплив на 
аудиторію досягається раціонально, шляхом до-
тримання норм аргументації, чи шляхом їх не-
критичного порушення, підміни тези, звернення 
до емоцій, досвіду чи стереотипів реципієнтів. 

Авторські і, відтак, суб’єктивні, літературні 
твори, втім, позбавлені хронологічно обмеже-
ної актуальності; ці тексти здатні транслювати 
фрейми мови ворожнечі, апелюючи до представ-
ництва групи, з якою себе ідентифікує автор. 
Отже, за вказаним вище принципом асоціюван-
ня у громадянському суспільстві, твори худож-
ньої літератури групують навколо себе осіб, що 
переслідують різні інтереси, у термінах Т. Ка-
розерса, як підступні (етнічна чи політична во-
рожнеча, пейоративне зображення відмінностей 
між групами, відмова у праві Іншого на реаліза-
цію потреб чи навіть буття), так і «високі» (кон-
структивне об’єднання, висловлення цінностей і 
очікувань групи, визначення унікальності групи 
і її значення у соціокультурному просторі).

Закріплення фреймів, запропонованих у літе-
ратурі, може відбуватись «інституаплізованим» 
щляхом – через відзначення тексту у різнома-
нітних статусних переліках, під час презентацій, 
офіційних та неофіційних рецензувань, цитуван-
ня у ЗМІ. Адже, за В. Декомбом, «якщо концепти 
є створеними, то порядок речей, який вони дають 
змогу зрозуміти, сам є створеним порядком, іс-
торичним порядком» [6, с. 41]. Таким чином, реа-
гуючи на запропоновані концепти комунікативно, 
тобто, через засвоєння у інформаційному просто-
рі і слововжиток, учасники взаємодії стверджу-
ють порядок, породжений такою системою номі-
нації, у якості фактичного, а не контрфактичного.

Відбувається зрушення від зв’язку інтенції 
з річчю до інтенції зв’язку з річчю, коли соціо-
культурні коди чужорідного переходять до умов-
но прийнятного через штучну вбудову фрейму у 
понятійну картину світу. У сучасному інформа-
ційному просторі України це зрушення має міс-
це як через понятійний тиск ззовні, так і через 
внутрішню дифузію змісту понять через слово-
вжиток у текстах ЗМІ і, як наслідок, дифузію 
ідентичностей. Наприклад, опозиція концептів 
«антитерористична операція (АТО)» і «повстан-
ці» («ополченцы»), що вживається в інформацій-
ному просторі сторін конфлікту, пропонує проти-
лежні оціночні імплікації щодо тих самих діячів 
і подій. Таку ж аналогію можна провести між 
вживанням концептів «ввічливі люди» та «оку-
паційні війська» відносно ситуації в АР Крим; ці 
концепти відбивають одну реалію у різних оці-
ночних парадигмах, де зв'язок інтенції з річчю 
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(фактичність окупації) заміщується в інфор-
маційному просторі інтенцією зв’язку з річчю 
(штучно створеною і інституціонально закріпле-
ною контрфактичною моделлю «допомоги»). Ін-
шим прикладом перетину фактичності та контр-
фактичності може слугувати дифузія термінів у 
літературних і публіцистичних текстах. Так, у 
збірці есе «50 відсотків рації», О. Бойченко на-
зиває внутрішньо переміщених осіб «біженцями 
з Донбасу» (есе «Польові дослідження», [5, с. 72]), 
термінологічно визнаючи державність ДНР через 
такий слововжиток: фактичність переміщення 
осіб в межах держави замінюється контрфактич-
ністю перетину державних кордонів, імплікова-
ною у концепті «біженець» і, відтак, визнанням 
існування псевдодержавного утворення у якості 
політичного суб’єкта.

У тій самій збірці, що вийшла у 2016 і увійшла 
до «довгого переліку» ВВС в Україні, сформульо-
вані стереотипізовані позитивні образи українців 
із Західної України та негативні образи жителів 
Донецької області, інтелектуально, культурно і 
лінгвістично безпорадних, на думку автора. Пока-
зовою є анотація, у якій автор виправдовує текст 
вимогами жанру і вказує на те, що він «розра-
хований на 50 відсотків читачів» [5]. Таким чи-
ном, постає питання про відповідальність автора і 
можливість використання риторики «суб’єктивної 
точки зору», а також про відповідальність чита-
ча і критичне мислення, яке у ситуації дрейфу 
ідентичності має розповсюджуватись не тільки на 
матеріали ЗМІ, а й на тексти літератури.

Зокрема, О. Бойченко формує уявлення про 
опозицію представників різних регіонів не в 
якості «Свій-Інший», враховуючи соціокультурні 
особливості, а радше – «Свій-Чужий»; вдається 
до генералізації та зображує жителів Донецької 
області нелюдьми, що не мають права на існу-
вання («…ну чому? Чому така кількість усіх тих 
нерушимо совкових кримчанок з донбасянками 
не скористалася своєю єдиною перевагою над 
католицьким світом – правом на аборт?» («Між 
Папами», [5, с. 96])), потребують цивілізаційного 
впливу з боку більш розвинених людей, з яки-
ми автор себе ідентифікує, хоч і не здатні до-
сягти того високого рівня, на його думку («І ось, 
якщо всі ми, свідомі українці, гарненько у цьому 
напрямку попрацюємо, то років за сімсот-вісім-
сот жоден Гантінгтон не знайде між Донецьком і 
Львовом жодної цивілізаційної різниці» («Кірілі-
ца», [5, с. 62])), мають не персональну, а систем-
ну нерозвиненість соціальних навичок, не здатні 
до співіснування з «кращою», себто – «Своєю» 
для автора, групою («Тож їдьте, шановні донба-
сяни, до нас усі і сміливо сідайте нам на голову. 
Як доводить науковий експеримент моєї дочки, 
безсловесно зносити чуже хамство ми готові й 
просто так. А вже заради щастя жити з вами 
в одній країні – і поготів» («Польові досліджен-
ня», [5, с. 72-73])), потребують також ізоляції від 
цієї «цивілізованої» групи через неспроможність 
до усвідомлення цивілізаційних зразків («І чи 
не були б жителі Донбасу – у своїй переваж-
ній більшості – щасливішими, якби замість під-
кріпленого артилерійським вогнем співчуття ми 
їм із холодною байдужістю запропонували: «та 
живіть собі як знаєте»?» («Поетичний гуманізм», 
[5, с. 143])). 

Повертаючись у цьому контексті до зістав-
лення ідентичності всезагальності і ідентичності 
відповідальності, слід звернутись до проблеми 
гомогенності колективного індивіда та питання 
ідентичності думок індивідів у його складі. В. Де-
комб пропонує замінювати питання ідентичності 
думок питанням ідентичності відповідей у пу-
блічній грі [6, с. 315]. Проводячи ширшу пара-
лель, отримуємо проблематичну модель залеж-
ності масовості оцінок і реакцій від ідентичності 
концептів окремих дієвців. Проблематичність 
такої моделі розкривається через урахування 
об’єктивної складової (необхідності узгодження 
спільного простору і ігнорування нерелевантних 
кодів) суб’єктивного розуму, задіяного у комуні-
кації. Суто комунікативна складова передбачає 
одночасну реалізацію автономії оцінок і принци-
пів індивіда як дискурсивного партнера, аргумен-
тацію якого слід врахувати. З іншого боку, стра-
тегічна складова подібної одностайності може 
мати на меті реалізацію власних егоїстичних ін-
тересів внаслідок засвоєння і використання по-
тенціалу правил системи (за Дж. М. Б’юкененом, 
[4]) або інтуїтивно розсудливого приєднання до 
більшості через прагнення до подолання кон-
флікту індивідуальної і колективної ідентичності 
через пристосування.

В свою чергу, відповідальність за мову ворож-
нечі знаходиться в площині визначення рівня 
персоналізації відносно до представників групи, 
яка стає об’єктом такого несприйняття. У тер-
мінах Ж. Ліповецкі, персоналізація може бути 
реалізованою через уточнення цінностей у сві-
тосприйнятті окремої особистості чи у значенні 
спустошення концепту Іншого, його зникнення 
у «не/недо-людському» просторі Чужого, адже 
«personne» означає одночасно і «особистість» і 
«ніхто» [7]. Відтак, автор художнього чи публі-
цистичного тексту, відмовляючи Іншому просто-
рі і цінностях, обмежує водночас простір групи, 
що позиціонується як Свій.

Також, проводячи паралелі між концепці-
єю Ж. Ліповецкі та інтерпретацією гайдегерів-
ського Хтось у концепції дифузного цинізму, 
за П. Слотердайком, слід зазначити схожу ін-
терпретацію Хтось як Ніщо, який «не виражає 
Власне, натомість бере участь у спільній балачці 
(discours)» [9, с. 205]. Ситуація реципієнта, який 
«ніколи не прагне, коли «здійснює комунікацію», 
справжнього розуміння, натомість прагне проти-
лежного – уникання усвідомлення, відмови від 
«справжнього» розгляду тут-буття» [Там само], 
може бути розглянутою в контексті запропоно-
ваного П. Слотердайком семіотичного виміру ро-
зуміння суб'єкта як «підкинутого» (sub + jacere) 
або «підмета» («під-метнутого»), відносно до кон-
тексту некритичного сприйняття інформації і 
відмови від того, щоб «належати собі», а не під-
порядковуватись готовим до споживання фрей-
мам інформаційного простору.

Таким чином, у переході від Іншого до Чу-
жого, у текстовому вимірі, персоналізований у 
вказаному вище значенні суб’єкт опиняється у 
ситуації дифузії прийнятного і неприйнятного на 
рівні концептів і цінностей.

Висновки і пропозиції. Сучасне українське 
суспільство знаходиться у процесі утворення но-
вих і переосмислення попередніх соціокультур-
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них кодів у Я-концепції, і для розуміння цього 
контексту перетворень у текстах, що розповсю-
джуються в інформаційному просторі і впли-
вають на оцінки і ціннісні орієнтації, особливого 
значення набуває твердження Р. Рорті про те, що 
«здатність відчувати біль важливіша за різницю 
у словниках» (переклад – С. Б.) [8, с. 121]. Таким 
чином, розмежування за інакшістю, з одного боку, 
коагуляція концептів під тиском жаху небуття і 
інтеграція на основі ціннісного вибору, з іншого 
боку, відбуваються одночасно і визначають номі-
нативний і символічний рельєф фактичності.

Демістифікація громадянського суспільства в 
Україні супроводжується суперечливими про-
цесами, серед яких слід відзначити поляризацію 
інакшості від нейтрального концепту «Інший» до 
негативного і потенційно загрозливого концепту 
«Чужий» у відношенні до груп з відмінною сві-
тоглядною позицією та політичними уподобання-
ми, дрейф ідентичності і, внаслідок, уразливість 
реципієнтів інформації до запропонованих шкал 
цінностей і моделей оцінювання суб’єктів і подій. 

В такому контексті, особливого значення на-
буває відповідальність авторів текстів, з огляду 
на фрейми, розповсюджувані в інформаційному 
просторі.

По-перше, хронологічна зумовленість масме-
дійних текстів призводить до активації миттєвого 

імпульсу суспільної реакції, який фрагментуєть-
ся і перетворюється на фрейми масово, але в ко-
роткотривалому періоді новинної «актуальності». 
По-друге, діалог автора і читача у літературному 
тексті, а також нехронологічність останнього, при-
зводять до того, що мова ворожнечі у літературі 
виступає як сфера авторської відповідальності, 
неспростовувана до авторського висловлювання, 
через довготривалий вплив, персоналізованість 
суб’єктивного бачення ситуації автором, а та-
кож індивідуалізовану форму трансляції читачеві 
фреймів, імплікованих у соціальний та естетич-
ний досвід, у довготривалій же перспективі.

Отже перспективами дослідження зрушень у 
концептах під впливом текстів різного хроноло-
гічного кшталту є пошук меж відповідальності, 
монологічної чи діалогічної, автора і реціпієнта 
в інформаційному просторі, зокрема, в контексті 
гострого інформаційного протистояння на рівні 
«боротьби синонімічних концептів» у сучасній 
Україні. Маніпуляційні можливості літературних 
текстів і засоби запобігання мові ворожнечі у лі-
тературі, водночас із захистом безперечної мож-
ливості висловлювання автором суб’єктивного 
бачення акторів та ситуацій, можуть бути до-
сліджуваними у міждисциплінарному вимірі, на 
перехресті проблематики соціальної філософії, 
антропології та філології (літературознавства).
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ДИСКУРСИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  
ЭКЗОТИЗАЦИИ ИНАКОВОСТИ

Аннотация
В статье представлен анализ изменений в Я-концепции украинского общества, в условиях генерации в 
информационном пространстве фреймов экзотизации Другого. Исследованы также механизмы реали-
зации монологеской и диалогической ответственности, на основе масс-медийных и литературных тек-
стов. В частности, проведено сопоставление моделей формирования образа врага, а также определена 
связь языка вражды с обезличиванием участников социокультурного взаимодействия. В статье обо-
значены особенности деструктивных стереотипов, на примере современного литературного дискурса, а 
также их воздействие на мифологизацию социокультурного пространства. Сделан вывод о воздействии 
синонимии нейтральных/негативных концептов на информационное пространство Украины.
Ключевые слова: монологическая ответственность, диалогическая ответственность, инаковость, язык 
вражды. фактичность, контрфактичность.
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ЛЮДИНА В РАКУРСІ ЦІЛІСНОСТІ: ЄДНІСТЬ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Козачинська В.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Статтю присвячено осмисленню фундаментальної для сьогоденної філософської антропології пробле-
матики суперечності специфічно людського в ракурсі експлікацій цілісності людини. Ідея людини як 
контроверсійної єдності суперечностей, завбачуваної в перспективі гетерогенної плюральності її фрагме-
тарних тотальностей, зумовлюючи врахування «об’ємності», всеохопності осягнення людського (К.-Г. Юнг, 
К. Ясперс, Е. Фром, П Козловський), маніфестує потужну евристичність «антропоморфних» трендів унов-
віднайдення людини. 
Ключові слова: людина, цілісність, суперечність, гетерогенність, тотальність, трансцендування, Інший. 
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DISCOURSE-RELATED RESPONSIBILITY IN THE INFORMATIONAL SPACE  
OF MODERN UKRAINE: COMMUNICATIVE DIMENSIONS  
OF OTHERNESS EXOTICIZATION

Summary
In the article there is conducted the analysis of I-concept changes in Ukrainian society influenced with 
producing the frames of Other-exoticization. The mechanisms of monological and dialogical responsibility 
realization are investigated through mass-media and literary texts. There are also compared the enemy-
forming models, as well as regarded the connection between «hate speech» and depersonalization of 
participants of a social-cultural interaction. The article defines the peculiarities of destructive stereotypes 
based on the modern literary discourse, as well as them having impact on mythologization processes in 
the social-cultural space. The conclusion is made as to influence of neutral and negative concepts on the 
informational space of Ukraine.
Keywords: monological responsibility, dialogical responsibility, otherness, hate language, factuality, 
contrfactuality.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У філософії ХХ століття проблематика ціліс-
ності людини зринає в екзистенційних проектах  
Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, Е. Фрома як таких, 
що експлікують відкритість, незавершеність бут-
тєвих обширів свободи та смисложиттєвого по-
шуку. Занурюючи людину в царину виключної 
«проективності» самоздійснення й обертаючись 
шерегом способів її самореалізації, саме свобода 
як модус людського самоздійснення є парадок-
сально, ба радше – закономірно пов’язаною з ін-
тенціями пошукуваної цілісності. 

«Виснаження» людських потенцій на пору-
біжжі ХІХ–ХХ століть передвизначило втрату 
доцентрових спрямувань, притаманних осібності 
людини, її ідентичності, самості. «Фаустівська» 
технонаука сьогодення, котра, за переконанням 
М. Гайдеґера, занедбала властивий їй відпочатку 
первинний пафос пошукувань вихідної буттєвої 
цілісності й універсальності, здається, лишень 
віддаляється від розкриття ховано глибинної 
«повнотності» – гетерогенності обширів специ-
фічно людського. 

Аналіз останніх публікацій за проблемати-
кою. Багато сучасних дослідників стверджують 
про настійну необхідність розуміння людини як 
цілісності. В сучасному українському людиноз-

навстві проблематика цілісності людини ґрунтов-
но досліджується постнекласичною метафізикою 
тотальності – тоталлогією як методологічним за-
сновком нового осмислення цілісності людини, 
що долає недоліки класичної й некласичної мо-
делей людини (В. Кізіма, «Метафизические на-
чала сизигийной антропологии» [5], Л. Теліженко 
«Постнекласична модель цілісної людини», [11]).

Питання цілісності (цільності) й суперечності 
людської природи розглядають В. Барулін, П. Гу-
ревич, Б. Юдін, В. Філатов. Так, проблематизую-
чи первинність людської цілісності, що не є іма-
нентною ознакою сповненого невибувних «зяянь» 
буття людини, П. Гуревич вважає, що ні колізій-
ність психіки, ні суперечність особистісної іден-
тичності (тожсамості) не спростовують питання 
єдності людського. Ба більше – чим складніше 
те, що усталено означується як природа людини, 
тим більше підстав для пошуку завбачуваної єд-
ності [3, с. 141]. 

Проблематика цілісності людини зринає на 
сторінках фундаментальних праць визначних 
філософів ХХ століття – К.-Г. Юнга [15], К. Яс-
перса [16], Е. Фрома [13], П Козловського [6] та 
інших. Так, для П. Козловського цілісність лю-
дини – риса постмодерного світогляду, який від-
новлює ідею монадності суб’єкта як моделі піз-
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нання. Тобто, надаючи самості субстанціального 
тлумачення й експлікуючи особистість як вихід-
ну ентелехіальну монаду, постмодерні теорії, за 
П. Козловським, повертаються до розуміння, що 
самість не розчиняється цілком у відносинах зі 
світом та суспільством, і що «людина – це мо-
нада: сутність, що є єдність (Einheit), а також і 
єдиність (Allein-heit = solutudo)» [6, с. 71].

Згідно з інтегральною філософією К. Уілбера, 
світ складається не з цілих та частин, а з ціліснос-
тей/ частин, або ж холонів як того цілого, що вод-
ночас існує як частина іншого цілого/цілих аж до 
Всесвіту – частини цілого наступного ієрархічно-
го рівня. Відтак, цілісність людини – це холон як 
частина інших цілісностей, розпорошена водночас 
на кількох рівнях-цілісностях [12, с. 219].

Формулювання цілей (мети) статті. Метою є: 
осмислити фундаментальну для сьогоденної фі-
лософської антропології проблематику супереч-
ності специфічно людського в ракурсі експліка-
цій цілісності людини; обґрунтувати ідею людини 
як контроверсійної єдності суперечностей, завба-
чуваної в перспективі гетерогенної плюральнос-
ті її окремих фрагметарних тотальностей, що, 
зумовлюючи врахування «об’ємності», всеохоп-
ності осягнення людського (К.-Г. Юнг, К. Ясперс, 
Е. Фром, П Козловський), маніфестує потужну 
евристичність «антропоморфних» трендів унов-
віднайдення людини. 

Виклад основних результатів та їх обґрун-
тування. Колись неоплатонік Диадох Дамаський 
залучав для означення «об’ємності» обширів спе-
цифічно людського категорію «парадигми деміур-
геми» – першого цілого кожного сутого, зразку, 
який породжує, «ідеї». Останній схоларх платонів-
ської академії стверджував, що життя є цілісніс-
тю, оскільки утримує разом частини живого: коли 
життя відходить, ці частини розпадаються. Усе, 
що існує, проте позбавлено цілісності, втрачає своє 
життя, як наголошує неоплатонік [10: с. 19]. Тобто, 
вже Диадох припускав, що сама цілісність може 
поставати парадоксальною й суперечною.

Та чи всяке «ціле» – життя – реалізується 
як цілісність, тобто як те ціле, яке наділено не-
обхідною й достатньою кількістю частин? Адже 
приречена до реалізації лишень якоїсь певної 
життєвої лінії, людина завжди відчуватиме – і в 
цьому неспростовна проективність подібних си-
туацій – брак тієї чи іншої буттєвої грані. Утім, 
життя завдяки напрузі, що існує в ньому, та 
прагненню до повноти й органічності частин та 
зв’язків, яке виникає завдяки цьому, неминуче 
повинно генерувати відсутні – відносно цілісні, 
окремішні – фрагменти, що засвідчує внутріш-
ню суперечність життя як цілого. 

Як видається, цілісність досягається тільки в 
невпинному самоздійсненні життєвих спромож-
ностей, потенцій – через свої умовно «цілісні» 
компоненти. Незважаючи на виразну, здавалося б, 
фрагментарність специфічно людського виявлен-
ня, воно як внутрішньо та зовнішньо динамічна 
«сув’язь» напрочуд дивовижно справляє вражен-
ня чогось безумовно цілісного. Уявлення про те, 
що розірваність особистості не обов’язково свід-
чить про нецілісність людини, обстоювали М. Бер-
дяєв, К.-Г. Юнг, К. Ясперс та інші мислителі.

Зокрема, на думку К.-Г. Юнга, оскільки вищий 
ступінь життєвої повноти здатний виокремитися 

з нуртуючого «пекла» протилежних крайнощів, 
то наявність антиномічних спрямувань психіч-
ної природи індивіда не визначає нецілісності 
суб’єктивності, будучи питомою підставою пев-
ного «принципу доповняльності» у тлумаченні 
самості, адже для людської психіки притаман-
не вихідне прагнення до цілісності. Можна при-
йняти несвідоме, віддавшись йому, чи увірувати 
його образам, як це властиво візіонерам, або ж, 
насамкінець, відкинути його, що загрожує роз-
ладами психіки. 

Якщо індивід виявиться спроможним припи-
нити ототожнення себе з частиною своєї особис-
тості, то несвідоме постане у символічній формі 
«Самості». Це відбувається, за К.-Г. Юнгом, на 
шляху індивідуації як певного «розмикання» 
обширу свідомості, що консолідує суперечли-
ві сприйняття й образи несвідомого, інтегрую-
чи його зі свідомим. Процес індивідуації поля-
гає саме в тому, щоб «стати окремою сутністю 
й, оскільки ми розуміємо під індивідуацією нашу 
найглибшу, останню унікальність, – індивідуація 
полягає в тому, щоб стати своєю власною Саміс-
тю» [15, с. 235]. 

Наскільки Я відрізняє себе від так званої 
«Тіні», настільки воно може звільнитися від її 
впливу, набуваючи цілісності. Відтак Я, як і до 
здійсненої інтеграції свідомого й несвідомого, 
утворює центр свідомості, що, проте, постає не 
«згніченим» егоїстичним осердям відтепер ціліс-
ної особистості, а засадничим чинником її інте-
грації з буттям у цілому. Отже, один із засад-
ничих юнгіанських архетипів – «Самість» – як 
глибинне підґрунтя інтеграції свідомого й несві-
домого життя індивіда втілює базовий принцип 
пошукуваної цілісності особистості. 

Царина психічного виступає тільки однією зі 
складових світу як цілого. Розуміння гетероген-
ної специфіки компонентів специфічно людського 
за означеним вище «принципом доповняльності» 
виглядає небезпідставним, оскільки насправді 
виокремлювати свідоме можна лишень з огляду 
на існування несвідомого й навпаки, саме тому 
психічне життя індивіда виявляється в цьому 
сенсі відносною цілісністю. Не будучи іманентною 
людині, цілісність обертається «проективним» 
завданням, яке набувається тільки частково. 

Про те, що людина справляє враження чо-
гось безумовно цілісного, стверджував К. Ясперс. 
У його «Загальній психопатології» (1913) вжи-
то поняття конституції (вродженої чи набутої 
схильності, Anlage) як сукупності всіх ендогенних 
передумов психічного життя – терміна, викорис-
товуваного сучасною наукою для позначення ем-
піричного виявлення цільності людини. Як пев-
на самоочевидність, конституція – це актуальна 
норма чи вихідна цілісність, що утримує в собі 
незмірну глибінь потенцій, відіграючи провідну 
роль у розвиткові людини попри те, що зміню-
ється під впливом як зовнішнього середовища, 
так і внутрішніх, особистісних чинників. 

«…Не можна осягнути абсолютну цілісність 
«людського», теоретично розтлумачуючи відо-
мі відносні цілісності, виявляючи їх функцію в 
якості елементів або складових частин. Варто 
нам ухопити «ціле», як воно вислизає від нас, і в 
наших руках залишається лишень схема однієї 
з багатьох відносних, окремих цілісностей. Зна-



114 «Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 

Ф
ІЛ

О
С

О
Ф

С
ЬК

І 
Н

А
У

К
И

чить, хибною є не тільки абсолютизація нашого 
уявлення про всеохопну цілісність «людського», 
яка нібито включає в себе усі відомі нам окремі 
цілісності» [16, с. 898].

Людина перебуває, за К. Ясперсом, в осерді 
конструктивного руху протилежностей – запе-
речень як тих імпульсів, що є творчою формою 
подолання й синтезу протилежностей у проце-
сі становлення. Людина реалізує себе, оскільки 
«довіряє» трансцендентному. Демонструючи 
розмаїті способи виходу за свої межі, людина 
вже на рівні фізичної предметності перебуває у 
щільному взаємообміні з цілим довкілля, що пе-
редбачає певну транс-тенденцію як передчуття 
прийдешнього. Звідси походить необорне праг-
нення людини до єдиного, яким вона не є: неза-
вершена, людина утримує в собі «пагони» май-
бутніх звершень.

При осмисленні людини, яка трансцендує, ви-
никає драстична проблема меж, перетин яких 
може обернутися елімінацією людськості. Де та 
грань, за якою буде втрачено осібність людської 
подоби, – те, що робить людину людиною? Те, 
з огляду на що «більшою» людиною видається 
на тлі людей-таки мерзенна, страхітлива «кома-
ха» Ґреґор Замза з «Перевтілення» Ф. Кафки… 
Здається, перетнути межу людського значно на-
дійніше у вигляді такого собі віртуального «ава-
тара», не вразливого до болю й імовірно – смерті. 
Цікаво, що в одному з оповідань Р. Шеклі геро-
єві, наділеному здатністю набувати принципово 
не антропоморфних форм, вдається, попри все, 
зберегти істотно людські устремління – прагнен-
ня свободи й автономності, необхідні для особис-
тісного розвою. 

Утім, це – лишень уява письменника-фантас-
та. На наш погляд, людина не здолає межу люд-
ськості, тільки якщо залишатиметься у своїй 
уразливій тілесній формі. Сьогодні, коли можли-
вість бути собою є однією з альтернатив, й ак-
туальності набуває проведена ще Г. Плеснером 
феноменологічна розбіжність між «бути тілом» 
(Leib sein) та «мати тілесну оболонку» (Körper 
haben), це видається украй загостреним, оскіль-
ки втрачено кордони між природою, якою ми є, й 
органічною оболонкою, якою себе наділяємо. 

Перед (пост)сучасною людиною простягають-
ся обрії програмування тіла, іміджу тощо відпо-
відно до уподобань – те, що Ю. Габермас мар-
кує як shopping in the genetic supermarket [14]. 
Персональні властивості індивіда й цілокупна life 
story – життєвий наратив є наразі випадковим 
набором інформації, що підлягає комбінуванню. 
Футурологічна модель зображує розміщений в 
інформаційному обширі фантазматично втілений 
інтелект – комплекс Я-особистостей, що дорівнює 
буттю іншим(и), баченню світу з відмінних, не 
питомо людських ракурсів, володінню іншим до-
свідом. «Транзитивне» існування визначає вихід 
людини за межі не лишень особистісного досвіду, 
а й за межі виду homo, родової істоти взагалі.

Розмірковуючи над «домінантами» й межами 
трансцендування, необхідно розуміти й те, що ті 
чи інші антропні ознаки – інстинктивність, са-
пієнтальність, діяльність, уява тощо, виявляючи 
варіативність людського образу, виступають не-
розривно поєднаними між собою. А тому слід не 
випускати з уваги ймовірність того, що існування 

якоїсь однієї достеменно необхідної «сутнісної» 
властивості, – виокремлення якої вже є пробле-
мою, – може бути комплексним результатом іс-
нування усіх інших, окремішніх, часткових. 

Та й що при цьому вважати «частковим»: ти-
тановий протез відсутньої кінцівки, розсічену з 
огляду на відсутність інакшого способу лікування 
мозкову півкулю, чи таке аномальне відхилення, 
як відсутність відчуттів, – кожне з яких, з огля-
ду на наукові дослідження останніх десятиліть 
шерегу анормальних явищ, може постати імовір-
ною причиною змін «наративних історій» індиві-
да. Нагадаємо, що, виходячи з таких досліджень, 
Д. Денет та Н. Хемфрі обстоюють хибність уяв-
лень щодо тривалості й тожсамості особистісної 
ідентичності (дивись, зокрема: [1]). 

Утім, залишаючи осторонь вузько медичний 
аспект психічного розладу «втрати себе», по-
гляньмо на це питання по-іншому. Можливо, щоб 
залишатися людиною, необхідно жити на макси-
мальному «гребні» своїх сил та здібностей, духо-
вних і фізичних звершень та устремлінь? Жити 
за установкою «бути» (Е. Фром), спрагло хотіти 
жити, ніби вперше ступаєш до сум’ятного залюд-
неного «човна життя» дзвінкою ступнею дитини, 
відчувати, як вигинається крило птаха, кохати, 
наражатися на «гострі кути», зрештою, бути 
смертним, усім своїм устремлінням відповідаючи 
на найцінніший «дар» – життя»? 

Однак, попри всю привабливість такого при-
пущення, реалістичніше підійти до питання з 
боку мінімуму, необхідного, щоб людина залиша-
лась людиною. Людина залишатиметься люди-
ною, коли відчуватиме навіть не найвитонченішу 
музику (згадаймо втілений у «Спискові Шинд-
лера» образ гауптштурмфюрера СС Амона Ґьо-
та – нацистського злочинця, визнаного винним у 
вбивстві десятків тисяч ув’язнених у концтаборі 
полонених), а біль іншої людини як свій. Інак-
ше, у зворотному випадку, світ не буде більше 
світом людей, обернувшись на «світ без Іншого» 
(М. Турньє – Ж. Дельоз), світ, в якому Інший 
зникає у структурі світу…

Про необхідність точки опертя «за межами 
себе» бодай у гіпотетичному іншому як про єди-
но можливий спосіб сформувати ціннісне ставлен-
ня до себе розмірковував М. Бахтін, за концепцією 
якого співучасну позицію суб’єкта діалогу означе-
но цілковитою «не-втратою» себе в Іншому. Са-
мосвідомість, Я з’являється як деяке про(перед)
віщення діалогу: зосереджуючись на собі, людина 
спрямовує на себе всю потужність самосвідомості 
й «тут виникає… над-Я, тобто свідок та суддя всі-
єї людини, – …не Я, а інший» [2, с. 341].

Стверджуючи про вихідну заборону агресив-
ності щодо Іншого, Е. Левінас обстоює дієвість 
співчуття як відповідальності за смерть Іншого. 
Адже людину «втілено» у світі людей як сущу – 
із «зідраною шкірою», що відчуває, як нестерпно 
боляче під тортурами страднику. Інший визна-
чає становлення ідентичності Я – тією мірою, 
якою потребують Я, котре у цій відповідальнос-
ті формується як унікальна «самість» (soi) [7]. 
У П. Рікера атастація як відмінна від тотож-
ності самість, що перебуває в діалектичному від-
ношенні з «інакшістю», постає тим способом по-
водження особистості, коли Інший розраховує на 
неї, оскільки ця самість визначає не субстанцій-



115«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Ф
ІЛ

О
С

О
Ф

С
ЬК

І 
Н

А
У

К
И

но застиглого, а відповідального за дотримання 
своїх слів та справ суб’єкта [9, с. 8]. 

Осмислення «поцейбічного» (А. Гелен) сенсу 
трансцендентального, що існує через іманент-
не – діяльність та міжлюдські відносини, набуває 
при цьому емпіричного змісту міжлюдських сто-
сунків. Виявляючи засновки щодо правильності й 
універсальності етичних норм у царині комуніка-
ції, концептуальні уявлення трансцендентальної 
прагматики (К.-О. Апель, Ю. Габермас, В. Куль-
ман, X. Ебелінг, В. Гьосле) спрямовано на осяг-
нення універсального змісту транеценденції як 
комунікації. У зорієнтованій на міжлюдське вза-
єморозуміння комунікації відбувається детранс-
ценденталізація трансценденції, що набуває по-
цейбічного виміру [4, с. 311–312].

Людина зберігає питому «людськість» завдя-
ки самому процесові розв’язання всередині себе 
жвавої, живої «полеміки», контроверзи тих «пе-
реходів», до яких спрямовується, обираючи влас-
ні трансцендентні цілі. Чим більшою є здатність 
людини до трансцендування, тим більш неозо-
рим виступає поле для долання меж. Відтак, не 
будучи стаціонарним, «застиглим» створінням, 
людина утримує в якості своєрідного інваріанту 
«тотальність» самої спроможності переходу. 
Зрештою, людина – єдине живе створіння, для 
якого власне існування є неусувною проблемою. 

Згадаймо, що на питання, в чому полягає спе-
цифічна осібність людського життя, Х. Ортега-і-
Гассет відповідає так: людина – те єдине, яке 
виключно «живе», перебуває в житті. «Най-
складніша справа» життя завжди непередбачу-
вана, яку ми повинні щоразу з’ясовувати зно-
ву, жити – значить вирішувати, чим ми будемо 
[8, с. 185]. Е. Фром стверджує, що те, що людина, 
не маючи якоїсь спеціальної «ділянки», ніші в 
бутті, належить та водночас не належить при-
роді як її «дезертир», виступає не ознакою, а су-
перечністю її буття [13, с. 20–21]. 

За Е. Фромом, спонтанність природи люди-
ни змінює її не тільки духовно й екзистенційно, 
але й як представника біологічного виду. Роз-
мірковуючи над невибувністю екзистенційних 
суперечностей усередині людини, Фром наголо-
шує на ролі в цьому постійного обмеження жор-
стких філогенетичних моделей поведінки. Розум 
не тільки не заміняє інстинктів, але і внадмір 
ускладнює життя. Людське існування настільки 
суперечливе, що його можна розглядати лише за 
допомогою протилежних категорій, які, зрештою, 
зводяться до основної біологічної дихотомії між 
інстинктами, яких людині не вистачає, й над-
лишковою, якої буває внадмір, самосвідомістю. 

Тобто, Е. Фром, в екзистенційно-психологіч-
них розміркуваннях якого подибуємо думку про 

антиномічний характер суб’єктивності, робить 
спробу осмислити людину через суперечності 
її власного буття. «Парадокс людини» полягає, 
за Е. Фромом, саме в тому, що природні функції 
та потреби виявляються у неї не органічними, а 
сприймаються радше як штучні. Осягаючи лю-
дину як особливий вид сутого, мислитель пере-
конаний у безплідності накопичень усе нових та 
нових ознак людської природи, – натомість по-
трібно визначити людину екзистенційно, через 
спосіб існування. 

Виступаючи, відтак, не завершеним та жод-
ним чином не «застиглим» за своїм єством ство-
рінням, людина, тим не менше, існує як пев-
на тотальність – єдність суперечностей, а її 
схильна до змін, така, що зазнає сторонньо-
го впливу, природа утримується як деяка ці-
лісність, ціле. «Тому цілісність, – стверджує 
П. Гуревич, – це не властивість, не атрибут, а 
специфічний погляд, який дозволяє віднаходити 
спільне, пов’язане, непорушне. [Адже] одну й ту 
само реальність можна описати… через якісне 
розмаїття, незвідність, відмінність, проте у той 
само час – і як онтологічну цілісність… Іншими 
словами, цілісність не задається людині, а на-
бувається нею» [3, с. 153]. 

Людину, отже, потрібно розглядати в ракурсі 
розмаїтої множинності її окремих «цілісностей», 
і саме таке усвідомлення, за переконанням до-
слідників царини людинознавства, уможливлює 
всеохопність перспективи осягнення людини як 
осібного роду сутого. Методологічно плідною ви-
дається ідея людини як контроверсійної «єдності 
суперечностей», завбачуваної в ракурсі гетеро-
генної плюральності її фрагметарних «тотальнос-
тей», що передвизначає врахування «об’ємності» 
осягнення людини (К.-Г. Юнг, К. Ясперс, Е. Фром, 
П. Козловський). 

Висновки. Суголосний некласичній поліморф-
ності, полісутнісності складових суб’єктивного 
досвіду, сьогоденний образ людини з притаман-
ною йому ідеєю інтимної сув’язі антропологіч-
них ознак, зумовлює конструктивну відкритість 
сучасного людинознавчого дискурсу, що наділяє 
людину як трансгресивною властивістю виходу 
за межі себе – ознакою трансцендентності, так 
і доцентровими ознаками завбачуваної єдності. 
Виповнена в ситуації антропологічної «панорам-
ності» розмаїтих якостей, повнотність гетероген-
них обширів специфічно людського увиразнюєть-
ся в хисткому набуткові пошукуваної цілісності. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язуємо з обґрунтуванням ідеї цілісності лю-
дини у філософсько-антропологічному ракурсі 
«розімкненості» гетерогенних обширів специфіч-
но людського. 
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ЧЕЛОВЕК В РАКУРСЕ ЦЕЛОСТНОСТИ: ЕДИНСТВО ПРОТИВОРЕЧИЙ

Аннотация
Статья посвящена осмыслению фундаментальной для современной философской антропологии про-
блематики противоречивости специфически человеческого в ракурсе экспликаций целостности челове-
ка. Идея человека как контроверсийного единства противоречий, усматриваемого в перспективе гете-
рогенной плюральности его фрагметарных тотальностей, предопределяя «объемность», всеохватность 
постижения человеческого (К.-Г. Юнг, К. Ясперс, Э. Фромм, П. Козловский), манифестирует мощную 
эвристичность «антропоморфных» трендов вновь-обретения человека.
Ключевые слова: человек, целостность, противоречивость, гетерогенность, тотальность, трансценди-
рование, Другой. 

Kozachynska V.V.
National Pedagogical M.P. Dragomanov University

«MAN» IN TERMS OF INTEGRITY: THE UNITY OF CONTRADICTIONS

Summary
The article is devoted to understanding of the fundamental problem of inconsistency of the specifically 
human reality from the perspective of explications of human integrity. This problem is fundamental 
in the contemporary philosophical anthropology. The idea of «man» as the unity of contradictions is 
found in perspective of the heterogeneous plurality of its fragmented totality. The idea of «man» as the 
unity of contradictions (C.-G. Jung, K. Jaspers, E. Fromm, P. Kozlowski) determines the inclusiveness 
of the understanding of «man» and manifests a powerful heuristic of «anthropomorphic» trends of 
re-finding of «man».
Keywords: human, integrity, contradiction, heterogeneity, totality, transcending, Other.
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КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Малицька О.В.
Бердянський державний педагогічний університет

У статті розкриваються методологічні основи культуротворчої діяльності як фактора гармонізації 
особистості. Виявлені концептуальні ідеї гуманітаризації вищої школи як ланки художньо-естетичної 
освіти. Визначені особливості творчої діяльності, її сутність і основні функції в сучасному суспільстві та 
освіті. Визначено концепцію творчої діяльності як процесу, спрямованого на формування досвіду емоційно-
творчого ставлення людини до дійсності.
Ключові слова: особистість, культура, культуротворчість, мистецтво, освіта.

Постановка проблеми. Вихід України в єв-
ропейський освітній простір, нова соціаль-

на ситуація та сучасні реалії життя вимагають 
зміни пріоритетів і цінностей в усіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства. Пріоритетного значен-
ня в структурі особистості теперішньої освіченої 
людини набувають, перш за все, ціннісні, творчі, 
духовні аспекти. Будь-яке суспільство потребує 
мислячих людей нової якості, що базується на 
синтезі духовності та наукового пізнання. Це зу-
мовлює нові вимоги до системи освіти, яка має 
бути спрямована і на формування розвинутого 
інтелекту, і на розвиток культури людини. Куль-
тура та освіта мають бути єдиним комплексом, у 
якому кожний специфічний елемент доповнює та 
збагачує інші. 

Будь-які соціальні, політичні або економічні 
потрясіння, які переживає суспільство, завда-
ють відчутних збитків насмперед культурі, а 
найбільш – освіті, як її найважливішому компо-
ненту. В той же час розквіт загальної культури, 
освіченості, духовності та моральності сприяють 
подоланню кризового стану суспільства. Отже, 
можливість успішного вирішення глобальних 
проблем сучасності значною мірою визначається 
не тільки рівнем освіченості, але й рівнем куль-
тури кожного громадянина.

У доповіді міжнародної комісії освіти для 
ХХІ століття «Освіта: Прихований скарб», пред-
ставленій в ЮНЕСКО, вказано на необхідність 
запобігання основних суперечностей, які стануть 
загальносвітовими викликами ХХІ століття. Се-
ред зазначених автори виділяють протиріччя між 
духовним і матеріальним світом людини: «Чело-
вечество нуждается в идеале и моральных цен-
ностях. Нет более благородной задачи, стоящей 
перед образованием, чем пробудить у каждого, 
с учетом его традиций, убеждений (при полном 
уважении плюрализма) подъем духа и мысли...» 
[9, с. 19]. Сучасна освіта вкрай раціоналізована, 
що призводить до поширення бездуховності в 
суспільстві і це вимагає своєрідної «гуманітарної 
компенсації» для людини [5, с. 100]. 

У подоланні зазначених кризових явищ про-
відна роль належить створенню системи осві-
ти, яка здатна не стільки озброювати знаннями, 
скільки формувати творчі потенції в усіх сферах 
життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Осмислення значення культури в житті суспіль-
ства та формуванні особистості є актуальною 
проблемою багатьох наук. Класики минулого до-
вели, що культура є матеріальним і духовним се-

редовищем існування людини, умовою розвитку 
її творчих здатностей, а також засобом передачі 
духовного досвіду поколінь. Гуманістична основа 
є базою культури, що відбиває аспекти духовно-
го життя, концентрує ідеали певного суспільства. 

Визначальним фактором формування особис-
тості адекватне культурне середовище вважали 
В. Вернадський, К. Леві-Стросс, П. Флоренський.

У працях І. Зязюна, В. Семашка визначе-
ні функції культури, серед яких особливе місце 
посідають виховна та освітня. В дослідженнях 
Л. Виготського, О. Лєонтьєва, С. Рубінштейна, 
О. Запорожця, Б. Щербакова, П. Якобсона та ін-
ших вчених закладені психолого-педагогічні осно-
ви культуровідповідного розвитку особистості.

Аспекти взаємодії культури та освіти висвіт-
люють роботи низки вчених: М. Кагана, М. Кия-
щенка, О. Рудницької, О. Отич, Л. Масол, Г. Шев-
ченко, В. Петрушенка.

Вітчизняні дослідники (І. Зязюн, В. Семашко, 
Л. Масол, Н. Миропольска, О. Онищенко, Є. По-
дольська) внесли значущий доробок у розкриття 
та реалізацію освітнього потенціалу культури. 

Незважаючи на те, що певні аспекти визна-
чення місця культури в житті суспільства та 
формуванні особистості є досить висвітленими в 
наукових дослідженнях та педагогічній практиці, 
сучасні соціальні проблеми висувають нові пи-
тання на шляху розв’язання цих завдань. Глибо-
ке протиріччя між потенційними можливостями 
культури сприяти розвитку творчих початків в 
людині та вітчизняним рівнем їхньої реалізації 
обумовили доцільність теоретичного досліджен-
ня цієї проблеми.

Метою статті є вивчення умов реалізації по-
тенціалу культури в освітньому просторі ВНЗ, 
які б сприяли гармонізації відносин «людина-
суспільство-держава». 

Виклад основного матеріалу. В сучасних мис-
тецтвознавчих дослідженнях культура трак-
тується як ціннісно-змістовний, нормативий і 
символіко-інформаційний зміст певної сфери 
суспільно значимої діяльності людини (О. Флі-
єр). Сутність потенціалу культури, насамперед 
освітнього, становлять її специфічні особливості, 
серед яких слід виділити низку найвагоміших:

– культура накопичує духовний та творчий 
досвід людства;

– культура сприяє розвитку суспільства;
– існуючі культурні артефакти спрямовують, 

певним чином, подальший розвиток суспільства, 
оскільки контролюють певні культурні установ-
ки (традиції, фольклор).
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Культурні ідеали не формуються природнім 
шляхом, без зовнішнього впливу, тобто присвоєн-
ня людиною культурних цінностей є лише потен-
ційною можливістю, яка не завжди реалізується 
в суспільстві. Засвоєння людиною певних куль-
турних артефактів відбувається як за допомогою 
генетично обумовлених аспектів особистості, так і 
механізмів, набутих у процесі навчання. До фак-
торів, які сприяють опануванню культури можна 
віднести внутрішню мотивацію людини, взаємодію 
з певними соціальними групами та інститутами, а 
також методи виховання та навчання в суспіль-
стві. Співвідношення цих біологічних і соціальних 
факторів залежить від віку, індивідуальних якос-
тей, рівня емоційності особистості. А реалізація 
потенціалу культури, її формування можуть бути 
успішними лише в умовах цілеспрямованої та ор-
ганізованої діяльності всіх соціальних інститутів, 
насамперед закладів освіти.

Сфера освіти має змогу цілеспрямовано та по-
слідовно впливати на соціокультурний розвиток 
людини. Освітні установи, зокрема ВНЗ, є най-
більш ефективними суспільними інститутами, в 
яких процес культурної ідентифікації педагогічно 
організується та набуває творчої спрямованос-
ті. Отже, навчальна діяльність виступає певним 
соціокультурним феноменом, що забезпечує цей 
процес. При цьому навчальна діяльність не тільки 
спрямована на передачу накопиченого культур-
ного досвіду, але й забезпечує культурне віднов-
лення, появу нових загальнолюдських цінностей. 
Основним акцентом процесу формування творчої 
особистості є перехід з позиції пасивного спожи-
вача культурних цінностей у статус активного 
творця культурного життя. Саме активна позиція 
і є показником творчого розвитку людини.

Для розв’язання зазначеної проблеми сучасна 
система освіти використовує різноманітні засоби, 
серед яких культуровідповідний розвиток осо-
бистості набуває особливого значення. 

Культуровідповідний розвиток можна оха-
рактеризувати такими факторами:

– відповідність освіти культурі певного сус-
пільства;

– орієнтування людини не тільки на засвоєн-
ня існуючих культурних цінностей, але й на їх 
відтворення.

Розвиток особистості, що здійснюється через 
культурний простір є своєрідним ключем до гу-
манітарного розвитку суспільства, а отже, гума-
нітаризація освіти є об’єктивним і актуальним 
процесом.

У педагогічній науці існує низка трактувань 
поняття «гуманітаризація навчання»: оновлення 
змісту навчання, створення можливостей вибо-
ру вчителем варіантів змісту і методик навчан-
ня (О. Савченко); формування творчого процесу 
(В. Зінченко); розвиток творчої діяльності учнів 
(О. Мєлік-Пашаєв); розкриття творчого потен-
ціалу особистості, розвиток творчих здібнос-
тей (С. Гончаренко, Ю. Мальований). Ще одним 
спільним підходом до гуманітаризації освіти є 
трактування її як процесу «олюднення».

Деякі дослідження трактують гуманітариза-
цію як впровадження в освітній процес нових 
соціальних і культурологічних дисциплін, або ж 
посилення соціальної спрямованості тих предме-
тів, які вже наявні в навчальних планах [5, 8]. 

Впровадження в навчальні плани нових дис-
циплін гуманітарної спрямованості не визнається 
низкою вчених як ефективний спосіб гуманіта-
ризації освіти. Гуманітарна спрямованість освіти 
передбачає, на їх думку, пріоритетний розви-
ток творчої, високоінтелектуальної та духовної 
особистості за допомогою певної педагогічної 
системи. При цьому принципове значення має 
установка «... не на гуманітарну освіту, а на гу-
манітарний зміст освіти.» [8, с. 31].

Гуманітаризація освіти вимагає орієнтованос-
ті на розвиток творчого мислення особистості, на 
«...подолання основного пороку старої школи – її 
знеособленості; створення певної «культурної 
аури» та надання кожному навчальному заняттю 
високоморального благоговіння перед життям, 
красою, порядністю, гідністю людини й особис-
тості;......вихід на емоційну сторону душі людини 
і психологічний комфорт. Скажімо, через худож-
ню культуру – поезію, літературу, музику, жи-
вопис» [8, с. 25].

Ці завдання стають пріоритетними у світлі 
змін ціннісних парадигм суспільства, зростання 
пріоритету особистісно-орієнтованих підходів, 
суб'єкт-суб'єктних аспектів педагогічної вза-
ємодії. Значимості їм додає і сучасне соціальне 
замовлення на підготовку особистості, яка б во-
лоділа потенціалом творчої діяльності. В цій си-
туації зростає значення і роль художньої куль-
тури, яка є універсальним засобом освоєння та 
естетичного сприйняття людиною навколишньо-
го світу (в його соціальних, моральних, психо-
логічних, художніх, інтелектуальних аспектах). 
Всеосяжність впливу візуальних мистецтв на 
формування особистості спирається на їх про-
сторово-часову структуру. Художня культура 
має потенції розвитку емоційної сфери, інтелек-
ту, естетичної свідомості, самостійного творчого 
мислення особистості. 

Зміни, що відбуваються в суспільстві, відо-
бражають загальну спрямованість до гуманіта-
ризації процесів і змісту освіти у ВНЗ. Серед 
пріоритетних напрямків реалізації соціально-
го замовлення на підвищення творчих потенцій 
майбутнього фахівця слід визначити такі:

– синтез наукового і творчого характеру прак-
тичної діяльності; 

– організація культуротворчої діяльності сту-
дентів у навчальному процесі;

– здійснення диференційованого підходу до 
навчання, що забезпечує врахування здібностей, 
інтересів і можливостей кожного студента.

Аналіз доробків художньої педагогіки (Б. Нє-
менський, О. Рудницька, Г. Шевченко) дозволив 
визначити культуротворчу діяльність як спеці-
ально організований процес, що сприяє форму-
ванню досвіду емоційно-ціннісного та творчого 
ставлення до дійсності. 

Культуротворча діяльність є своєрідним 
утворенням, що має специфічні якості: образ-
ність, асоціативність, емоційність, суб'єктивність. 
Синкретичність культуротворчої діяльності 
(М. Каган) обумовлює синтез власної художньої 
творчості суб’єкта та аспектів його емоційно-цін-
нісного ставлення до навколишнього. 

Аналіз сучасної методичної літератури до-
зволяє виділити кілька підходів до трактування 
культуротворчої діяльності: 
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– культуротворча діяльність як одна з форм 
творчої активності, спрямованої на самовираження;

– культуротворча діяльність як одна з форм 
образно-пізнавальної діяльності; 

– культуротворча діяльність як навчальна ді-
яльність; 

– культуротворча діяльність як самостійна 
творчість в певній галузі мистецтва. 

Систематизуючи дослідження можна визначи-
ти культуротворчу діяльність як спеціально ор-
ганізований процес, спрямований на формування 
досвіду емоційно-ціннісного і творчого ставлення 
особистості до навколишнього. Зазначена діяль-
ність виконує систему функцій, серед яких слід 
виділити пізнавальну, прогностичну, оцінну, ко-
мунікативну, сугестивну, катарсичну, гедоністич-
ну, евристичну, соціально-організаційну.

Суб'єкта культуротворчої діяльності характе-
ризують низка якостей: здатність до створення 
та втілення задуму, здатність до імпровізації, 
здатність до емоційно-образного діалогу. 

Культуротворчій діяльності властива та ж 
структура, що й будь-якій діяльності: потреба – мо-
тив – завдання – засоби – дії – операції. Але при 
цьому в ній зберігається своєрідність і специфіка, 
яка зумовлена так званим «художнім початком».

Дослідники єдині у виявленні таких специ-
фічних особливостей культуротворчої діяльності 
як наявність художніх здібностей субєкта, син-
кретизм, суб’єктний тип відображення дійснос-
ті, емоційність, яка є її обов'язковим атрибутом. 
Деякі автори відносять до таких особливостей 
також свободу вибору мети, високий ступінь ри-
зику невдачі, рефлексивність [7].

Синкретизм культуротворчої діяльності пояс-
нюється тим, що її структурними компонентами 
є пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, перетворю-
вальна, комунікативна види людської діяльності.

Одним із найважливіших принципів культу-
ротворчої діяльності є принцип взаємозв'язку ес-

тетичного та етичного. Освоєння художніх засобів 
як організаційний початок також тлумачиться в 
методичній літературі як один із фундаменталь-
них принципів будь-якої культуротворчої діяль-
ності (О. Бакушинський, В. Кузін). 

Системоутворюючими елементами культу-
ротворчої діяльності є філософський, культуро-
логічний та соціальний аспекти. Філософський 
аспект фокусується на синтезі таких дефініцій, 
як суспільство, людина, освіта. Протягом усього 
культурно-історичного розвитку людства жод-
на освіта не існувало поза суспільством і мисте-
цтвом, і розвиток будь-якого суспільства вимага-
ло освіти та мистецтва. 

Вирішення проблем сучасної культуротворчої 
освіти є можливим при зверненні до історично 
сформованого підходу до формування гармонійно 
розвиненої особистості, реалізації концептуаль-
них ідей педагогіки мистецтва і принципів роз-
виваючого навчання. 

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Сутність даного дослідження можна визна-
чити низкою висновків.

Культуротворча освіта є основним фактором 
збереження та розвитку духовних цінностей, ес-
тетичних ідеалів, а також засобом культивуван-
ня творчих потенцій особистості.

Сучасна культуротворча освіта являє собою єди-
ний процес формування емоційно-духовної сфери 
особистості через різноманітну художньо-творчу 
діяльність, перебіг становлення естетичних ідеалів, 
орієнтований на історично сформований еталон.

Вбачається, що для створення адекватного 
формуючого культуротворчого середовища у ВНЗ 
доцільним є розробка та реалізація методів і при-
йомів, що ведуть до сенсорного насичення особис-
тості, розвитку здатностей до чуттєво-образного 
осягнення навколишнього світу, розуміння вну-
трішнього зв'язку з ним, адекватного самовира-
ження та гармонізації власних емоційних станів.
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КАК ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье раскрываются методологические основы культуротворческой деятельности как фактора гар-
монизации личности. Выявлены концептуальные идеи гуманитаризации высшей школы как звена ху-
дожественно-эстетического образования. Определены особенности творческой деятельности, ее сущ-
ность и основные функции в современном обществе и образовании. Определена концепция творческой 
деятельности как процесса, направленного на формирование опыта эмоционально-творческого отноше-
ния человека к действительности.
Ключевые слова: личность, культура, культуротворчество, искусство, образование.
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CULTURAL ACTIVITIES AS A PRIORITY OF MODERN HIGHER EDUCATION

Summary
The article reveals the methodological foundations of cultural activities as a factor of harmonization 
of personality. The identified conceptual ideas of humanization of higher school as a basis of art and 
aesthetic education. Peculiarities of creative activity, its essence and basic functions in modern society and 
education. Defines the notion of creative activity as a process aimed at the formation of the experience of 
emotional and creative relationship of the individual to reality.
Keywords: рersonality, culture, art, education.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ  
У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ В. ВИННИЧЕНКА ТА Д. ДОНЦОВА

Павлишин Л.Г.
Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Досліджено погляди В. Винниченка та Д. Донцова щодо проблеми України, її самоідентифікації, пи-
тання мови та культури, формування нації як основи української державності. Здійснено порівняння 
спільних та відмінних позицій Винниченка і Донцова у питаннях формування української еліти, нації. 
Проаналізовано їхні ідеї щодо майбутнього України як самостійної, незалежної європейської дер-
жави, яка дає людині всі можливості для гармонійного розвитку, створює сприятливі умови для 
процвітання кожної української родини.
Ключові слова: держава, нація, еліта, національна ідея, мова, культура.

Постановка проблеми. Ідеї, погляди, які пе-
ребували у полі зору Д. Донцова і В. Ви-

нниченка, залишаються актуальними і болючи-
ми на сьогоднішній день. В епоху суспільних, 
політичних, економічних колізій і теперішнє, і 
майбутнє нашої держави змушують замислити-
ся кожного, як жити далі, спонукають вносити 
посильний вклад у розбудову України, берегти 
її мову і культуру, доводити всім іншим наро-
дам, що ми, українці, не залишимо ніколи у біді 
свою рідну землю, відстоюватимемо її інтереси 
за будь-яких обставин. 

Аналіз досліджень по темі. Дослідженням 
даної проблематики займалася низка вчених, 
зокрема, А. Крушельницький, А. Омельченко, 
А. Ніковський, С. Євшан, Г. Сиваченко, В. Хар-
хун, В. Гуменюк, М. Сенгалевич, Г. Овчаров, 
В. Василенко, О. Білецький, С. Погорілий, В. Пан-
ченко, Л. Мороз та ін. У своїх дослідженнях вони 
прагнули здійснити цілісний аналіз творчості 
мислителів, проте їхні праці потребують деталь-
нішого опрацювання та вивчення.

Метою даної статті є:
– аналіз творчості В. Винниченка та Д. Дон-

цова крізь призму філософського бачення ними 
проблем, пов’язаних з формуванням української 
нації, її самобутності тощо;

– виявлення специфічної ролі еліти у держа-
вотворчому процесі;

– дослідження умов формування світогляду 
українця-патріота.

Невирішені раніше проблеми. До невиріше-
них раніше питань даної проблематики варто 
віднести наступні: філософські погляди В. Ви-
нниченка і Д. Донцова щодо проблеми україн-
ської самобутності, культури, держави, провідної 
ролі еліти як рушійної сили суспільного поступу, 
значення ціннісної шкали у збереженні духовної 
скарбниці українського народу.

Виклад основного тексту. Для В. Винничен-
ка та Д. Донцова Україна, народ, нація були 
невід’ємною частиною життя. Донцов як при-
хильник інтегрального націоналізму своїм ідеа-
лом вважав українця нового гатунку, який над-
звичайно відданий справі побудови незалежної 
держави та нації, докладає усіх зусиль для про-
цвітання рідної України. «Коли Україна хоче ви-
йти зі стану провінції, мусить витворити в собі, 
крім волі до влади, ту велику всеобіймаючу ідею, 
ідею опанування духового, економічного і полі-

тичного нації» [1, 325]. На формування світогляду 
Д. Донцова мали вплив ідеї Шопенгауера, Гарт-
мана, Зіммеля, Ніцше. Винниченко також ціка-
вився поглядами Ніцше, перекладав, зокрема, 
його працю «Так казав Заратустра». Винниченко 
та Донцов, як і Ніцше, критично ставилися до 
тогочасної культури, прагнули з’ясувати, яким 
чином можна викликати в українців бажання 
відроджувати та збагачувати власну культуру. 
На думку Донцова, це можна здійснити лише 
шляхом вольових чинників, повернувшись до 
культурних традицій предків. У розв’язанні про-
блеми національної ідеї він обгрунтував основні 
твердження щодо мети нації та її незалежнос-
ті і цілковитого сепаратизму, здобуття цієї мети 
шляхом боротьби і національної революції про-
ти Московщини та переконання у тому, що за-
вершити цей процес здатна людина нового духу. 
«Суть нашої проблеми лежить у питанні фор-
мотворчої, будівничої правлячої касти. Була та 
каста мудра, відважна й сильна морально, була 
й держава» [2, 16]. Згідно з Д. Донцовим, осно-
вою світогляду українців має бути національна 
ідея, головні положення якої полягають у на-
ступному: необхідність зміцнювати волю нації 
до життя, до влади, що виключає сліпу віру у 
творчу силу розуму, інтелекту; ідея здорової 
нації полягає у прагненні до боротьби (цю дум-
ку Донцов протиставляв поглядам пацифістів, 
які вірили у «вічний мир нації»); фанатизм та 
«аморальність», які вимагають максимального 
етичного напруження, підпорядкування особис-
тих потреб інтересам загальнонаціональної ідеї, 
а не звільнення від моральних норм; реалізація 
національної ідеї за допомогою «активної мен-
шості» (еліта) нації. «Ідея української держави 
не є новою, не є штучно сконструйованою… Не-
зважаючи на дійсно відстрашаючу історію цієї 
країни, думка про самостійну Україну не зникла 
як у самім краю, так і в політичнім світові Євро-
пи» [3, 7-8]. У світі панує боротьба за існування, 
де виживає сильніший, а тому, на переконання 
мислителя, перед кожною нацією є дилема: пе-
ремогти або загинути. Завдяки поєднанню цих 
положень національної ідеології можна досягти 
бажаного результату. Д. Донцов стверджував, 
що нація, яка хоче панувати, повинна мати силь-
ний дух народу-володаря. «Фанатизм» і «при-
мус», а не «ніжність» відіграють важливу роль 
у суспільному житті. Цими словами він закли-
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кав свій народ бути сильним, долати усі пере-
шкоди на шляху до розбудови власної держави. 
Провідна верхівка — це голова нації, яка дає їй 
силу. Там, де не було влади, панування, там і 
не було свободи, а було рабство, існування маси, 
юрби. Встановлення влади юрби, маси і призвело 
до кризи не тільки в Україні, а й у Європі та-
кож. Єдиним суб’єктом історії і культури Донцов 
вважав націю, ототожнюючи її з етносом як біо-
логічним утворенням, скріпленим єдністю крові, 
походженням, генофондом. У цій єдності право 
національної суспільності вище від права одини-
ці, особи, які повинні коритися суспільності, бути 
жертовними, відмовлятися від свого добробуту 
в ім’я суспільності. «Кожна нація мусить, щоби 
мати оправдання свого існування, повнити якусь 
корисну функцію в міжнароднім житті подібну 
до того, як кожний, хоч упривілейований клас, 
мусить сповняти якесь важне суспільне завдан-
ня, коли не хоче бути засудженим на смерть…
Нерозвиненість, невиразність національного іде-
алу є завше симптомом невикристалізованос-
ти нації або її близького занепаду» [4, 140-141]. 
Проблема формування української нації є про-
відною як у творчості Д. Донцова, так і у В. Ви-
нниченка (про це йдеться у таких його працях, 
як «Уміркований» та «щирий», «Малорос-євро-
пеєць», «Між двох сил», «Божки», «По-свій», 
«Хочу!», «На той бік», «Нова заповідь», «Слово 
за тобою, Сталіне!» та ін. На думку П. Христю-
ка, завдяки творам Винниченка можна вивчати 
політичне і культурне життя українського сус-
пільства на початку ХХ ст. Хоча й Винниченко 
був організатором і діячем соціалістичного руху, 
приймав активну участь у політичній діяльнос-
ті, він не прагнув ідеалізувати партійних діячів 
та їхні програми. Він серйозно і вдумливо підхо-
див до соціалістичного вчення, в результаті чого 
мислитель з’ясував для себе, що не все так без-
хмарно і гладко в ідеях соціалізму. Що більше 
він заглиблювався у вчення соціалістів, то чіт-
кіше помічав дисгармонію між їхніми ідеями та 
практикою. У своїй праці «Заповіт борцям за ви-
зволення» Винниченко зосередив увагу на укра-
їнській нації, її розвитку, самозбереженні, само-
реалізації. Він вважав, що при побудові нової 
держави потрібно думати про інтереси власного 
народу. Проте не так вже й легко буде створити 
таку державу, шлях до неї не такий вже легкий, 
адже противники українського суверенітету не 
дуже радісно сприймуть таку ідею. Тому Винни-
ченко закликав бути в найперших рядах борців 
за українську незалежність, не дозволяти одній 
нації панувати над іншою. Він був впевнений у 
тому, що українському народові вистачить сили, 
щоб здобути собі саме таку державу, а «…якщо 
ми загинемо як нація, то в тому і буде найбільш 
справжня справедливість: так нам і треба, туди 
і дорога тим, хто не в змозі жити. Але якщо ви-
живемо, то знову-таки не тому, що нам хтось ви-
явить справедливість: закони життя, історії і ми 
самі будемо єдиними причинами цього» [5, 17]. 
Такі категоричні слова Винниченка є свідченням 
того, що людина не повинна лише сподіватися на 
допомогу сильніших за неї, вона сама може бути 
творцем як своєї долі, так і долі власної держа-
ви, з вірою в серці йти до мети, адже життя – 
це невпинна боротьба. Мислитель стверджував, 

що коли «Заповіт борцям за визволення» буде 
схвально сприйнятий і його позиція знайде від-
гук у серцях інших людей, коли ще хтось буде 
сповідувати такі ж ідеї, як він, то у такому ви-
падку його зусилля були недаремними. Донцов 
дещо вимогливіше ставився до проблеми нації, 
оскільки, аналізуючи її сутність зазначав, що 
вона не є однорідною, оскільки є структурованою, 
ієрархічною, в ній кожен клас або соціальна гру-
па повинні перебувати на своєму місці. Правля-
ча верства, еліта, тобто активна, відважна, спо-
внена влади меншість є носієм ідей, морального 
закону, бо таку відповідальну функцію не може 
виконувати народ, або ж маса. До основних чес-
нот цієї еліти він відносив героїзм, непотурання 
злу, відданість справі, поняття честі, фанатизм, 
відвагу, готовність стояти і впасти за свій ідеал. 
«Не вистарчає мати ідеал і любити його млявою, 
безсилою любов’ю, його мусить боронити вогонь і 
завзяття, і сила його визнавців, щоб не обернув-
ся він у ніщо» [2, 313-314]. У суспільстві, кож-
на соціальна група відповідно до своєї природи 
повинна зайняти свій власний щабель ієрархії. 
Якщо такий порядок порушується, то спільнота 
стає частиною чужого, сильнішого державного 
організму, в якому засада кастовості зберігаєть-
ся або ж повертає до форм примітивного устрою 
з тираном на чолі. Без провідної касти, провідної 
верстви суспільство не існує, а існує стадо, тому 
що втрачається формотворча функція того не-
видимого, тієї творчої сили та життєвої енергії, 
які формують речі і людські спільноти. Однак цю 
животворчу, формотворчу функцію в суспільстві 
можуть виконувати не всі, а тільки люди особли-
вого складу, особливої вдачі, а саме: аскети, по-
движники, фанатики, які на противагу млявим, 
невпевненим особам, є особистостями з міцним 
внутрішнім стержнем, стійкими та сповненими 
впевненості у правоті власних дій. Такі люди 
складають вищу провідну касту нації, вимогливу 
до себе, до ворожої суспільності і до сил зовніш-
нього світу. «Хто прагне добра для своєї країни, 
мусить це, а не своє приватне добро любити і не-
навидіти зло, – активно його поборюючи [6, 77]. 

Обидва мислителя впродовж творчої діяль-
ності не залишалися байдужими до гострих мо-
ральних і соціально-політичних проблем. Так, 
наприклад, у передмові до «Відродження на-
ції» Винниченко вказував на те, що намагати-
меться відобразити справжню картину боротьби 
українського народу за визволення своєї нації. 
Важливим є той факт, що свої міркування щодо 
проблем української національної ідеї, сенсу іс-
нування тощо, Винниченко записував у щоден-
ник, а це дає змогу сьогодні вивчати і аналізу-
вати погляди цього мислителя щодо нагальних 
проблем суспільства. Часто, не знаходячи по-
розуміння з оточуючими (не всі сприймали його 
ідеї), він потерпав від самотності, яку особливо 
гостро відчував у період еміграції. Його недавні 
однодумці поступово поверталися на Радянську 
Україну. З цього приводу він зазначав: «А там, 
де йду я, – чужі, недовірливі, майже ворожі до 
мене товариші по роботі… Чужість, настороже-
ність і застаріла машинність. Тоскно» [7, 477]. 

Як зазначав М. Рудницький, В. Винниченко не 
міг залишатися осторонь від громадської діяль-
ності, «…і ваша перша розмова з ним може легко 
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перемінитись на політичну дискусію, палку, аж 
до грубої суперечки на тему: що і як треба зро-
бити у сучасних обставинах, щоб змінити наш 
теперішній нестерпний стан» [8, 232]. Політика 
займала надзвичайно міцні позиції в житті Ви-
нниченка, інтенсивна робота, спрямована на пере-
будову суспільного ладу, політична діяльність ви-
снажували мислителя, не залишаючи йому зовсім 
вільного часу. З цього приводу він зазначав, що 
надзвичайно важко займатися питанням відро-
дження нації. Впродовж сімнадцяти років тривала 
його політична діяльність, що супроводжувалася 
духовними піднесеннями і розчаруваннями, праг-
ненням мислителя, згідно з конкордизмом, досяг-
ти «рівновагу й гармонію» всіх сил. Критичний 
аналіз його творчого й життєвого шляхів та слова 
самого мислителя свідчать про те, що йому так і 
не вдалося здійснити це. Винниченко не зміг збе-
регти не лише «рівновагу й гармонію» душевних 
поривань, а й політичних прагнень, а тому зазна-
чав: «Мене бере туга. Чогось мені тяжко і тоскно. 
Чого? Того, що кидаю Україну? Революцію? Що 
виходжу з рядів діючої армії? Що вчуваю провал 
всієї справи? Мабуть, все разом» [7, 481]. Винни-
ченко був переконаний в тому, що побудова сус-
пільства майбутнього, її успіх залежить від того, 
чи будуть знайдені шляхи вдосконалення люд-
ських стосунків, суспільного ладу. Він вважав, що 
ніхто, крім українського народу не вирішить долю 
нації, а тому не варто довіряти її тим, хто ладен її 
продати, зрадити.

Висновки з даного дослідження і перспективи. 
Небайдужі до долі українського народу, Донцов і 
Винниченко прагнули з’ясувати, чому ж людина, 
яка повинна бути щасливою, зазвичай страждає 
від нещасть, що ж зумовлює суперечності вну-
трішнього світу людини, цікавилися проблемами 
людини, етикою. На думку Д. Донцова, «щоб бути 
сильною, мусить держава бути національно-одно-

рідною, щоб не правили нею чужинці, яким наша 
нація чужа і культурою, і ідеалами, і вдачею, а 
нераз і вірою» [6, 53-54]. Зосереджуючи увагу на 
взаєминах між націями, Донцов наголошував на 
універсальному законі боротьби за існування. За-
стосовуючи теорію Дарвіна, Донцов вважав, що за 
цих обставин перемагають сильніші нації, які ма-
ють право панувати над слабшими, а тому агресія 
сильних націй проти націй слабших є виправда-
ною. Таким чином, Донцов фактично визнав право 
сили законом життя націй, оскільки, за його логі-
кою, перемагає лише той, хто сильніший. На пози-
ції сили грунтується і волюнтаризм мислителя, бо 
жага бути сильним та здобувати перемогу, воля до 
могутності та життя була пріоритетною для нього.

Винниченко ж, подібно до Донцова вважав, 
що сила духу й тіла здатна сприяти успіху у 
розбудові держави, адже український народ має 
великий життєвий потенціал, він здатен про-
тистояти ворогам української нації, оскільки 
його життєздатність і витривалість є дуже по-
тужними. Він звертався до своїх співвітчизни-
ків, говорячи, що «ми завжди будемо іграшкою 
в чужих руках, якщо не будемо мати опори в 
самих. І тому: єдина правильна орієнтація для 
нас, я повторю, – українська. Не нейтральна, ні, 
не політика пасивного очікування і безсилля, а 
орієнтація українська, активна, діяльна, творча, 
організовуюча» [5, 16]. На думку українського 
мислителя, сила нашого народу в організації та 
розвитку української демократії, в його самосві-
домості. Попри сумні думки щодо долі України, 
її народу, нереалізованості власних ідей Донцов 
і Винниченко все-таки сподівалися, що прийде 
той час, коли люди усвідомлять правоту їхніх 
поглядів, стимулювали інших до творчого пошу-
ку, спрямованого на розв’язання складних про-
блем, пов’язаних з реалізацією української на-
ціональної ідеї.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ  
В ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ В. ВИННИЧЕНКО И Д. ДОНЦОВА

Аннотация
Исследованы взгляды В. Винниченко и Д. Донцова относительно Украины, ее самобытности, языка и 
культуры, формирования нации как основы украинской государственности. Произведено сравнение на 
общность и различие позиций Винниченко и Донцова в вопросах формирования украинской елиты, 
нации. Проанализироны их идеи касательно будущего Украины как независимого европейского госу-
дарства, которое дает человеку все возможности для гармоничного развития, создает благоприятные 
условия для процветания каждой украинской семьи.
Ключевые слова: государство, нация, элита, национальная идея, язык, культура.
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THE PROBLEM OF FORMATION OF THE UKRAINIAN NATION  
IN V. VYNNYCHENKO’S AND D. DONTSOV’S PHILOSOPHICAL VIEWS

Summary
Investigated V. Vynnychenko’s and D. Dontsov’s attitudes regarding Ukraine, its identity, questions 
concerning language and culture, formation of the nation as the basis of the Ukrainian statehood. Compared 
the generality and differences in positions of Vynnychenko and Dontsov concerning a formation of the 
Ukrainian elite, nation. Analyzed their ideas on the future of Ukraine as an independent European state, 
which gives the man all opportunities for harmonious development, creates favourable conditions for the 
prosperity of each Ukrainian family.
Keywords: state, nation, elite, national idea, language, culture.
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ТИПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Шебек Н.М., Костюк О.О.
Київський національний університет будівництва та архітектури 

Розглянуто характерні властивості базових типів соціально орієнтованого житлового середовища та виз-
начено їх діапазон прояву в житловому середовищі. Розглянуто приклади формування трьох типів жит-
лового середовища.
Ключові слова: тип, соціально-однорідні групи мешканців, соціально орієнтоване житлове середовище.

Постановка проблеми. В Україні та закор-
доном все більшої популярності набуває 

проектування житлового середовища з ураху-
ванням індивідуальних особливостей мешканців. 
Про це свідчать численні зарубіжні та вітчизняні 
житлові комплекси, побудовані з урахуванням 
особливостей професійної діяльності та сфери 
інтересів, способу життя, культурних та побу-
тових традицій, сімейного положення, вікового 
складу, характеру поведінки, світогляду майбут-
ніх мешканців. Особливості проектування таких 
житлових утворень досліджені не достатньо і 
потребують значних додаткових витрат і зусиль 
проектувальників. Теоретичні основи соціально 
орієнтованого підходу до організації житлового 
середовища лише починають закладатися і по-
требують подальшого дослідження.

Метою даної статті є визначення і система-
тизація характерних особливостей житлового се-
редовища, призначеного для представників різ-
них соціально-однорідних груп мешканців.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання врахування особливостей соціаль-
но-однорідних груп мешканців у проектуванні 
житлового середовища досліджували: Я. Гейл, 
І.П. Гнесь, Т.М. Заславець, К.В. Кияненко, 
А.В. Крашенінніков, А.М. Рудницький, З.М. Яр-
гіна та інші науковці. Результати їх дослідження 
підтверджують гіпотезу про доцільність встанов-
лення зв’язків між типологічними властивостя-
ми житлового середовища і особливостями сере-
довищної поведінки мешканців.

У попередній статті авторами були описані 
базові типи середовищної поведінки мешканців 
житлового середовища – «топозалежний», «на-
півтопозалежний», «топонезалежний», які влас-
тиві представникам різних соціально-однорід-
них груп [3]. Побудова соціально орієнтованої 
типології житлового середовища передбачає зі-
ставлення функціональних, просторових, часо-
вих, суспільних, комунікативних, культурних, 
адаптивних, екологічних проявів середовищної 
поведінки в трьох діапазонах (найбільшому, се-
редньому чи найменшому) з відповідними влас-
тивостями штучного довкілля. 

Зокрема, функціональні властивості житло-
вого середовища розглянуто з точки зору макси-
мального, середнього та мінімального насичення 
житлового середовища різними функціональними 
зонами та з позиції високої, помірної та низької 

багатоваріантності використання поліфункціо-
нальних просторів, що залежить від часу пере-
бування мешканців (постійного, періодичного та 
епізодичного) на території забудови та прояв-
ляється в універсальності використання певного 
простору – формування багатофункціональних 
для кількох видів діяльності чи монофункціональ-
них майданчиків. Даний критерій вказує на необ-
хідність передбачення додаткового простору для 
творчої діяльності, спілкування та самовдоско-
налення відповідно до специфічних потреб пред-
ставників соціально-однорідних груп населення.

Просторові властивості житлового серед-
овища розглянуто з точки зору необмеженої, 
частково обмеженої та обмеженої проникності 
границь житлових утворень, яка вказує на сту-
пінь замкненості меж житлового утворення (за-
критість/відкритість прибудинкової території 
для представників інших соціальних груп), а та-
кож розглядаються з позиції високої, помірної та 
низької насиченості планувальними зв’язками – 
просторами (пішохідними та біговими доріжка-
ми, майданчиками тощо), які насичують житлове 
середовище місцями для спілкування, проведен-
ня дозвілля та рекреації [4].

Часові властивості житлового середовища 
проявляються у праві мешканців на володін-
ня житлом протягом століття, довгостроковою 
орендою чи володіння житлом протягом кількох 
десятиліть та короткостроковою орендою житла 
упродовж кількох років; а також, технологічніс-
тю житлового середовища, що проявляється у 
високій (використання системи «розумний буди-
нок», перехід на альтернативні джерела енергії 
для функціонування житлового будинку тощо), 
помірній (часткове користування інформаційни-
ми технологіями) та низькій (відмова від техніки, 
перехід до простих технологій, наприклад: при-
готування їжі у печі) мірі залучення інформацій-
них технологій. 

Суспільні властивості житлового середови-
ща залежать від особливостей взаємодії людини 
із соціумом, що проявляється у різному співвід-
ношенні спільних та приватних просторів в меж-
ах житлових утворень. Виокремлено необмежену 
(відкрита система обслуговування, розрахована 
на користування мешканцями житлового утво-
рення та мешканцями сусідньої забудови), част-
ково обмежену (змішана система обслуговування, 
розрахована на часткове відвідування мешкан-
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цями сусідньої забудови), обмежену (закрита 
система обслуговування, призначена для певної 
соціальної групи) доступність громадських за-
кладів та прибудинкових територій для інших 
членів суспільства та максимальний, середній та 
мінімальний рівень комфорту проживання. 

Комунікативні властивості житлового се-
редовища проявляються у максимальному (спіль-
ні території для відпочинку та колективної діяль-
ності на території комплексу, відкрита система 
обслуговування), середньому (спільні території 
за межами житлового утворення та закритий тип 
прибудинкового простору для «своїх», використан-
ня змішаної системи обслуговування), мінімально-
му (закрита система обслуговування з обмеженим 

доступом на територію забудови сторонніх осіб) 
створенні умов для контактів між представника-
ми соціально-однорідних груп населення і меш-
канців прилеглих районів. А також враховується 
максимальна (розвинена вхідна група, розшире-
ний позаквартирний простір житлового будинку), 
середня (благоустроєний внутрішній двір з вклю-
ченням елементів для самодіяльності мешканців), 
мінімальна (у переважанні тихого відпочинку та 
формування місць для уособлення, призначених 
для відпочинку однієї або невеликої групи людей) 
стимуляції міжособових відносин між сусідами у 
житловому комплексі [4].

Культурні властивості житлового серед-
овища проявляються у ступені наслідування 

Рис. 1. Властивості різних типів соціально орієнтованого житлового середовища
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традицій культури народу чи певної родини. 
Максимальній мірі цієї ознаки притаманне ви-
користання стильових і композиційних прийомів, 
властивих родинним традиціям, звичаям та цін-
ностям; помірній мірі прояву – застосування ма-
теріалів та технологій відповідно до «тенденцій 
моди»; мінімальній мірі прояву притаманні новіт-
ні технології організації житла, його концепту-
альність, мінімальна кількість обладнання [2]. 

Адаптивні властивості житлового серед-
овища проявляються у ступені його гнучкості та 
здатності підлаштовуватися під мінливі потреби 
мешканців. Виявлено максимальну (модульні ме-
блі, прозорі перегородки, відкриті поліфункціо-
нальні простори), середню (трансформативність 
та поліфункціональність простору зберігається 
за умови чітко визначених границь простору – 
об’єднання кухні-вітальні-столової у випадку на-
явності власної кімнати) та мінімальну (моно-
функціональні простори) адаптивність. 

Екологічні властивості житлового середови-
ща проявляються у сильній (проектування за 
принципом «місто-сад», безпосередня близькість 
до природного оточення, розвинута та гарно бла-
гоустроєна прибудинкова територія, наявність 
присадибної ділянки), помірній (близькість до 
природного оточення у пішохідній доступності, 
наявності благоустроєної прибудинкової тери-
торії, використання вазонів при облаштуванні 
житлової чарунки) та слабкій (тяжіння до жвавої 
частини міста, байдужість до природного оточен-
ня) насиченості житлового середовища природ-
ними елементами [1].

Шляхом аналізу властивостей житлового 
середовища в трьох діапазонах (найбільшому, 
середньому чи найменшому) виокремлено три 
базові моделі соціально орієнтованого житлово-
го середовища (рис. 1). Зокрема, «топозалежно-
му» типу середовищної поведінки поставлений у 
відповідність «закритий» тип житлового серед-
овища; «напівтопозалежний» тип середовищної 
поведінки краще розгортатиметься у «напівза-
критому» житловому середовищі, а «топонеза-
лежний» – у «відкритому» типі житлового се-
редовища. Названі типи житлового середовища 
визнані базовими, оскільки вони акумулюють у 
собі основні риси сутнісно відмінних різновидів 
штучного довкілля. Кожен з цих типів може про-
являтися в кількох варіаціях, які, у свою чергу, 
мають відповідати підтипам середовищної пове-
дінки мешканців.

«Закритий» тип житлового середовища ха-
рактеризується максимальною різноманітністю 
функціональних зон в житловому середовищі 
(побутових, виробничих, обслуговуючих, рекреа-
ційних); обмеженою проникністю границь житло-
вих утворень; обмеженою доступністю для інших 
членів суспільства і відзначається мінімальною 
зручністю контактів між представниками соці-
ально-однорідних груп населення і мешканцями 
прилеглих будинків. Це житло зазвичай пере-
буває у власності мешканців протягом кількох 
поколінь. Йому властива максимальна традицій-
ність і мінімальна здатність до змін. 

Приклад врахування специфічних потреб не-
корінних народностей, які вимушені тривалий 
час проживати за межами своєї етнічної батьків-
щини, представлений у проекті світового центру 

лемківської культури з житлом і офісними при-
міщеннями на вул. Макарівській у м. Києві. «За-
критий» тип житлового середовища формується 
завдяки максимальній різноманітності функціо-
нальних зон в житловому середовищі, що про-
являється у включенні до житлового комплексу 
дерев’яної церкви, готелю, бізнес-центру, музею, 
мистецької школи, бібліотеки, а також школи і 
дитсадка з поглибленим вивченням лемківської 
культури. Обмежена проникність границь врахо-
вана завдяки розміщенню комплекса на пагорбі, 
оточеному лісом. Традиційність житлового серед-
овища втілена у відтворенні національних моти-
вів лемківщини, якій притаманні гострі, стрімкі 
дахи, похилі площини. Створення умов для кон-
тактів між зовнішнім оточенням досягається за 
рахунок формування громадської площі для про-
ведення фестивалів (рис. 2А).

«Напівзакритий» тип житлового середовища 
відзначається середньою різноманітністю функ-
ціональних зон у житловому середовищі (може 
не включати виробничу або рекреаційну зони); 
частково обмеженою проникністю границь жит-
лових утворень; частково обмеженою доступніс-
тю для інших членів суспільства і відзначається 
середньою зручністю контактів між представни-
ками соціально-однорідних груп населення і меш-
канцями прилеглих будинків. Це житло може як 
перебувати у власності мешканців, так і зніма-
тися у довготривалу оренду (кілька десятиліть). 
Йому властива помірна традиційність і середня 
здатність до змін. Прикладом слугує житловий 
комплекс «Хімки Груп» у Новогорську розра-
хований на людей, які люблять активно прово-
дити час, та на зайнятих батьків з дітьми, які 
хочуть розкрити спортивний талант своїх дітей 
(рис. 2Б). Житлове середовище «напівзакритого» 
типу, про що вказують винесення виробничої 
зони за межі житлового утворення, змішана сис-
тема обслуговування та часткова обмежена про-
никність границь. У проекті врахована потреба 
мешканців у систематичному занятті фізичними 
вправами шляхом організації додаткових бігових 
доріжок поблизу річки та будівництва спортив-
них майданчиків з вуличними тренажерами.

«Відкритий» тип житлового середовища ха-
рактеризується мінімальною різноманітністю 
функціональних зон в житловому середовищі; не-
обмеженою проникністю границь житлових утво-
рень; необмеженою доступністю для інших членів 
суспільства; максимальною зручністю контактів 
між представниками соціально-однорідних груп 
населення і мешканцями прилеглих будинків. Це 
житло зазвичай знімається на правах коротко-
тривалої оренди. Йому властива мінімальна тра-
диційність і максимальна здатність до змін.

Врахування середовищної поведінки несімей-
ної молоді, а саме, високий ступінь динамічності 
переміщень цільової аудиторії за межі житлово-
го утворення та мобільність втілено у конкурс-
ному проекті архітектурного бюро b4 Architects 
A101 Urban Block Competition Proposal, розмі-
щення якого передбачено в центральній частині 
міста (рис. 3В). Активний відпочинок забезпе-
чений додатковими зонами для спілкування та 
розваг, які розміщуються у внутрішньому дворі, 
на зелених терасах, поряд з ліфтово-сходовими 
вузлами та на даху. Зону обслуговування вине-
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Рис. 2. Дослідження властивостей базових типів житлового середовища  
(«відкритого», «напівзакритого» та «закритого»)

сено на рівень першого поверху, для спільного 
користування несімейній молоді та мешканцями 
сусіднього району. 

Варіації житлового середовища в межах кож-
ного типу досягаються за рахунок досягнення ви-
щої, середньої чи нижчої міри багатоваріантнос-
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ті використання поліфункціональних просторів; 
насиченості простору планувальними зв’язками; 
технологічності житлового середовища; рівня 
комфортності; стимуляції контактів між сусіда-
ми; включення природних форм.

Висновки. Шляхом співвіднесення різновидів 
середовищної поведінки і властивостей житлово-
го середовища, визначені базові моделі соціально 
орієнтованого житлового середовища: «закрито-

го», «напіввідкритого» та «відкритого» соціально 
орієнтованого житлового середовища. Проведене 
дослідження теоретично обґрунтовує необхід-
ність врахування визначених властивостей жит-
лового середовища, які необхідно враховувати 
при проектуванні житла для соціально-одно-
рідних груп мешканців і закладає підґрунтя для 
формування соціально орієнтованого житлових 
комплексів.
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Аннотация
Рассмотрены характерные свойства базовых типов социально ориентированного жилой среды и 
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Summary
Examined the characteristics of the basic types of socially oriented living environment and determines their 
range of expression in a residential environment. Examples are considered of forming three types of habitat.
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МИСТЕЦТВО ЗБРОЯРІВ СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ ІХ–ХІ СТОЛІТЬ

Гулей О.В.
Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка

У статті розглянуто особливості мистецтва виготовлення та оздоблення зброї в Стародавній Русі у  
ІХ–ХІ ст., що вимагало від майстрів-зброярів глибоких знань в галузі ковальства та художньої обробки 
металу, а також ретельної, скурпульозної роботи. Автор акцентує увагу на тому, що поряд із запозичен-
ням чужого досвіду створювалися і використовувалися власні види зброї і спорядження, так що вже в 
ІХ ст. на Русі було розпочато власне виробництво. Таким чином, зроблено висновок про існування на Русі 
у ІХ–ХІ ст. не тільки наслідувального, але й цілком самостійного мистецтва зброярів.
Ключові слова: мистецтво зброярів, оздоблення зброї, Стародавня Русь. 

Постановка проблеми. Зброярі Стародав-
ньої Русі забезпечували військо зброєю 

європейського типу, включаючи захисне озбро-
єння, складну екіпіровку для воїна-вершника і 
його коня, мечі, ножі, кинджали, списи, бойові 
сокири, булави для ближнього бою, наконечники 
стріл для далекого, обладунки, зброю і збрую: 
мечі, щити, списи, шаблі, стріли, бойові сокири, 
арбалети, кольчуги, шоломи, шпори, стремена, 
вудила, підкови. Тема виготовлення та оздоблен-
ня зброї всіх її видів завжди є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізуючи наукову літературу, присвячену мисте-
цтву зброярів на Русі у ІХ–ХІ ст., можна зробити 
висновок про те, що найбільш повно і ґрунтовно 
тема розкрита переважно в історичних та архео-
логічних дослідженнях. Зокрема, питанням історії 
технології художньої обробки металів велику ува-
гу приділяли такі автори як: Е. Бреполя, А. Лукас, 
М. Мішуков, А. Петриченко, В. Трейстер, А. Фле-
рів та ін. Узагальнюючі праці, присвячені вивчен-
ню особливостей окремих видів художнього мета-
лу різних історичних епох належать Ф. Антону, 
А. Банк, В. Даркевич, Н. Кондаковій, Г. Меллеру, 
Д. Уільямс і Д. Оген, Є. Черних та ін. Великий 
внесок у вивчення російського художнього мета-
лу зробили Г. Бочаров, В. Василенко, Т. Макаро-
ва, М. Постнікова-Лосєва, Б. Рибаков та ін. Велика 
робота з історії художнього металу Стародавнього 
світу належить К. Соловйову, в якій узагальнено 
весь матеріал досліджуваного періоду, виявлено 
основні пам’ятки і характерні для конкретного 
часу прийоми обробки металу.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зброю як предмет музейного 
експонування розглядає Ю. Єрешко, а тенденції 
формотворення сучасної колекційної зброї опи-
сує А. Швецов. Окремі розділи присвячені до-
сліджуваній нами теми знаходимо у монографіях 
А. Арциховского, В. Головашина, О. Кірпічніко-
ва, Б. Колчина, Т. Ткачука та ін. Наукова мисте-
цтвознавча література з оздоблення зброї часів 
Стародавньої Русі, окрім окремих статей, майже 
відсутня, мабуть тому, що знахідок виробів того 
часу недостатньо, щоб провести об’ємне наукове 
мистецтвознавче дослідження.

Мета дослідження визначити особливості 
мистецтва виготовлення та оздоблення зброї в 
Стародавній Русі у ІХ–ХІ ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«У великому музейному зібранні старовинної 
зброї спочатку губишся: все це розмаїття пред-
метів що колють, рубають та за вдаряють, зда-
ється, не піддається класифікації» – так починає 
свою статтю «Оружие как зеркало национального 
характера» В. Колюбакин. Але, пише далі автор, 
якщо поцікавитися національною приналежніс-
тю кожного з цих предметів, мимоволі починаєш 
вловлювати систему, а згодом приходить розумін-
ня цікавого зв’язку між зброєю кожного народу і 
його національним характером, звичаями [5].

Розвиток людської думки завжди проходь два 
необхідних етапи: спочатку досліджуються різні 
явища і окремі предмети, накопичується інфор-
мація про них, потім осмислюються зв’язку між 
ними і розрізнені явища складаються в єдину 
систему [4]. Аналогічний процес спостерігається 
і у вивченні мистецтва художнього металу вза-
галі та оздоблення зброї зокрема. За багато років 
була створена наукова література, в якій відби-
валися окремі історичні періоди розвитку цього 
виду декоративного мистецтва. В одних роботах 
більше уваги приділялося технологічним при-
йомам і процесам обробки металу, в інших роз-
глядалися окремі види виробів – зброя, ювелірні 
прикраси, посуд і т. д. окремих країн і народів. 
Так дослідженню мистецтва стародавньої зброї 
присвятили свої праці такі науковці як А. Кол-
чин, А. Кірпічніков, В. Колюбакин, В. Хорев. Ціка-
вими в цьому напрямку є ряд дисертаційних до-
сліджень: О. Докучаєвої, Ю. Єрешко, Б. Колчина, 
А. Матюшиної, А. Швецова. Розділи присвячені 
досліджуваній нами теми знаходимо у монографі-
ях: В. Головашина в «Очерках по истории Русской 
культуры», А. Арциховского в «Истории культуры 
Киевской Руси», А. Кірпічнікова в «Древнерус-
ском оружии», у Б. Колчина в «Технике обра-
ботки металлов Древней Руси», у Т. Ткачука в 
«Старинном оружии и доспехах», А. Рибакова в 
«Ремеслах Древней Руси» тощо. Важливим є та-
кож облік палеографічних даних і орнаментів, що 
описали А. Кірпічніков та В. Коваленко в роботі 
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«Орнаментированные и подписные клинки сабель 
раннего средневековья (по находкам в России, на 
Украине и в Татарстане)».

Вітчизняні знахідки дозволяють з великою 
повнотою уявити не тільки склад середньовічно-
го озброєння, але вивчити його виникнення, роз-
виток, поширення, призначення і бойове вико-
ристання, вказує А. Кірпічніков. Особливу увагу 
приділено класифікації речових пам’яток. Кате-
горії наступального і захисного озброєння були 
систематизовані за типами, хронологією та зо-
нами розповсюдження. В основу виділення типу 
було покладено поєднання об’єктивних ознак, та-
ких, як форма речі, її будову, призначення, дета-
лі оздоблення. Виходячи зі зміни форм виробів, 
а також їх археологічного оточення виявилося 
можливим датувати речі з точністю до 50 років, 
а іноді і точніше [7].

Широкого поширення набуває виготовлення 
зброї на Русі починаючи з ІХ ст. Майстрами ви-
роблялися щити, кольчуги, луки та стріли, мечі, 
шаблі і бойові сокири, булави, кистені тощо [10]. 
Виробництво зброї та військових атрибутів ви-
магало глибоких знань в галузі ковальства та 
художньої обробки металу, а також ретельної, 
скурпульозної роботи. 

Спочатку на Русі використовувалися франк-
ські мечі, тим не менш, розкопки археологів 
доводять, що російські ремісники-зброярі вже 
з’явилися в державі на зламі IX–X ст. Часто в 
похованнях і в дружинних курганах IX ст. вчені 
знаходять зв’язки кілець для кольчуг і самі го-
тові вироби.

Дуже дивною видається слабкість фантазії 
зброярів Стародавньої Русі, зауважує науковець 
В. Колюбакін. Довгий час вони обмежувалися 
простим набором: досить широкий меч невеликої 
довжини (близько метра разом з ефесом), про-
стий спис, бойова сокира та ударно-дробильна 
зброя: палиці, булави, кистені. На цьому фанта-
зія зброярів Русі вичерпувалася і далі слідувала 
шляхом запозичення: спочатку у татар запози-
чили шаблю, потім у Заходу – протазан – спис 
з широким мечевидним наконечником і серпо-
подібними гаками для відбиття ворожих ударів. 
З усього надбання зброярів Стародавньої Русі 
самим живучим виявився обушок – його широ-
ко застосовували ще в ІХ ст., але вже не сол-
дати, а численні російські розбійники. Причини 
такої збройової невибагливості, на думку автора, 
в тому, що на Русі, аж до Росії й України сьо-
годнішнього дня, не було чисельних професійних 
армій (дружини князів не в рахунок), тому зброя 
була потрібна така, якою при мінімальних нави-
чках може володіти простий ополченець [5].

У статті «Про початок виробництва мечів на 
Русі» О. Кірпічніков показує, що у IX–XI ст. на 
Русі складається та неповторна своєрідність вій-
ськової справи, яка на ряд століть вперед ви-
значить шляхи її розвитку. Київська держава 
була однією з небагатьох європейських країн, де 
неподібність і різноманітність у складі та підбо-
рі озброєння були настільки разючими і контр-
астними. На Русі освоїли західний меч і східну 
шаблю, європейський ланцетоподібний спис і 
кочівницьку піку, східний чекан і меровингский 
скрамасакс, азіатський сфероконічний шолом і 
каролінгскі шпори, близькосхідні булави і північ-

ні ланцетоподібні стріли. З перерахованих зна-
рядь війни деякі знайшли на Русі другу батьків-
щину, і вже як російські речі проникли на Захід. 
Ця культура дійсно послуговувалася досягнен-
нями інших народів, але не була тільки східною, 
тільки західною або тільки місцевою. Поряд із 
запозиченням чужого досвіду створювалися і ви-
користовувалися власні види зброї і споряджен-
ня, так що вже в Х столітті на Русі було розпо-
чато власне виробництво мечів [6].

«Меч – головний предмет озброєння профе-
сійного воїна протягом усього домонгольського 
періоду російської історії, – писав свого часу ви-
датний вітчизняний археолог А. Арциховский. – 
В епоху раннього середньовіччя форма мечів на 
Русі і в Західній Європі була приблизно однако-
вою» [1]. Дослідженню цього виду зброї присвя-
чено багато наукових досліджень. Зокрема, відо-
мий російський вчений Д. Анучін писав: «З усіх 
видів озброєння, меч, як зброя наступальна, без-
умовно, відігравав у давнину найбільш значи-
му роль. Це була привілейована зброя вільного 
воїна, найдорожча, така яка найбільше цінува-
лася і, по суті, саме вона вирішувала результат 
бою». Пройшовши довгий шлях еволюції, меч у  
IX–XIII ст. в Київській Русі, був широко поши-
рений, хоча для простих городян і селян був за-
надто дорогим і тому, малодоступний [1].

На Русі використовувалися мечі практично 
всіх типів, відомих тоді в Європі, і в цьому вона 
не поступалася головним європейським країнам. 
У той же час, вже в Х ст. на Русі були добре 
відомі східні мечі, поширені з VII ст. у арабів і 
персів не менше, ніж схожі з ними за формою 
каролінгські в Західній Європі. Для класифіка-
ції клинків IX–XI ст. використовувалася схема 
Я. Петерсена. Йдеться про рукояття, які зістав-
ляються за формами та оздобленням. Що стосу-
ється лез мечів, то вони (при загальній довжині 
близько 1 м) майже однакові, відносно широкі (до 
6-6,5 см), плоскі, з долами (які займають серед-
ню третину смуги), злегка звужуються до краю. 
Аналіз рукоятей служить вивченню всього ви-
робу, включаючи і його клинок

Що стосується написів на рукоятях мечів 
(детальну характеристику груп клейм розробив 
А. Кірпічніков) то тут розмаїття написів ділиться 
на два типи залежно від основної ідеї їх упо-
рядника. Іноді він хотів нанести на меч один або 
кілька священних термінів. У такому випадку 
напис отримував значення словесного символу. 
Частіше в клеймах відображено посвята клин-
ка Богу, Богородиці, Хресту. Тоді напис висту-
пає як одна або кілька присвятних формул (при 
цьому іноді додавалися символи). Простота сим-
волів, пов’язана до того ж з першими кроками 
словесного таврування, змушує звернути увагу 
на них в першу чергу. Повний облік скорочених 
написів європейських мечів було розроблено піс-
ля швейцарського вченого Вегела. Для рукоя-
тей мечів згаданих типів характерні: візерунки 
геометричного малюнка, виконані кольоровими 
металами, стрічкоподібні прикраси, оформлені 
черню і сріблом та щедро орнаментовані… [6]. 
Серед знайдених мечів є й такі, які дозволя-
ють припускати існування у Київській державі 
не тільки наслідувального, але й цілком само-
стійного обробно-клинкового ремесла. Такі п’ять 



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 132

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

збережених фрагментарно мечів, рукояті яких 
відрізняються яскраво вираженою місцевою сво-
єрідністю форми і декору. Їм притаманні плавні 
обриси навершя і перехрестя та рослинна орна-
ментація. Особливо помітно виділяються рукояті 
мечів з Києва, Карабчієва та Старої Рязані, об-
роблені черню по бронзі. Їх з упевненістю можна 
зарахувати до високохудожніх творів київського 
збройового і ювелірно-ливарного ремесла [9]. Ви-
роблялися в Києві бронзові деталі руків’я мечів і 
наконечники піхов, прикрашені рослинним орна-
ментом, що знаходили збут у землях Прибалти-
ки, Фінляндії та Скандинавії. Тоді, тобто не піз-
ніше першої половини XI ст., вироби російських 
зброярів з’явилися на світових ринках. Заува-
жимо, що число таких знахідок, що опинилися в 
країнах басейну Балтійського моря, рік від року 
зростає. Триває їх виокремлення в музейних ко-
лекціях [4].

У процесі виготовлення клинків східні май-
стри за допомогою ковальського зварювання ста-
ли робити багатошарову сталь зі смуг твердої 
сталі і м’якого заліза (від 3 до 500 шарів) – це 
підвищувало міцність і створювало після оброб-
ки поверхні різноманітні візерунки. Надалі така 
сталь була названа дамаською. Готові клинки 
покривали гравірованим і черненим орнаментом 
і в поєднанні з ювелірно обробленою рукояттю 
представляли собою справжні перлини ювелір-
ного та ковальського мистецтва. Пізніше на Русі 
стали кувати мечі-кладенці з візерункового бу-
лату і дамаска, прославлених в народних казках 
і билинах. Художні роботи виконували ті ж ко-
валі-зброярі [11].

Але булат – це не просто сталь: булатні мечі 
здатні були рубати багато років, практично не 
туплячись, залізо і сталь, не гнулися, але і не 
ламалися. Детально описав особливості булату 
В. Хорев – клинок піддавали травленню і на його 
поверхні з’являлися характерні візерунки-розво-
ди: хвилясті темні смужки на більш світлому тлі. 
Фон цей виходив темно-сірим, золотисто, або чер-
вонувато-бурим, чорним. Чорний булат вважався 
більш крихким, досвідчені воїни воліли золотис-
тий відтінок клинка. Булат також був різним за 
якістю. Розрізняли його по виду візерунка. Вели-
кий візерунок – ознака хорошої якості, з смуж-
ками в 10-12 мм, середнім вважався булат з ві-
зерунком 4-6 мм і вже зовсім простеньким був 
булат з тоненьким візерунком з товщиною лінії в 
1-2 мм. Основа клинка меча робилася з заліза або 
зварювалася з трьох смуг сталі і заліза. Відігра-
вав свою роль і малюнок візерунка. «Смугастий» 
складався з прямих, майже паралельних ліній: 
такий булат вважався низькосортним. Коли серед 
ліній траплялися вигнуті, булат коштував дорож-
че і називався «струйчатим». Ще краще був «хви-

лястий» візерунок з суцільних вигнутих ліній. 
Якщо вони спліталися в пасма, це був «сітчастий» 
узор, що цінувався дуже високо. Але всіх кра-
ще був «колінчастий» булат. Візерунок на такому 
клинку розташовувався пасмами, як на «сітчасто-
му», тільки у вигляді поперечних пасків-колінець, 
що повторюються по всій довжині клинка [11].

На вищих сортах перських та індійських бу-
латів чітко видно білий «колінчастий» візеру-
нок – повторювані грона, клубки, мотки і пасма 
волокон по темно-бурому з золотистим відли-
вом фону. Коли ж малюнок візерунка нагадував 
людську фігуру – мечу воістину не було ціни. 
Аль-Біруні говорить про перевагу техніки ви-
готовлення візерунка на клинках мечів у росі-
ян-зброярів: за відповідної комбінації залізних і 
сталевих смуг на основі клинка давньоруський 
коваль міг отримати будь-який заданий малюнок 
з однаковим ритмом по всій смузі, що особливо і 
дивувало Біруні. Булатний же малюнок, як відомо 
з дослідів П. Аносова, випадковий, оскільки при 
кристалізації тигельної сталі в кожному окремо-
му випадку виходить свій малюнок структурної 
неоднорідності. Булатний клинок був здатний не 
затуплюючись рубати залізо і навіть сталь: це 
має на увазі високу твердість. У той же час він 
не ламався, навіть зігнутий у кільце [11]. Піхви 
виготовлялися з дерева і покривалися дорогою 
шкірою або оксамитом, прикрашалися золотими, 
срібними або бронзовими накладками. Наконеч-
ник піхов часто бував прикрашений якою-небудь 
вигадливою символічною фігурою. Один і той 
же майстер міг володіти як різними технічними 
прийомами, так і різними стилями і прикрашав 
зброю згідно з бажанням замовника, а воно могло 
залежати просто від моди.

Поряд з майстернями, котрі підписували свої 
вироби, існували й такі, які таврували різними 
знаками нескладного геометричного малюнка – 
хрести, кола, спіралі, півмісяці. Ці знаки, без-
сумнівно, мали не тільки маркувальне, а й магіч-
не значення, вони символізували вогонь, сонце, 
можливо, відвертали злих духів. Де виготовля-
лися ці «безбуквенні» вироби? Багдадський фі-
лософ IX ст. Аль-Кінді писав, що у франкських 
мечів у верхній частині знаходяться хрести, кола 
та півмісяці. Перелік знаків разюче збігся з тими, 
які були відкриті на деяких клинках, знайдених 
на території Стародавньої Русі. 

Висновки з даного дослідження: археологіч-
ні знахідки, досліджені науковцями, дозволя-
ють припускати існування у Стародавній Русі у  
ІХ–ХІ ст. не тільки наслідувального, але й ціл-
ком самостійного мистецтва зброярів.

Перспективними напрямами подальших нау-
кових розвідок вважаємо дослідження мистецтва 
зброярів ХІІ–ХІІІ ст.
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ИСКУССТВО ОРУЖЕЙНИКОВ ДРЕВНЕЙ РУСИ ІХ–ІХ ВЕКОВ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности искусства изготовления и отделки оружия в Древней Руси  
IX–XI вв., что требовало от мастеров-оружейников глубоких знаний в области кузнечного дела и ху-
дожественной обработки металла, а также тщательной, скрупулезной работы. Автор акцентирует вни-
мание на том, что вместе с заимствованием чужого опыта создавались и использовались собственные 
виды оружия и снаряжения, так что уже в IX в. на Руси было начато собственное производство. Таким 
образом сделан вывод о существовании на Руси в IX–XI вв. не только подражательного, но и вполне 
самостоятельного искусства оружейников.
Ключевые слова: искусство оружейников, отделка оружия, Древняя Русь.

Guley O.V.
Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical University

ART OF ANCIENT RUSSIA GUNSMITH ІХ–ХІ CENTURIES

Summary
In the article the features of art making and decoration in ancient weapons in IX–XI century. That 
required the master gunsmiths deep knowledge in the field of artistic blacksmithing and metal, as well as 
a thorough, spider work. The author focuses on the fact, along with the borrowing experience of others 
created and used their own weapons and equipment, so that in the ninth century in Russia started its 
own production, thus concluded the existence in Russia of IX–XI century not only imitative, but quite 
independent art gunsmiths.
Keywords: art gunsmiths, decorating weapons, Ancient Russia.
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ІРРАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФСЬКА ОСНОВА ЛЬВІВСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ  
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Перетятко Д.Ю.
Львівська національна академія мистецтв

У цій статі розглядається процес зміни раціоналістичного світогляду на ірраціоналістично-філософську 
парадигму у кінці ХІХ ст. – 30-х роках ХХ ст. що радикально вплинула на зміну естетичних критеріїв у 
Європі. Ця зміна виразно проявляється в епоху модернізму в архітектурному мистецтві Львова, який у той 
час був центром провінції Австро-Угорщини, а згодом одним із культурно-мистецьких центрів Польщі.
Ключові слова: філософія, ідеалізм, матеріалізм, раціоналізм, ірраціоналізм, ідея, життєвий світ, 
сутність, феноменологія, існування, інтуїція, віталізм, історизм, екзистенціалізм, трансцеденція, ар деко, 
фукціоналізм.

Постановка проблеми. Наявні на сьогодні 
дослідження виникнення і розвитку су-

часного мистецтва від початку ХХ ст. майже не 
торкаються філософської «колиски» мистецтва 
епохи модернізму якою стала новітня ірраціо-
нальна філософія. Про потребу дослідження поя-
ви, розвитку і сучасного стану ірраціонально-фі-
лософської основи мистецтва і культури свідчать 
нинішні чисельні підміни справжніх культурно-
мистецьких категорій маскульурою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій на 
цю тему показав відсутність ґрунтовних дослі-
дження теми філософських передумов епохи мо-
дернізму в Європі. Є ряд ґрунтовних праць та що 
стосуються загальної філософії ХХ ст. та філо-
софії мистецтва, але ніким не було широко роз-
глянуто взаємодію соціокультурних процесів та 
філософських тенденцій що мали місце на почат-
ку ХХ ст. у культурно-мистецькому середовищі.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Виявлено чіткий взаємозв’язок 
між змінами тенденцій у соціокультурному та ар-
хітектурно-мистецькому середовищах епохи мо-
дернізму, підгрунттям якого стала філософська 
основа, побудована на ідеях екзистенціалізму.

Формулювання цілей статті. Визначення 
впливу ірраціоналістичної філософії, що при-
йшла на зміну світоглядному раціоналізму в Єв-
ропі у 10-30-х роках ХХ ст. і покликала до життя 
сутність мистецтва і особливо архітектури євро-
пейських міст у міжвоєнному періоді. 

Виклад основного матеріалу. У сімдесятих 
роках ХІХ ст. видавалось, що механістичний і 
відверто матеріалістичний раціональний ево-
люціонізм залишиться провідним філософським 
вченням у Європі, захопленій науковими від-
криттями, особливо у сфері природничих наук. 
Та вже біля 1890р. можна було спостерігати по-
вернення до ідеалізму – спочатку в Англії і зго-
дом у Німеччині у вигляді «неокантіанства», і у 
Франції як «неокритицизм». Однак поряд з цими 
напрямками до кінця ХІХ ст.. продовжували іс-
нувати позитивістські та еволюціоністичні течії. 
Зміна раціоналістичного напрямку на ірраціо-
налістичний у європейській філософії значною 
мірою була інспірована всеохоплюючою криза, 
викликаною глибокими зрушеннями в соціальній 
сфері, важкими економічними чинниками, ра-
дикальними інноваціями у мистецтві, помітним 
розколом у царині релігії. Криза Ньютонівської 
фізики, суб’єктивізм наукових систем виклика-

ли розвиток емпіріокритицизму. Представником 
школи емпіріокритицизму вважається доктор 
Зигмунд Фрейд, котрий за принципом еволюцій-
ного механіцизму висунув тезу про те, що життя 
свідомості – це результат чисто механістичної 
гри «несвідомого», а всі вищі психічні явища він 
пояснював як «сублімацію» еротичного імпульсу.

У центр уваги філософського інтересу стає 
людська особистість. Фактично, детерміністська 
філософська картина світу ХІХ ст., покликала 
нових мислителів порятувати права життя люд-
ського індивіда та духовних цінностей.

До кінця ХІХ ст. на противагу провідним фі-
лософським течіям, що сповідували підкреслений 
раціоналізм в ставленні до емпіричного світу, не-
бажання досліджувати сферу дійсності «по той 
бік явищ», визнавали виключно моністичну тен-
денцію, скеровану на розчинення людського осо-
бистого буття в абсолюті або у загальному роз-
витку, формуються два значних філософських 
напрямки – ірраціоналістичний та метафізичний.

Провідною фігурою ірраціоналізму був Артур 
Шопенгауер. Для нього абсолютом стає не розум 
(це лише інструмент), а ірраціональна «сліпа» 
Воля. Всесвітня Воля є істинною причиною світу 
в цілому, свона – первинна сутність, а людська 
воля – один з проявів вітального пориву, що ема-
нує із Всесвітньої Волі і несе лише страждання 
і біль. Кінцева мета людини – нірвана, повний 
спокій і відокремленість, якої можна досягти 
ніби шляхом зворотньої еволюції, підіймаючись 
від особистого до загальносвітового джерела. 
Таку місію може здійснити мистецтво на рівні 
надіндивідуального натхнення, але найближче до 
нірвани підводить релігія через схиму, аскетизм, 
самозречення. Шопенгауер відводить релігії і 
мистецтву безумовний пріоритет перед наукою у 
осягненні витоків буття [17, с. 302-344].

Виключним і несподіваним в процесі світової 
еволюції видається поява ще у середині ХІХ ст. 
предтечі екзистенціоналізму, однієї з провідних 
філософських течій ХХ ст., – датського релігій-
ного мислителя Серена Кьеркегора, котрий по-
ставив у центр уваги буденне життя (existentiа) 
людини і збереження стосунків людини з Богом.

На шляху до Бога людина проходить три ста-
дії: естетичну, етичну і релігійну. Відмовляючись 
від осягнення істини свого існування на естетич-
ній стадії, людина досягає емоційної повноти, 
пов’язаної з відчаєм. Але цей відчай ще не істин-
ний – лише на етичній стадії він стає істинним 
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і приводить людину до усвідомлення релігійного 
значення своєї особи [16, с. 72-103].

Незважаючи на появу нових філософських 
ідей, на самому початку ХХ ст. ще активні філо-
софи матеріалістичного світогляду та ідеалізму, 
які представляють дві течії – філософію матерії 
та філософію ідеї.

Найвпливовішим і найпродуктивнішим пред-
ставником філософії матерії став неореаліст 
лорд Бертран Рассел, котрий хоч часом ціка-
вився етичними і релігійними проблемами, але 
найбільшу увагу приділяв теоретичним питан-
ням логіки, теорії пізнання, фізики та біології. За 
Расселом всіляка теоретична модель зайва, ідеал 
індивідуального порятунку він вважає «аристо-
кратичним» і таким, що протирічить демокра-
тичному ідеалу порятунку суспільств. Головна 
мета – досягнення щастя через виховання людей 
та прогрес науки і техніки.

На цей період припадає напрям неопозити-
візму, що відрізняється поклонінням перед на-
укою, ще більшим ніж неореалізм, та строгими 
раціоналістичними, аналітичними і логічними 
установками.

Чимало представників філософії матерії мають 
заслуги у справі розвитку методології природни-
чих наук і логіки. Однак їх філософські концепції 
виявились безпомічними перед великими люд-
ськими проблемами, з якими повинна мати справу 
філософська думка. В стосунку до питань моралі, 
релігії, страждань вони надто індиферентні. Саме 
через цю теоретичну слабкість і неспроможність 
вирішувати значні питання людської долі філосо-
фія матерії найменш цінна для філософської дум-
ки ХХ ст. Подальші філософські концепції вже 
у перші десятиліття ХХ ст. значно перевершили 
тези і самі проблеми філософів-матеріалістів.

Попри те, що вплив ідеалістичної школи з по-
чатком ХХ ст. зменшився, варто представити од-
ного з найвидатніших ідеалістів цієї епохи, який 
виразно тяжів до позитивізму – італійського іс-
торика та історика мистецтв Бенедетто Кроче. 
Чотиритомне видання цього унікального мисли-
теля «Філософія духа» (1902-1917 р.), яке вміща-
ло блискучі студії з естетики, логіки, практичної 
філософії та філософії історії, значно вплинуло 
на всю європейську філософію нової доби. Його 
«Короткий начерк естетики» (1913 р.) досі вва-
жається однією із найзнаменитіших праць з 
естетики. Естетика Кроче як наука про чуттє-
ве споглядання є особливо оригінальна части-
на його філософської творчості. Мистецтво для 
Б. Крочене фізичний факт, а практична діяль-
ність і повністю алогічна. Мистецтво – це єдність 
а точніше– багатократний синтез змісту і форми, 
споглядання і виразу, виразу і краси [2, с. 112-122].  
Кроче стверджує повну тотожність філософії 
та історії:кожен філософ – історик і кожен іс-
торик – філософ, подібно як у філософії однієї 
людини вміщується історія її життя.

Для Кроче нема іншої реальності крім духа. 
Світ – це дух, синтез усіх синтезів. Він є чис-
тим і безконечним розвитком. Ця безконечність – 
це тайна істинного Абсолюта: в ньому є все і все 
суще – це його прояв як момент вічного розвитку.

Якщо в центрі уваги філософії матерії є на-
укове пізнання, а ідеалізм обертається навколо 
ідеї, то згодом з’являються філософи, що намага-

ються пояснити дійсність за допомогою поняття 
життя. Це філософія актуалістів, для яких існує 
лише рух, розвиток, життя. Всі вони – ірраціо-
налісти і в якості істинного філософського мето-
ду визнають тільки інтуїцію, практику і життєве 
розуміння історії. Світ – це рухоме життя.

З появою філософії життєвого світу відбува-
ється радикальний розрив із філософією ХІХ ст. 
До цього призвели історичні обставини: ілюзія 
прогресу зазнала в Європі значної поразки – від 
неї визволились не лише філософи, а й маси – 
до того ж ціною страхітливих жертв. Жахливі 
страждання в роки першої світової війни, рево-
люція та викликана нею небачена за масштабом 
жорстока громадянська війна на теренах зруйно-
ваної Російської імперії – все це вимагало від фі-
лософів усвідомлення проблем людської особис-
тості, звернення до питань призначення і долі, 
страждань, смерті і спільного життя людей у 
надто непевному світі.

Філософський життєвий ірраціоналізм викли-
кав особливу увагу не лише мислителів, а й ши-
роких верств суспільства. В Англії цей напрям 
представили Джемс і Ф. Шіллер; у Франції зі-
йшла зоря одного з найвідоміших філософів но-
вої доби – Анрі Бергсона. Його твори з питань 
психології («Матерія і пам'ять»), про засади ме-
тафізики («Творча еволюція»), про етику і філо-
софію релігії («Два джерела моралі та релігії») 
користувались величезним успіхом не лише за-
вдяки розробці дійсно нової філософської систе-
ми на потребу дня, а й через блискучу літера-
турно – філософську мову.

Бергсон розглядає у якості інструменту в піз-
нанні просторової матерії інтелект, який здатен 
пізнати лише нерухоме. Його сфера – матерія. 
Але інтелект неспроможний зрозуміти справжню 
тривалість життєвого простору, саме життя. Цю 
тривалість можна пізнати лише завдяки інтуїції, 
власне з її допомогою можна в простому спогля-
данні відчути і пережити реальність тривалості 
життя. Філософія життя стверджує свободу духа 
(душі) незалежність від матерії, безкінечну від-
даленість від тваринного і навіть бачить можли-
вість збереженості душі після смерті.

Відповідним до французької філософії жит-
тя у Німеччині став історицизм, найвидатнішим 
представником якого був Вільгельм Дільтей. 
Особливої популярності його філософія набула 
після 1-ї світової війни. Історію Дільтей вважав 
ланцюгом випадковостей, який затягує і людину 
і народи. Впливати на хід історії неможливо.

Такої ж думки дотримувався відомий німець-
кий культуролог Освальд Шпенглер (1888–1936). 
У своїй праці «Присмерк Європи» він виклав 
своє бачення історії людства як ланцюга орга-
нізмів-культур, культурних циклів, яких він на-
раховує вісім і кожен з них триває близько ти-
сячі років. Ці культури – єгипетська, індійська, 
вавилонська, греко-римська (аполлонська), ві-
зантійсько-арабська (магічна), культура майя, 
західноєвропейська і наступною має стати русь-
ко-сибірська. Занепад західноєвропейської куль-
тури, за Шпенглером, розпочався у ХІХ ст., від 
часу поклоніння науково – технічному прогресу, 
що відчужує людину від природи і призводить 
до збідніння її духовного світу через надмірне 
захоплення матеріальними цінностями.
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Мислителі філософії життєвого світу нада-
ли належного місця людині з її життєвими про-
блемами, приверненням уваги до історичного 
процесу і цим підготували появу подальших, не 
менш конкретних, але більш сучасніших філо-
софських течій.

Подібно до філософії життя подальший про-
рив у сферу раціонального здійснила філософія 
сутності, феноменологія, котра відкидає емпі-
ризм, відмовляється від теорії пізнання і об’єктом 
свого дослідження обирає сутність феномена 
безпосередньої даності. Засновником напря-
му феноменології у першій третині ХХ ст. став 
філософ Едмунд Гуссерль (1859–1938). Можна 
стверджувати, що феноменологічний метод Гус-
серля розповсюдився на усю сучасну філософію, 
а його думки, викладені творах «Ідеї до чистої 
феноменології» (1913 р.), «Логіка формальна і 
логіка трансцендентальна» (1929 р.) та «Досвід і 
судження» (1939 р.) великою мірою інспірували 
розвиток ідей екзистенціалізму та метафізики.

Філософія сутності особливого значення надає 
особистості, яку розглядає в єдності особистого і 
сукупного. Головними носіями сукупності особис-
тості є святе (церква) і духовні культурні цінності.

Соратник Гуссерля німецький мислитель 
Марк Шеллер в центрі системи ставить пробле-
ми особистості. Особистість повністю індивіду-
альна – кожна людина тією мірою,якою вона є 
особистістю є єдине у своєму роді буття і цін-
ність. Людина володіє первинним релігійним до-
свідом – релігія і віра дані завдяки дії самого 
Бога. Бог є вищим центром любові і дає особис-
тості те,що є основою її змісту – свою любов.

Феноменологія відкрила шлях до визнання 
головних філософських позицій: об’єктивізму в 
пізнанні та справжнього характеру людського 
духа. Філософи сутності впритул підійшли до 
філософії існування та метафізики буття.

Дві потужні духовні течії, що призвели до ра-
дикального розриву із панівною філософською 
думкою ХІХ ст. – філософія життя (життєвого 
світу) та філософія сутності (феноменологія), про-
торили дорогу до значної популярності філософії 
екзистенціалізму. Найвизначнішими представ-
никами цього філософського напряму вважають-
ся Габріель Марсель, Карл Ясперс, Мартін Хай-
деггер, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Микола 
Бердяєв, Володимир Соловйов, Лев Шестов. Всі 
вони виявились глибокими і оригінальними до-
слідниками як найактуальнішої теми екзистенції 
людини у непевному і навіть ворожому світі, хоч 
справжнім предтечею цього філософського напря-
му ХХ ст. і незаперечним духовним авторитетом в 
царині ірраціоналізму ще в половині ХІХ ст. став 
датський релігійний мислитель Серен Кьеркегор.

Розвитку екзистенціалізму сприяли моральні, 
політичні, соціально-економічні кризи, що актуа-
лізувались на переламі століть, почуття тривоги 
і розгубленості перед першою світовою війною, 
під час війни і у непевні міжвоєнні роки. Бурх-
ливий розвиток науки і техніки, мілітаризація, 
безсилля перед режимами та ідеологією визис-
кування винесли на потребу часу такі філософ-
ські проблеми суперечності між внутрішнім сві-
том людини і навколишньою дійсністю, проблему 
самотності, пошуку власного «Я», сенсу життя і 
місця у світі, проблему внутрішнього вибору.

Екзистенціалізм активно використовує фено-
менологічний метод філософії сутності і розвиває 
ідеї філософії життя, її актуалізм, аналіз часу, 
критику раціоналізму і часто критику природни-
чих наук. Значною мірою авторитетом для екзис-
тенціалістів є А. Бергсон, а для «атеїстичного кри-
ла» – Ф. Ніцше. Головним предметом дослідження 
є екзистенція (існування). Йдеться про специфіч-
ний людський спосіб буття: тільки людина володіє 
екзистенцією, а, точніше, сама є нею. Для філосо-
фів цього напряму екзистенція співпадає з тим-
часовістю – вона ніколи не є, але створює себе у 
свободі, вона стає. На відміну від філософії життя 
екзистенціоналісти розглядають людину як чисту 
суб’єктивність, а не як прояв космічного життє-
вого потоку-людина вільно створює себе, вона є 
власною свободою [16, с. 72-103].

За ставленням до релігії виділяється теїстич-
ний та атеїстичний напрямки. Теїстичний пред-
ставляють Серен Кьоркегор, Марсель Габріель, 
Карл Ясперс (з ухилом у трансценденталізм), 
Володимир Соловьйов, Микола Бердяєв. Своєрід-
ний атеїзм проявлений у М. Хайдеггера, і відвер-
тим атеїзмом характеризуютья філософи – літе-
ратори Ж. П. Сартр та А. Камю. Так, наприклад, 
Сартр під значним впливом Ніцше взагалі від-
мовляється від виправдання серйозного ставлен-
ня до життя, стверджує абсолютну його безсен-
совність і не бачить сенсу в релігії.

Серед екзистенціалістів найбільше «спо-
ріднений» з Кьоркегором Габріель Марсель  
(1889-1973). У своєму вченні Г. Марсель розрізняє 
проблему і тайну. Проблема – це те, що постає 
перед людиною і що вона може об’єктивно роз-
глядати. Тайна – це те, у що сама людина втяг-
нута, і що не може бути поза людиною. Власне 
тайна є важливою для філософа, вона є тим, що 
ніколи не стає об’єктом, тим, що співвідноситься 
із собою і тим самим із своєю трансцендентністю 
[3, с. 219-289].

Екзистенціалізм – це, по суті, повернення 
до світоглядно важливих питань людської долі. 
У європейській культурі це стало закономірним, 
оскільки у грецькій, римській та християнській 
філософії значне місце посідали метафізичні 
вчення. Однак при всіх великих успіхах усвідом-
лення екзистенціалістами випадковості існуючо-
го і трансцеденції Бога ще глибоку розробку цих 
питань дав наступний напрям сучасної метафі-
зики, який дав визначення всесвітньої історії як 
здійснення вічного плану Бога.

Проведений аналіз розвитку і змін філософ-
ських течій в Європі в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. дає змогу констатувати виразну тенден-
цію поступового переходу до домінантності над 
провідними раціоналістичними філософськими 
школами нових ірраціоналістичних напрямів, 
таких як філософія життя, філософія сутності 
(феноменологія) та філософія існування (екзис-
тенціалізм).

Фактично ірраціоналізм вже у міжвоєнні часи 
стає стрижнем культурного розвитку і кличе до 
життя символізм, для якого головне – це непіз-
нане у світі і в людській душі.

В архітектурі чи не найяскравіше (у порів-
нянні з іншими видами мистецтва саме через її 
призначення створювати середовище існування 
соціуму), інспіровані новими філософськи – сві-
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тоглядними тенденціями творчі пошуки призве-
ли до бурхливого розвитку стилю модерн саме 
на рубежі століть. В модерні стереоскопічно від-
дзеркалені намагання примхливо поєднати раціо 
технічних досягнеь, втілених у новітніх матері-
алах і конструкціях, з відверто ірраціонально- 
символічним нестримним декором, що тяжів до 
історичного романтизму, природніх та екзотич-
них мотивів, демонструючи відносність канонів і 
переваг архітектонічної чистоти.

Перед першою світовою війною з’явилась зна-
чна кількість ідей, що радикально змінювали тра-
диційні уявлення про мистецтво: абстракціонізм, 
футуризм, кубізм, супрематизм, та ін. Спочатку 
вони вражали уяву, а поступово захоплювали 
увагу і простір. Архітектура як головний елемент 
організації життєвого простору людини і водно-
час мистецтво, що у всі часи характеризувалось 
специфічною абстрагованістю від зображально-
го характеру інших видів мистецтв (за винятком 
музики) являє собою ту саму інтуїтивну єдність 
а, точніше, «багатогранний синтез змісту і фор-
ми, споглядання і виразу, виразу і краси» як ска-
зав Бенедетто Кроче [2, с. 112-122]. Тому цілком 
закономірною стала зацікавленість архітектури 
початку ХХ ст. новаторськими мистецькими іде-
ями, в яких відчувався подих епохи перемага-
ючого ірраціоналізму і які набагато органічніше 
відповідали структурі новітніх технічних і тех-
нологічних досягнень, ніж еклектичне буяння де-
коративності епохи модерну. Так був покликаний 
и архітектурну царину стиль ар деко, який мав 
стати перехідним від «неканонічного» модерну 
до функціоналізму з його аристократичним аске-
тизмом форм, ліній, площин, прорізів.

Однак на початках своєї ірраціональної сво-
боди ар деко, реагуючи на екзистенційний страх 
європейського суспільства перед воєнним ката-
клізмом і його бажання знову відчути спокій у 
розкошах життя – тепер уже в першу чергу в 
інтер’єрах нових споруд, де хромована і ніке-
льована сталь, найсучасніші матеріали меблів і 
устаткування в естетиці сучасних технізованих 
форм знаходяться у театралізованому симбіозі із 
золотом мозаїк, інкрустацією із слонової кості, 
розкішними барвистими тканинами, вишукани-
ми світильниками, скульптурою, – ар деко таким 
чином прагне створити загубленому поколінню 
ілюзію благополуччя і впевненості.

Тим не менше естетично-світоглядні завдан-
ня співзвучно із зміною соціокультурних по-
треб досить швидко приводять до своєрідного 

архітектурно-мистецького катарсису майже за 
Кьоркегором – від надміру до стриманості, від 
розкоші – майже до аскетизму, де домінантною 
стає чистота форми, її особлива глибинна оду-
ховленість. Так екзистенціальний напрям у фі-
лософії знайшов свій специфічний вираз в ар-
хітектурі перших десятиліть ХХ ст. і впевнено 
актуалізував архітектурні пошуки в напрямку 
визнаваної екзистенціалізмом аскези і чистоти – 
як головних умов пізнання буття і людської ду-
ховності, не затьмареної пошуками ілюзорних і 
примхливих бажань.

Можна вважати, що зародження і розвиток 
новаторських ідей функціоналізму було потре-
бою нової естетики і нової гармонії для ново-
го суспільства, що вже не могло вдовольнятись 
старим способом мислення і пізнання. У цьому 
контексті особливо слід зазначити, що намаган-
ня представити архітектурно-мистецькі пошуки 
функціоналізму (конструктивізм) як перемогу 
раціонального (прагматичного, суто функційного, 
технологічного) над ірраціональним (естетично-
інтуїтивним, художньо-індивідуальним) є безпід-
ставно спрощеним і хибним. Достатньо згадати 
надзвичайної сили естетично-ірраціональну ви-
разність в першу сакральних творів апологетів 
функціоналізму (Ле Корбюзьє, Р. Нойтри, А. Са-
арінена, А. Аалто, Ф. Л. Райта та ін.).

Висновки з даного дослідження. Аналіз роз-
витку і змін філософських течій на фоні всео-
хоплюючої кризи в Європі на початку ХХ ст. 
виявив виразний перехід від раціоналістичної 
філософської школи до ірраціоналістичних на-
прямків, таких як філософія життя, філософія 
сутності і домінантного протягом наступних де-
сятиліть екзистенціалізму.

В європейському архітектурному мистецтві 
нові філософські тенденції інспірували зацікав-
леність новаторськими ідеями ірраціоналізму, 
що від т.з. «1-го інтернаціонального стилю» або 
«неканонічного» модерну покликав у архітек-
турну царину стиль ар деко як перехідний до  
«2-го інтернаціонального стилю» – функціоналіз-
му (конструктивізму).

Стиль функціоналізму після перенасичення 
ар-деко диктованою потребами масової емоцій-
ності примхливою розкішністю став своєрідним 
архітектурно – мистецьким катарсисом у стри-
маності та чистоті форм і пропорцій, екзистен-
ційним входженням у етичну сферу, являючи 
своїми найвидатнішими творами осягнення ви-
щої ірраціонально-інтуїтивної духовності.
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Львовская национальная академия искусств 

ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА ЛЬВОВСКОГО МОДЕРНИЗМА  
В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается процесс изменения рационалистического мировозрения на ирраци-
оналистично-философскую парадигму в конце XIX века. – 30-х годах ХХ века, что радикально по-
влияло на изменение эстетических критериев в Европе. Это изменение отчетливо проявляется в эпоху 
модернизма в архитектурном искусстве Львова, который в то время был центром провинции Австро-
Венгрии, а впоследствии одним из культурных центров Польши.
Ключевые слова: философия, идеализм, материализм, рационализм, иррационализм, идея, жизнен-
ный мир, сущность, феноменология, существования, интуиция, витализм, историзм, экзистенциализм, 
трансцеденция, ар деко, фукционализм.

Peretyatko D.Y.
Lviv National Academy of Arts 

IRRATIONAL PHILOSOPHICAL BASIS OF MODERNISM IN LVIV  
IN A EUROPEAN CONTEXT

Summary
This article discusses the process of changing the rationalistic worldview on irrationalistic-philosophical 
paradigm in the late nineteenth century. – 30-ies of XX century that radically affected the change in 
aesthetic criteria in Europe. This change is clearly manifested in the era of modernism in architecture of 
Lviv, which at that time was a province of Austria-Hungary, and later one of the cultural centers of Poland.
Keywords: philosophy, idealism, materialism, rationalism, irrationalism, nature, phenomenology, existence, 
intuition, vitalism, historicism, existentialism, transcendence, art Deco, functionalism.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СТИЛІСТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У ФОРМОТВОРЕННІ  
ВХІДНИХ ГРУП В ЕКСТЕР'ЄРАХ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА ЕПОХИ МОДЕРНІЗМУ

Перетятко Д.Ю.
Львівська національна академія мистецтв

У статті розглядаються особливості формотворення входів у архітектурних спорудах Львова епохи 
модернізму в процесі зародження і розвитку ар-деко в надрах модерну та зародження авангардистський ідей 
в стилістичних категоріях ар-деко з переходом від його полістилістичності до пуританізму функціоналізму.
Ключові слова: Ар-деко, функціоналізм, кубізм, конструктивізм, формотворення, протоар-деко, 
протофункціоналізм, монументалізм, тектоніка, декор.

Постановка проблеми. Прослідкувати тему 
переходу від ар-деко до функціоналіз-

му на прикладах таких важливих елементів 
екстер’єру будівель, якими є вхідні групи, вхо-
ди – візитні картки архітектурного твору, що 
зв’язують містобудівні інтер’єри із внутрішнім 
простором будинку. У всі часи входи відігравали 
роль специфічного коду композиційних та архі-
тектурно-пластичних особливостей стилю. 

Саме тому темою даного дослідження є аналіз 
особливостей формотворення входів двох дотичних 
стилів, що стали панівними в архітектурі Львова 
10-30 рр. ХХ ст. – ар-деко і функціоналізму.

Специфіка формотворення входів в ексте-
рєрах забудови Львова у період взаємопроник-
нення стильових напрямків ар-деко і функціо-
налізму досі не стала вагомою темою наукових 
інтересів мистецтвознавців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широкому висвітленню архітектурних стилів: 
сецесії, ар-деко та меншою мірою функціоналіз-
му у львівській архітектурі присвячені фунда-
ментальні праці Ю. Бірюльова [1, 2], А. Банце-
кової [3, 4], А. Сєрадзьської [5], А. Ольшевського 
[6, 7], а також статті І. Якубовського і А. Беренди. 
Однак в них не знаходимо морфологічного ана-
лізу таких важливих елементів архітектури як 
вхідні групи.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми: Виявлення чіткого взаємо-
проникнення двох дотичних у часі архітектур-
них стилів, що домінували у історичній забудові 
Львова на поч. ХХ ст. Визначення основних 
спільних та відмінних характерних рис в акцент-
них елементах архітектури стильових напрямків 
епохи модернізму. 

Формулювання цілей статті: виявити спе-
цифіки розвитку принципів архітектурно-плас-
тичної організації входів в забудові ар-деко та 
функціоналізму у м. Львові в контексті еволю-
ційного процесу зміни стилів. 

Виклад основного матеріалу. Часи, що на-
стали після І-ї світової війни, ознаменувались 
не лише зникненням останніх імперій, але й 
щезанням головних естетичних критеріїв епохи 
імперіалізму, як в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 
характеризувались пануванням т.з. 1-го інтерна-
ціонального стилю «модерн» на всьому європей-
ському континенті.

Стиль «модерн» домінував у всіх галузях мис-
тецтва, архітектурі його переможну ходу запо-
чаткували нові матеріали і технології – стале-
ві конструкції, бетон, що давало змогу творити 

незвичні форми та втілювати найрізноманітніші 
декоративні фантазії. 

Духовна розгубленість європейського суспіль-
ства після 1-ї Світової Війни і супутнє їй змішан-
ня естетичних пріоритетів, потребували пошуку 
ілюзії добробуту, надійності і розкоші життя – 
саме таку ілюзію давала поява у ті часи стиль 
ар-деко, сповненого своєрідної театральності та 
водночас статичності, поліхромного багатства 
інтер’єрів та екстер’єрів, що тішили око маєс-
татичним, ніби закоріненим у давнині декором, і 
водночас демонстрували технологічні досягнення 
індустріальної доби.

Показово, що у той же період (20-30 роки 
ХХ ст.) зароджується напрям функціоналізму(к
онструктивізму), 2-го інтернаціонального стилю, 
що прагнув підкреслити в архітектурі експресію 
сучасних металевих та залізобетонних конструк-
цій і водночас проголошував відмову від історич-
них успадкувань, декоративних елементів кла-
сичних стилів, від широкого спектру пластичних 
оздоблень.

Мобілізуючими елементами функціоналізму 
«індустріальної культури» були визначені тек-
тоніка, конструкція, фактура. На європейському 
континенті головним провідником цих ідей став у 
цей час французький архітектор Ле Корбьюзьє і 
втілив їх у двадцятих роках у вишуканих арис-
тократичних пропорціях своїх творів, естетич-
на виразність яких закодована не в декоратив-
ній пластиці, а в гармонії тектонічного задуму, 
вертикальних і горризонтальних площин.. Однак 
цей новітній напрям майже аскетичної чистоти 
ліній, домінанти «прямого кута» ще не міг бути 
належно сприйнятий широким загалом, оскільки 
надто відрізнявся від звичних нестримних зламів 
і звивин у пластиці фасадів епохи модерну, що 
перетворювали екстер’єри споруд у примхливі 
фантастичні витвори.

Саме тоді безколізійним відходом від звично-
го минулого в пошуках нових мистецьких ідей і 
став ар-деко із притаманним йому вмінням уяви-
ти конструктивну основу споруди і підкреслити 
її засобами архітектурно-скульптурної пластики. 
Для такого підкреслення конструктивної основи 
споруд в екстер’єрах використовувались різно-
манітні модифікації колон, капітелей, карнизів, 
фризів, конструктивні елементи акцентуються 
монументальним декором, круглою (частіше го-
рельєфною) скульптурою, барельєфами, декора-
тивними панно у техніці мозаїки, майоліки, сгра-
фіто. Основними засадами стилю ар-деко можна 
вважати поєднання досягнень сучасної індустрі-
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ально-технічної думки і з орієнтованістю у світ 
«втрачених мрій» з минулого.

Арсенал засобів пластичного мистецтва, що 
використовувались в екстер’єрах споруд ар-
деко, був надзвичайно багатим: в пластичні палі-
трі використовувались неокласичні, неоархіїчні, 
історико-національні ремінісценсії, які органіч-

но відповідали монументально-супрематичному 
спрямуванню архітектури споруд нової доби: 
фінансових установ, вокзалів,офісних будівель, 
потужних торгових комплексів. Акцентування 
сильними акордами монументального декору 
конструктивного «скелету» будівлі демонстру-
вало характер ар-деко як перехідного стилю від 

модерну до авангардної європей-
ської архітектури ХХ ст.

Монументалізм декору, наче в пе-
редчутті конструктивізму, фовізму, 
кубізму у єдності з чистотою абрисів і 
лапідарністю форм будівель виразно 
підводив до «пуританства» функціо-
налізму, який, однак на ранній стадії 
і сам трансформував ряд прийомів 
ар-деко: «бруталізмом» поверхні стін 
нижніх поверхів із застосуванням 
природнього каменю чи грубого «рус-
та», активним впровадженням арде-
коїзованої металевої пластики, фраг-
ментів плоского рельєфу, сграфіто.

Особливо стереоскопічно поді-
бні активні архітектурно-пластичні 
прийоми проявилися у формотво-
ренні вхідних груп, заповненні вхід-
них отворів виразними композиція-
ми з металу, дерева, шкла. 

Згідно з відомою сентенцією од-
ного з найвизначніших архітекторів 
ХХ ст. – Міс ван дер Рое – «Бог є 
в деталях» (God is in the details) до-
цільно прослідкувати тему переходу 
від ар-деко до функціоналізму на 
прикладах вхідних групи, адже вхо-
ди – це візитні картки архітектур-
ного твору, що зв’язують містобудів-
ні інтер’єри із внутрішнім простором 
будинку. У всі часи входи відіграва-
ли роль специфічного коду компози-
ційних та пластичних особливостей 
панівного стилю.

Таким чином аналіз особливос-
тей формотворення входів двох до-
тичних стилів, що стали провідними 
в архітектурі Львова у міжвоєнні 
часи – ар-деко і функціоналізму, – 
має суттєве значення для якнай-
повнішого висвітлення еволюційно-
го процесу виникнення і розвитку 
авангардистських ідей в надрах 
стилю львівського ар-деко, котрий, 
в свою чергу, також не був револю-
ційним в стосунку до попередньої 
епохи львівського модерну. Ар-деко 
став закономірною складовою про-
цесу розвитку індустріально-техно-
логічний ідей, котрі у кінці ХIX ст. 
покликали до життя модерн, а зго-
дом, вичерпавши його формотворчі 
можливості, вивели на орбіту архі-
тектурного мистецтва новий стиль. 
А згодом, як логічна трансформа-
ція ар-деко, в архітектурну царину 
увійшла тема функціоналізму (кон-
структивізму, кубізму, супрематиз-
му, фовізму), що отримала узагаль-
нену дефініцію «авангарду».

                    Фото 1.                                               Фото 2.             

                            Фото 3.                                                  Фото 4.

                                    Фото 5.                                              Фото 6.
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Основоположний принцип еволюційного пере-
ростання полістилістичності ар-деко у супрема-
тизм і навіть «пуританізм» функціоналізму чітко 
віддзеркалений у зродженому ще у час розкві-
ту ар-деко гасла французького архітектора Анрі 
Лабруа: «Форма завжди повинна відповідати 
функції», у майже одночасній декларації ви-
датного майстра французького ар-деко, а згодом 
функціоналізму Огюста Перре: «Архітектурна 
форма визначається конструкцією,» та знаме-
нитому і наче парадоксальному вислові митця 
епохи ар-деко Збігнева Броховіч–Левінського: 
«Найбільшою оздобою будинку є відмова від усі-
ляких оздоб».

Надзвичайно цікавий і показовий алгоритм 
трансформації і взаємодії двох дотичних у часі 
і відмінних у стилістичних категоріях періодів 
стереоскопічно прослідковується на аналізі спе-
цифіки оформлення вхідних груп в екстер’єрах 
споруд. Практична безколізійність цих двох сти-
лів, зроджених на ґрунті інтенсифікації технічної 
думки індустріальної доби і особлива, тонка вза-
ємодія деяких формотворчих засобів зберігались 
до кінця 30-х років. Безперечно, на цю безколі-
зійність значною мірою впливало те, що провідні 
архітектори Європи у 10-20-х роках ХХ ст. тво-
рили в ар-деко, а згодом, згідно з логікою бурх-
ливого розвитку індустріалізації і відповідної 
модифікації естетичних критеріїв суспільства, 
органічно сприйняли основоположні ідеї функ-
ціоналізму і стали творцями прекрасних зразків 
цього стилю.

Відповідно і у Львові такі відомі архітектори 
як В. Дембінський, В. Мінкевич, Г. Зандіг, Л. Ка-
расінський, Г. Заремба. Т. Обмінський, І. Баген-
ський, Ю. Авін, Ф. Каслер, Р. Фелінський, Т. Вру-
бель та ін., – автори знаних львівських будівель 
у стилі модерн, а згодом ар-деко, – у 30-х роках 
створили ряд достойних споруд, що завершували 
міжвоєнний період, на засадах функціоналізму.

У процесі розвитку львівського ар-деко і 
функціоналізму можна виділити два періоди спе-
цифічної інтродукції, а саме: період «протоар-
деко» з ремінісценціями деяких елементів сецесії 
(1908-1914 рр.) та період «протофункціоналізму» 
(1925-1930 рр.) з ремінісценціями деяких ознак 
стилю ар-деко, головно у застосуванні елементів 
монументалізованого декору. Ці взаємні стильові 
модуляції виразно прослідковуються у формот-
воренні вхідних груп.

У спорудах «протоар-деко» на фоні притаман-
ного ар-деко чіткого ритму і геометризації форм 
прослідковується акцентація вхідних груп, як 
провідних елементів екстер’єру, типово сецесій-
ними скульптурними композиціями, віньетами, 
барельєфами, тощо. Так, наприклад: у будин-
ку на вул. Конопницької 10 (арх. Ольшевський, 
1912 р., фото 1) вхід обрамований скульптурною 
композицією, а овальне вікно над ним оформлене 
флористичним декором у традиціях сецесії. У бу-
динку по вул. І. Франка архітектора Александра 
Вартеросевича-Слонєвського (фото 2) має місце 
відступ від, властивого для сецесії орнаменталь-
ного декору, що покривав велику частину фаса-
дів, до декоративних фрагментів на основі оріен-
тальної теми та акцентації основних тектонічних 
елементів: масивного еркеру, завершеного коло-
нами, нависання якого творить специфічне на-

криття та обрамування для входу. Сам вхід заак-
центований круглим вікном, що освітлює вхідний 
вестибюль і вирішене в геометризованій пластиці 
і відмінній від сецесійної (фото 3).

Серед характерних споруд періоду «прото-
функціоналізму» слід згадати житловий буди-
нок на вул. Мушака 50 (арх. Г. Заремба 1913 р., 
фото 4). Лаконізм форм будинку, чітка геометри-
зація віконних прорізів, особливо лапідарність 
форм входу вже виразно відходить від рівня 
супрематизму ар-деко і вказує на оріентацію 
автора на аскетизм формотворення наступного 
стилю – функціоналізм. В рішеннях входу ав-
тор наче передбачив поширений згодом у роз-
винутому стилі львівського функціоналізму при-
йом тектонічної акцентації входу виступаючою 
горизонтальною плитою із плафоном-світиль-
ником. На особливу увагу заслуговує поява біля 
входу овального, позбавленого будь-якої декоро-
ваності вікна як предтечі широко застосовува-
ного в період зрілого функціоналізму 30-х вікна-
«ілюмінатора» у вхідних групах екстерєрів. 

Будівля лабараторії механічного факульте-
ту Львівської Політехніки на вул. Устиянови-
ча 5 (арх. В. Мінкевич, 1925-1927р., фото 5) з 
ремінісценціями класицистичного ар-деко, у 
своїй кубістичній тектонічній побудові, а осо-
бливо у вирішенні входу з боку вул. Устияно-
вича демонструє функціоналістичні прийоми, а 
саме: чіткий геометризм квадратних членувань 
дверей, обрамованих характерним «східчастим» 
порталом, підкреслення горизонтальним пара-
петом тераси, розташованої над входом (подібно 
як в багатьох подальших функціоналістичних 
спорудах) чітко вказує на «протофункціоналіс-
тичний» почерк. 

Власний будинок з архітектурним бюро архі-
тектора Ю. Авіна на вул. Вітовського 37 (1928 р., 
фото 6) відрізняється виразним тяжінням до 
функціоналістичних постулатів архітектури, од-
нак в екстерєрі споруди увагу привертають ха-
рактерні ардекоїзовані скульптурні фрагменти 
та специфічні трикутні профільовані сандрики. 
У той же час асиметричне розташування вхо-
ду в загалом симетрично вирішеному екстерєрі 
з аскетичними прямокутникаи вкон і обрамуван-
ня лаконічним чітко окресленим порталом дають 
підставу вбачати оріентацію на функціоналістич-
ні засади архітектури. 

Висновки. Сама тематика формотворення 
входів як акцентних елементів екстр‘єрів забудо-
ви Львова у період еволюції і взаємопроникнен-
ня двох дотичних і водночас відмінних стильових 
напрямків ар-деко і функціоналізму практич-
но залишилася поза увагою наукових інтересів 
мистецтвознавців та істориків архітектури. Ця 
тема радше спорадично з‘являлась в рамках до-
сліджень більш загального характеру. Разом з 
тим загострена на сьогодні проблема належного 
збереження і реставрації архітектурних памяток 
ар-деко і функціоналізму, що складають ваго-
му частину історичної забудови Львова в першу 
чергу торкається саме вхідних груп в екстерєрах 
цієї забудови, адже власне входи в будинки за-
знали і досі зазнають чи не найбільших втрат, 
що нерідко неповторно руйнують автентичність 
цих важливих архітектурно-пластичних акцен-
тів. Власне тому комплексний підхід до розумін-
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ня процесів формотворення входів в екстерєрах 
львівського ар-деко і функціоналізму в різних 
етапах трансформації цих стилів слід вважати 

вкрай необхідним для збереження існуючих і 
відновлення втрачених кодових елементів істо-
ричної забудови Львова міжвоєнних часів.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  
В ФОРМОБРАЗОВАНИИ ВХОДНЫХ ГРУПП  
В ЭКСТЕРЬЕРАХ ЗАСТРОЙКИ ЛЬВОВА ЭПОХИ МОДЕРНИЗМА

Аннотация
В статье рассматриваются особенности формообразования входов в архитектурных сооружениях 
Львова эпохи модернизма, в процессе развития ар-деко в недрах модерна и зарождения авангардист-
ский идей в стилистических категориях ар-деко с переходом от его полистилистичности к пуританизм 
функционализма.
Ключевые слова: Ар-деко, функционализм, кубизм, конструктивизм, формообразования, протоар-де-
ко, протофункционализм, монументализм, тектоника, декор.

Peretyatko D.Y
Lviv National Academy of Arts 

THE TRANSFORMATION OF STYLISTIC CATEGORIES IN FORMATION 
ENTRANCES TO THE EXTERIORS OF BUILDING OF LVIV OF THE MODERN ART

Summary
In the article the features of shaping the city entrances in buildings of the era of modernism. Reveals the 
features of the development of Art Deco in the depths of modern and avant-garde ideas in origin stylistic 
categories Art Deco and the transition from various style to asceticism of functionalism.
Keywords: Art Deco, functionalism, cubism, constructivism, shaping, protoar- deco, protofunktsionalism, 
monumentalism, tectonics, deсо.
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ТЕАТРАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НА ВУЛИЦІ ОССОЛІНСЬКИХ (МІСТО ЛЬВІВ) 

Плахотнюк О.А.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Розглядається культурно-мистецькі заклади що розміщувались за адресою по вул. Оссолінських, 10 
м. Львів. Автор проаналізував організацію та діяльність театральних та мистецьких закладів за цією адре-
сою кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. Діяльність літературно-художнього товариства «Hades». Організація 
та творча діяльність театральних труп «Малий театр», «Театр водевілів», Фронтовий театр Малопольсь-
кого відділення армії добровольців, літературний театр «UL», українські аматорські театри «Труд» та 
«Цвіркун», професійного театру-танцю «Прем’єра».
Ключові слова: Оссолінських, літературно-художнє товариство «Hades», танцювальний салон «Tabarin», 
«Малий театр», «Театр водевілів», Фронтовий театр Малопольського відділення армії добровольців, 
літературний театр «UL» («Вулик»), українські аматорські театри «Труд» та «Цвіркун», клуб «Львівгаз», 
Клуб будівельників, танцмайданчик «Газ», хореографія, студентський театр танцю, професійний театру-
танцю «Прем’єра». 

Постановка проблеми. Протягом існування 
культурних мистецьких центрів Західної 

Україні в контексті історично-політичних подій 
їх змістовна наповненість діяльності постійно 
змінювалась в деяких випадках у кардиналь-
но протилежний бік. В даний час стає ще більш 
важливим є розуміння історичності культурної 
спадщини минулого. Проаналізовано вплив сус-
пільно-політичних подій мистецьке життя, на 
приклади одної театральної споруди м. Львова. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історію спорудження, реставрації, мистецько-
творчого життя в цій споруді досліджували мис-
тецтвознавці, історики Львова Ю. Бірюльов [1], 
І. Мельник [6], О. Нога [7].

Сама забудова вулиці Оссолінських розпочато 
ще в XVIII ст., а вже 1766 р. вона була позначена 
на плані міста Львова та його околиць з 1827 р. но-
сить назву Оссолінських. Названа на честь графа 
Юзеф Максиміліан Оссолінського який заснував у 
Львові (1817 р.), в приміщенні колишнього монас-
тиря сестер ордену кармеліток заснував бібліоте-
ку. Початок фондів її поклали приватні бібліотеки 
родин Любомирських, Скарбків, Сапег, Осолін-
ських та інших знатних родів Львова. У 1827 р. бі-
бліотеку передано громаді м. Львова і згодом вона 
носить назву Національної бібліотеки імені Оссо-
лінських (пол. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich) 
або Оссолінеум (пол. Ossolineum) – національна бі-
бліотека Польщі. Після Другої світової війни, одна 
частина фондів перевезена у Вроцлав (Польща), а 
другу частину було вивезено до Москви. У Львові 
із залишків бібліотечних фондів заснували На-
ціональну бібліотеку імені Василя Стефаника, 
працівники по крупицях відновили величність 
книжкових зібрань і зараз це одна з найбільших 
бібліотек України.

У період 40-х рр. ХХ ст. назву цієї вулиці де-
кілька раз було змінено, що пов’язано з подіями 
Другої світової війни, а саме на Поштґассе (лис-
топад, 1941 р.) потім знову на Оссолінських (ли-
пень, 1944 р.) Костомарова (жовтень, 1945 р.) на 
короткий час повертається назва Оссолінських 
(грудень, 1945 р.) з 1946 р. і по сьогоднішній час 
вона носить назву Стефаника [5], на честь видат-
ного українського письменника Василя Стефани-
ка (1871–1936), учня та соратника Івана Франка, 
творця нового типу психологічної новели.

Мета статті. Об’єктом дослідження є теа-
тральні заклади, що розміщувались у кам’яниця 
№ 10 яка перебудована в стилі історизму в період 
1911–1912 рр. і була пристосована для театраль-
них потреб. Будинок був перебудований за проек-
том Альфреда Захаревича (пол. Alfred Władysław 
Zachariewicz, 1871–1937) польським, львівським 
архітектором, живописцем. Альфред народився 
у Львові з сім’ї архітектора Юліана Захаревича, 
що першим започаткував у кінці ХІХ ст. зведен-
ня споруд в стилі «раціональної» сецесії у Львові, 
для якої притаманні гра простих об’ємів, перева-
га прямих ліній і відсутність декору. На першому 
поверсі будинку, був відкритий зал оформлений 
сецесійними розписами. Вхід до залу пролягає 
крізь двоарковий, облицьований чорним марму-
ром портал та видовжений вестибюль з фризом 
театральних масок (скульптор 3игмунт Курчин-
ський). В оздобленні залу Захаревич поєднав ре-
льєфи Курчинського з фресками Фелікса Вигжи-
вальського, витриманими у пурпурних, чорних і 
золотистих тонах [1, с. 288].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Простір сценічного майданчика невеликий ка-
мерний, зал для глядачів містив партер та бал-
кон по периметру залу, що дозволяло вмістити 
всіх бажаючих на вистави до 300 чоловік.

Відразу після відкриття будинку в театраль-
ному приміщенні збирається літературно-ху-
дожнє товариство «Hades», очолюване польським 
журналістом, письменником, прозаїком, поетом, 
фелейтоністом, театральним критиком, членом 
Польської Академії літератури та автора пові-
стей для дітей та популярного коміксу «Пригоди 
козлика Матолка» («Przygody Kozsołka Matołrf») 
Корнель Макушинський (1884–1953) [6, с. 288].

Водночас на другому поверсі будинку по-
чинає діяти українська «Академічна громада» 
Львова [6, с. 143], серед її мистецьких заходів 
були й концерти Українського Студентського Со-
юзу в 1912 р. [7, с. 144]. Цей Союз діяв у Львові  
1900–1914 рр. утверджуючи у студентсько-
му русі гасла незалежної України, боротьба за 
осягнення підавстрійськими українцями націо-
нальної рівноправності, зокрема й заснування 
українського університету у Львові, консолідація 
студентського руху й утворення Українського 
студентського союзу [4]. 
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У вечірній час тут діє танцювальний салон 
«Tabarin» [1, с. 288]. З самого початку серед мо-
лоді стає модно відвідувати танцювальні забави 
у Львові на вул. Оссолінських, де окрім звичних 
танців, щороку більше й більше набували по-
пулярності «новочасні» танцю. Окрім звичних 
фігурних танців (полька, кадриль, котильон, 
лансер) тут молоді панянки з кавалерами із при-
страстю танцювали фокстрот, танго, англійський 
вальс, тустеп, згодом з’являється й жвавий весе-
лий джазовий танець чарльстон, тощо.

Навесні 1913 р. в оглядному залі будинку роз-
починає творче мистецьке життя «Малий театр» 
[6, с. 90] і відразу з першого театрального сезону 
стає популярним театром серед мешканців Льво-
ва. Мистецький колектив театру провадив широку 
співпрацю не тільки з львівськими драматургами, 
художниками, декораторами, а й залучає з інших 
представників зі всього світу. На той час в ре-
пертуарі театру були представлені такі твори як: 
«Жінка з перла» Ю. Германа, «Хата…» М. Цес-
ки, «Ситуація з драмату» Горчинського, «Інтруз» 
М. Метерліка, «Відвідини» А. Висоцького, «Жиди» 
Т. Берналда, твори М. Буркхарда «Посполита 
жінка», «Він і його брат» та інші. Для дітей у те-
атрі була поставлена п’єса «Зернятко» Я. Бабіць-
кого. Малий театр пропрацював як повноцінний 
мистецький заклад до початку Першої світової 
війни [7, с. 145]. З початком Першої світової війни 
(1914–1918 рр.) багато театрів Львова припиняють 
свою діяльність в тому числі і «Малий театр».

Після Листопадових подій і проголошення 
ЗНР у Львові та початком Українсько-поль-
ської війни 1918 р. по при загальне завмирання 
театрального та розважального життя у Львові, 
тут на вул. Оссолінських починає діяти «Театр 
водевілів». Потри військові суточки й невпинні 
обстріли, незважаючи на побутовий дискомфорт 
пов’язаний з відсутність електрики та обігріву у 
приміщені, публіка охоче відвідувала «Театр во-
девілів». На підмостках якого виступали майстри 
оперети з Великого міського театру і довоєнних 
кабаре, величезна кількість яких діяла у Льво-
ві, а також молоді актори-початківці. У збірних 
театральних виставах були, як правило, дві ко-
ротенькі комедії й одна оперетка або водевіль, 
траплялися також й сольні виступи артистів [10]. 

У літньому сезоні 1920 р. «Театр водевілів» 
був перейменований на Фронтовий театр Мало-
польського відділення армії добровольців. Свою 
діяльність спрямовує на виїзні вистави на фронт. 
Репертуар театру також відзначався своєю ори-
гінальністю серед Львівських театрів і гостро ре-
агував на події того часу. Наприклад у реперту-
арі театру було спеціально написане у зв’язку з 
більшовицькою війною ревю Генрика Збєжхов-
ского (Henryk Zbierzchowski, 1881–1942) «Не да-
мось!» (Nie damy siе) [10]. 

У міжвоєнний період 20–30 рр. ХХ ст. у теа-
тральний споруді містився польськомовний літе-
ратурний театр «UL» («Вулик»), також викорис-
товувалось як однойменний кінотеатр. Сценічний 
майданчик будівлі є відкритим і для україн-
ських аматорських театрів «Труд» та «Цвіркун» 
[6, с. 99; 7, с. 145], тут потрібно розуміти, що ама-
торськими вони були лишень з тої причин, що 
польський уряд не сприяв розвитку української 
культури.

Український театр «Цвіркун» був заснований 
у 1931 р. Цікавим є той факт, що свої вистави 
розпочинав він о 19:30 і репертуар був досить 
модним для тогочасного Львова, що характеризу-
вався так званим легким жанром, включав в себе 
скетчі, співи, танці тощо. Серед його виконавців 
були такі актори як О. Горницька, Р. Залуцький, 
Мельниківна, П. Сорока, Остоя [7, с. 145], І. Гір-
няк, К. Козак-Вірленська, Якимова, С. Орлан 
[8]. Театр у сезоні 1931–1932 рр. представив 
свій репертуар оперетково-ревюйовного харак-
теру, танцювальним та пісенним наповненням. 
З 1935 р. він починає гастрольну діяльність по 
містах і містечках, та вже в 1936 р. змушений 
припиняє свою діяльність. Режисери та актори 
театру Петро Сорока і Рудольф Залуцький після 
розпаду українського театру «Цвіркун» в листо-
паді 1937 р. створюють Львівський театр, який 
вже не виступає у приміщенні по вул. Оссолін-
ських, 10 [8].

В кінці 30-х рр. і до другої світової війни 
ХХ ст. тут діяли Учительська крайова спілка та 
фабрика фортепіано Міхала Шкельського. 

У радянський період дане приміщення вже 
не використовується як театральний заклад, 
а від 50-х рр. ХХ ст. тут діє клуб дозвілля від 
тресту «Львівгаз» обкому комунальних праців-
ників. Від цього часу серед львів’ян за цим бу-
динком закріпилась його народна назва «Газ».  
В 1960–1980 рр. – Будинок культури будівельни-
ків (Клуб будівельників), у цей же період і від-
кривається новий вхід до Будинку культури за 
адресою вул. Стефаника, 16а. Стіни прилеглих бу-
динків прикрашають дві великі мозаїки: «Львів-
ські будівельники» та «Не забудьте пом’янути» 
з портретом Тараса Шевченка. У 1960-х р. на 
подвірні Будинку культури відкривають танцю-
вальний майданчик (відомий у Львові так знаний 
танцмайданчик «Газ»). Маже до кінця 1970 рр. в 
теплий період року вечорами у подвір’ї проводи-
лись «Вечори танцю» – це було популярне місце 
відпочинку та проведення танцювальних вечорів 
для львів’ян. З цього часу активно використову-
ється як парадних вхід до зали та танцмайдан-
чика брама по вул. Стефаника 16а. 

У листопаді 1972 р. в учень Вікентія та Тама-
ри Рудчик [9, с. 57–61] Богдан Муж приміщенні 
Будинку культури будівельників заснував ан-
самбль бального танцю «Полонез-72», проводить-
ся набір до Школи сучасного танцю «Полонез», 
отримує назву Танцювальний клуб «Полонез-72» 
(1973 р.), а згодом змінив на назву Танцюваль-
ний клуб «Естет» (1976 р.), У січні 1979 р. КСТ 
«Естет» переходить із БК будівельників в ПК за-
лізничників [3].

В період з 60–90 рр. ХХ ст. тут діяли такі са-
модіяльні і напівпрофесійні колективи як: Моло-
діжний театр пантоміми (худ. кер. Л. Вейнштейн) 
Школа балету, Самодіяльний Народній хорео-
графічний ансамбль сюжетного танцю (худ. кер. 
Б. Проводніков), Самодіяльний народний цирк 
«Юність» (худ. кер. З. Крацило) та інші мистець-
кі колективи.

13 червня 1988 р. було заборонено прово-
дити Установчі збори Товариства рідної мови 
ім. Т. Шевченка у Будинку культури будівельни-
ків, на які прийшло кілька сотень людей. Переля-
кане компартійне керівництво вирішило, що збори 
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товариства приурочені до створення національно-
демократичних рухів народів СРСР, які почали 
відкрито висловлювати заклики національного са-
моусвідомлення. Приміщення закрили не поясню-
ючи причин. Хоч ініціаторами товариства рідної 
мови не були опозиціонери-конспіратори, та ще й 
далекі на той час від політики львів’яни. Ця спро-
ба зірвати проведення зборів стала приводом до 
проведення першого мітингу біля пам’ятника Іва-
нові Франку у Львові. І лише через декілька днів 
20 червня того ж року в Будинку культури буді-
вельників таки відбулась установча конференція 
Товариства рідної мови ім. Т. Шевченка [6, 100].

У 90-х роках ХХ ст. у зв’язку відсутністю фі-
нансування діяльність клубу майже припиняєть-
ся. Його приміщення орендують під нічний клуб 
«Газ». Керівництво нічного клубу приводить при-
міщення театральної споруди в стан повного за-
непаду.

За ініціативи соліста Львівського національно-
го театру опери і балету ім. С. Крушельницької, 
народного артиста України Олега Петрика (мо-
лодшого) та його батька Олега Петрика тут роз-
почато ремонтні роботи по створенню Академії 
танцю. З 2000 років відремонтованих примічених 
і облаштованих під балетні зали починають діяти 
балетні студії, класи тут проводять Володимир 
Вичегжанін, Лілія Граджуліс, Андрій Глазш-
нейдер та інші провідні діячі класичного танцю. 
З 2006–2010 рр. в займаються студенти циклової 
комісії хореографічних дисциплін Львівського 
державного училища культури і мистецтв. 

У 2010 р. з ініціативи Олега Петрика творчої 
групи хореографів Львівщини та підтримки рек-
тора Університету, професора Івана Вакарчука 
у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка на факультеті культури і мистецтв 
було започатковано вищу освіту у галузі хоре-
ографічного мистецтва шляхом ліцензування 
напряму «Хореографія». З перших років діяль-
ності кафедри засновані творчі-лабораторій та 

ансамблі: класичного, народного, сучасного, баль-
ного танцю та контактної імпровізації, репертуар 
яких становить більше 50 хореографічних ком-
позицій та танцювальних номерів, створено на-
уковий студентський гурток.

З ініціативи групи науково-педагогічних 
працівників кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка на чолі проф. О. Петриком та 
доц. Д. Шариковим, а також за підтримки укра-
їнських науковців розроблено паспорт наукової 
спеціальності «Хореографічне мистецтво», що 
вже є затверджений наказом МОН України від 
26.05.2014 року № 642 [2, с. 123–125].

У осені 2014 р. розпочинає роботу профе-
сійний театру-танцю «Прем’єра» у складі яко-
го викладачі та студенти кафедри режисури та 
хореографії, провідні солісти балету, художній 
керівник даного проекту Олег Петрик. В корот-
кий терміни був створений репертуар театру, що 
складається з балетних вистав П. Чайковського 
«Лебедине озеро», «Лускінчик», Л. Мінкуса «Дон 
Кіхот», Л. Деліба «Копелія», Б. Павловського «Бі-
лосніжка» та ін. Балетна трупа професійний теа-
тру-танцю «Прем’єра», у співпраці з провідними 
солістами Львівського національного академічно-
го театру опери і балету ім. Соломії Крушель-
ницької, проводить активну гастрольну діяль-
ність не тільки в Україні та й за кордоном.

Висновки. Отже, історично-мистецьке жит-
тя сценічного майданчика по вул. Оссолінських, 
м. Львів тісно переплетена з соціально-політич-
ною реальністю з мистецтвом і часом. Пануючій 
ідеології кардинально змінювала спрямованість 
діяльності культурно-мистецького центру не рід-
ко й ліквідовувала вже існуючі одні театральні 
закладів, натомість створювала інші. Відповід-
но знання всіх чинників культурно-мистецького 
життя дають підґрунтя до осмислення цілісності 
розвитку і становлення основних засад форму-
вання новітніх тенденцій розвитку мистецтва.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ УЛИЦЫ ОССОЛИНСКИХ (ГОРОД ЛЬВОВ) 

Аннотация
В данной статье речь пойдет о здание по ул. Оссолинских 10. Проанализированы организация и дея-
тельность театральных и художественных организаций, которые располагались в данном помещение 
ХХ веке. Деятельность литературно-художественного общества «Hades». Организация и творческая 
деятельность театральных трупп «Малый театр», «Театр водевилей», Фронтовой театр Малопольского 
отделения армии добровольцев, литературный театр «UL» («Улей»), украинские аматорские театры 
«Труд» и «Сверчок», профессионального театра-танца «Премьера».
Ключевые слова: Оссолинских, литературно-художественное общество «Hades», танцевальный салон 
«Tabarin», «Малый театр», «Театр водевилей», Фронтовой театр Малопольского отделения армии до-
бровольцев, литературный театр «UL» («Улей»), украинские аматорские театры «Труд» и «Сверчок», 
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THEATRE INSTITUTIONS STREETS OSSOLIŃSKI (LVIV) 

Summary
In this article we will focus on building on the street 10. Ossoliński analyzed the organization and activity 
of theatrical and artistic organizations that are located in the premises of the twentieth century. Activities 
of Literary and Artistic Society «Hades». The organization and creative activity troupes «Malyi Theatre», 
«Theatre vaudeville» Frontline theater Malopolska department volunteer army, literary theater «The UL», 
Ukrainian amateur theaters «Trud» and «Tsvirkun» a professional theater-dance «Premiere».
Keywords: Ossoliński, literary and artistic society «of Hades», a dance salon «Tabarin», «Malyi Theatre», 
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«ИМПАРИАНТ» ЖИВОПИСИ ВАСИЛИЯ КРОТКОВА

Романенкова Ю.В.
Киевский университет имени Бориса Гринченко

Статья посвящена творчеству современного московского живописца Василия Кроткова. Предметом внима-
ния стала манера художника, построенная на сочетании собственного видения и наследовании традиций 
кубофутуризма в живописи. Освещены «пробы пера» автора в области разных жанров, от натюрморта до 
портрета. Намечены основные векторы интереса мастера, доминирующие сюжеты и образы. Охарактери-
зованы палитра художника, основные черты манеры его живописи. 
Ключевые слова: кубизм, кубофутуризм, художник, манера, огранка.

Постановка проблемы. За плечами совре-
менного художника тысячи лет поиска. 

Поиска языка, на котором он готов говорить со 
зрителем, языка, на котором хочется с ним по-
молчать, или дороги, по которой хочется от него 
сбежать; пути, по которому тянет исчезнуть в спа-
сительное одиночество и самосозерцание… Поис-
ка того, что художник старается копировать и де-
лать своим вторым, вернее, пока еще первым (на 
стадии становления), «Я», от чего впоследствии 
он яро будет открещиваться, считая, что образец 
уже сослужил необходимую службу, выполнил 
функцию творческой кухни и может быть «спи-
сан» за ненадобностью и предан забвению. Часто 
образцы, формирующие мастера, впоследствии 
отвергаются, и его манера зиждется на противо-
речии изначальным эталонам, это характерный и 
распространенный путь самоутверждения и по-
иска себя. Но встречаются и иные модели – на-
зовем их моделями «благодарного ученичества», 
при которых художник избирает для себя близ-
кое ему проявление арт-языка и делает его сво-
им вторым «Я» надолго, если не навсегда. Такие 
мастера осознают, что для того, чтобы получить 
собственное лицо в искусстве, состояться как сво-
бодная творческая личность, вовсе не обязатель-
но отрицать авторитета былых времен, единожды 
сослужившие службу эталонов. Они выбирают 
для себя то, что близко по манере, по концепции 
или по духу, и это проходит красной нитью через 
все творчество.

В начале ХХІ в. невозможно найти художни-
ка, который бы общался с миром на языке, не 
уходящем корнями в какие-то уже существовав-
шие ранее стиль, течение, направление, поэто-
му желающие оторваться от великого прошлого 
творцы современного арт-пространства иногда 
столь агрессивно его отрицают, прибегая к самым 
разнообразным методам создания своего худо-
жественного поля, часто просто эпатируя, фило-
софствуя во имя философствования, когда цель 
теряется в мириадах брызг от осколков смысла, 
грузно падающих в волны восприятия зрителя. 
И эти осколки бывают довольно остры – они 
ранят зрителя, пытавшегося войти в эту волну 
сложности и философского медитирования над 
замыслом, зачастую понятным только автору. 
Этот путь удобен для художника, но отрицает 
продуктивный контакт со зрителем. С одной сто-
роны, художник, выбирающий такой путь, более 
защищен – от довлеющей роли зрителя, особен-
но если речь идет о заказном произведении и 
зритель являлся и заказчиком. Но есть и реверс 

медали: художник рискует остаться наедине со 
своим творением, если не обращает внимание на 
мнение зрителя. Балансировать между уваже-
нием к мнению зрителя и зависимостью от него 
очень трудно, удается это далеко не всегда. Так 
же, как не всегда получается сохранить уваже-
ние к образцам, на которых сформирована ин-
дивидуальная манера, но при этом выработать 
собственное творческое лицо. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. В пестрой картине множества столь раз-
личных мастеров современности выгодно выде-
ляется художник, которому все это удается. Он 
нашел себя в следовании тому направлению в 
искусстве, которое ему близко и интересно, от-
кровенно исповедует его принципы, не претен-
дуя на оригинальность в художественном язы-
ке, воспевая принципы избранного направления, 
таким образом, возлагая к его пьедесталу цветы 
и примеривая на свою творческую манеру не-
кую мантию «пьедестальности» [10], но при этом 
создавая собственный, индивидуальный способ 
общения с социумом. Василий Кротков – москов-
ский художник, о котором трудно сегодня найти 
какой-то долго осмысливаемый искусствоведами 
материал – его работы начали появляться на гла-
за зрителя только несколько лет назад, поэтому 
критики просто еще не успели разложить на ком-
поненты феномен его творческого почерка, найти 
удачные эпитеты, слабые стороны, уничтожить 
пером или возвести на постамент дифирамбами. 
Это «счастье» популярности у мастера еще впе-
реди. А пока приходится ориентироваться лишь 
на те скудные биографические данные, которые 
размещены в паутине ресурсов всемирной сети 
[1; 3; 4; 5; 7; 8; 10], и делать отсылы к трудам о 
кубизме и кубофутуризме, на которые ориенти-
рован в своем творческом поиске мастер [2; 5; 9].

Цели статьи. Поэтому среди целей этого ма-
териала – ввести в научный обиход новое имя 
художника, который достоин внимания своим 
творческим кредо, работами, привлекающи-
ми внимание как близостью к образцам, свиде-
тельствующей о его родстве с прошлым в виде 
мощнейшего пласта русского искусства, так и 
самобытностью современной трактовки избран-
ной манеры. Прежде всего притягивает, заслу-
живает уважения то, что художник не следует 
моде сегодняшнего дня, не использует то сред-
ство, к которому прибегают очень многие начи-
нающие современные арт-деятели, – не подвер-
гает огульной критике все, на чем вырос и был 
сформирован, переосмыслив, воспользовавшись 



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 148

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

и выкинув на помойку, цинично вытирая о про-
шлое ноги. Он идет своим путем в искусстве, но 
благоговейно приподнимая за поля шляпу, скло-
няя голову перед образцами и эталонами. Он не 
копиист, занимает совершенно самостоятельную, 
вырубленную собственноручно в скале совре-
менной культуры нишу, но при этом выражая 
уважение к тому, на чем учился. Отрицание не 
стало его путевкой в арт-элиту, как не стало его 
лицом и слепое наследование. 

Изложение основного материала. Несмотря 
на то, что художника не назовешь начинающим 
(он родился в 1959 г.), на большую «арт-арену» 
он попал сравнительно недавно – его первые се-
рьезные «выходы в арт-свет» датируются 2015 г., 
когда работы Кроткова были экспонированы на 
выставках «Собрание всего» (гг. Псков, Санкт-
Петербург, Москва) и «ArtNow» (г. Москва), в 
следующем, 2016 г., живопись Кроткова появи-
лась на выставках «МоскваПлюс» (г. Москва), 
в экспозиции, посвященной 125-летию со Дня 
Рождения М. Булгакова (г. Москва). Тогда же ху-
дожник стал победителем творческого конкурса, 
проводимого по случаю той же памятной даты 
создателя «Мастера и Маргариты» московским 
Государственным музеем М.А. Булгакова, и обла-
дателем 2-го места в Международном интернет-
конкурсе «Мое зарубежье» [8]. И лишь в 2016 г. 
состоялись его первые персональные выставки, 
при чем, сразу три: в марте Арт-пространство 
«КвАРТира10» на Моховой стало свидетелем 
его феерии «Кубофутуризм. Назад в будущее» 
(г. Москва), в ноябре та же площадка засви-
детельствовала успех живописца от выставки 
«Четвертое измерение», а в декабрь В. Кротков 
вошел персональной выставкой «Гончарный ква-
драт» в арт-центре «Дом Художника» [8]. Для че-
ловека, который сам о себе говорит, что пришел 
в искусство уже зрелым человеком, сделавшим 
успешную карьеру на другом поприще и полу-
чившим экономическое образование [1], как еще 
можно представлять лучший творческий взлет? 
Раскладывать на составляющие и пытаться со-
ставить рецепт, вычислить консистенцию его 
желания вернуться в искусство, оставленное 
после школы ради экономической стези – дело 
неблагодарное. Да и ненужное. Зачастую наи-
более искренними, рьяно заглатывающими дух 
творческой жизни становятся именно те, кто из-
начально был от всего этого далек: именно они 
в состоянии ценить. Вопросы по типу «А поче-
му Вы начали писать?» или «А что Вы хотели 
сказать этой работой?» могут опошлить любой 
творческий экстаз. Если мастер пришел в живо-
пись, значит, у него сложилось такое состояние 
души, которое подтолкнуло его к этому, когда 
иначе просто не можешь, а так, как ранее, – не 
хочешь. Каждый реагирует на притягивающую 
силу искусства по-своему: кто-то влюбляется в 
Ренессанс, проводя часы у картин в музейных 
лабиринтах, тратя жизнь на то, чтобы объездить 
все «святая святых» возрожденческого величия 
и собрать в себе коллекцию эмоций, никогда не 
находящих выход наружу; кто-то сходит с ума 
по импрессионизму, выливая тоску по нему на 
листах бумаги в виде критических статей или 
восторженных стихотворных од. А кому-то, на-
сладившемуся кубофутуризмом во всей его ру-

бящей красе, захочется взять в руки кисть и 
попробовать ею воссоздать холодную мощь куби-
стического ледокола. Этот путь и выбрал В. Крот-
ков. Его «двойником» из прошлого стал мастер 
кубофутуризма. Увлекшийся концепцией кубо-
футуризма художник создает и свои полотна в 
той же манере, распластывая каждый предмет, 
раскладывая его на плоскости, жестко и резко 
рубя плоскости, не оставляя ни одной плавной 
линии, не давая плавности и текучести, мягкости 
и бесформенности права на существование. Об-
ращаясь к тем же принципам, которые лежали в 
основе русской версии кубизма в начале ХХ в., 
он так же склонен к геометризации, стилизации 
формы, ее расчленению, разложению на плоско-
сти и превращению в схему самой себя, «сдвигу» 
композиции во времени [5]. Все это диктует от-
точенность построения формы, композиции (что 
было бы невозможно, если бы мастер не владел 
азами академического рисунка), четкость линии. 
Но каждый его холст самобытен, узнаваем по 
манере, но несет в себе концепцию, завершенную 
мысль, продуманную композиционную схему и 
интересное колористическое решение. Кротков 
графичен и декоративен – цвет не был во главе 
угла для поклонников кубизма, хотя палитра в 
работах московского приверженца кубофутуриз-
ма всегда интересная. Каждая работа – удар по 
бескультурию современного общества, все боль-
ше катящегося в сторону «безискусства». Эти 
удары наносятся наотмашь, они не колющие, а 
рубящие, размашистые, открытые. Кубистиче-
ские поиски художника часто имеют философ-
ский подтекст, когда сопряжены с сюжетными 
композициями или портретной линией. 

В. Кротков буквально тонет в пучине жанра, 
упиваясь жанровым многообразием как это мо-
жет делать только тот, кто всю жизнь вел разме-
ренную жизнь человека, далекого от искусства и 
вдруг позволил себе отпустить себя и нырнуть с 
головой в то, что делать действительно хочется 
и делать с удовольствием, – писать, взахлеб, бы-
стро, и «при открытом окне». Открытым окном 
назовем тот фактор, который позволяет воспри-
нимать работы художника «на вдохе» – в них 
всегда есть свежеть воздуха, дыхания, они не 
замкнуты, не замучены грязной кистью, не вы-
мучены усталой мыслью.

Немаловажен при восприятии работ русско-
го мастера фактор времени. О быстроте… Сам 
мастер на вопрос, сколько уходит времени на 
создание одной картины (пожалуй, более не-
лепый вопрос придумать для художника труд-
но), отвечает: «Около ста часов», считая, что это 
очень долго [1]. Сто часов… Это много или мало? 
Если это сто шагов до совершенства – это весьма 
стремительный путь, пусть с терниями и оста-
новками на передышку, но ВСЕГО сто шагов. 
Если это сто выдохов на пути к усталости – то 
этот путь можно считать очень длинным… Это 
сто часов счастья созидания, кропотливой рабо-
ты, надежд на то, что зритель войдет с художни-
ком в одну волну понимания замысла…

«Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана.

Сто часов счастья!
Разве этого мало?» 

(В. Тушнова)
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Невозможно рассчитать формулу создания 
живописного полотна – это все равно что «при-
кнопить к бумаге солнечный зайчик», сколько 
пойдет времени, в каком месте мастерской дОлж-
но сидеть и какими инструментами пользоваться. 
Можно взять в руки набор кистей «Рембрандт», 
выдавить на палитру все разнообразие красок 
«Ван Гог», сесть в мастерской площадью 800 м2, 
получить в распоряжение год сытой жизни, ко-
торую волен тратить только на одно полотно и 
не думать о хлебе насщном и…. и создать серый, 
пустой по энергетике бездарный холст. А мож-
но работать «на вдохе», перебежками между 
тяжелыми заработками, иметь в распоряжении 
уголок кухни, несколько древних кистей еще со-
ветского образца, с грязными древками, краски 
сомнительного качества и… и выплеснуть мир 
шедевр. Невозможно высчитать среднее ариф-
метическое – сколько времени идет на картину 
и что лучше всего получается писать… Все зави-
сит от настроения. Имеет значение все: в каком 
мастер сейчас состоянии духа, какое освещение 
в данный момент, что художник увидел первым, 
прооснувшись утром (или ночью – по опыту Дали 
мы знаем, что это тоже имеет значение), какими 
были первые сказанные ему за день слова, како-
го цвета сегодня его настроение и в какую сто-
рону дует ветер, словом, все, что не поддается 
рациональному пояснению в комплексе. 

И все же, кубистические поиски предпола-
гают не только выплеск энергии и настроения 
на холст, чего вполне хватает поклонникам им-
прессионизма, но и работу мысли: форма каж-
дый раз разложена на плоскости, грани которых 
отточены, как бритва. Манера подобна огран-
ке драгоценного камня, каждая грань идеально 
точна, четка, дает роскошную общую картину, 
сверкающую, хрустально-прозрачную, воздуш-
но-чистую и легкую, но геометрически идеаль-
ную и ровную… Своего рода «импариант», но в 
живописи. «Импариант» имеет ряд преимуществ 
перед другими огранками (исходящие из камня 
световые лучи образуют более широкий спектр, 
огранка делает камень более сверкающим), к 
тому же, эта огранка довольно нова, ее впервые 
применил Массимо-Эльбе только во второй про-
ловине ХХ в., она является непарной, приме-
няется для камней в девять, одиннадцать, три-
надцать и пятнадцать граней и придает камню 
больший блеск и игру света [3]. Так и в живописи 
В. Кроткова, называющего свою манеру переза-
грузкой «кубофутуризма», т.е. попыткой придать 
новую, современную жизнь направлению давно-
стью в столетие. Это «новая огранка» кубизма, 
представляющая его обновленный русский вари-
ант, своего рода отшлифованный современными 
инструментами кубофутуризм, его осовременен-
ная версия. Разложение формы на плоскости, 
грани лишает композицию монотонности при 
всей ее царящей геометричности, к тому же, ра-
боты московского живописца очень привлекают 
своим колористическим своеобразием. Сам ху-
дожник признал, что ему ближе всего сочетание 
золотого и голубого, цитируя Б. Гребенщикова 
[1], и эта гамма не раз становилась диктующей 
общий колорит его работ. Ранний «Купальщик» – 
своего рода дань Сезанну (2012 г., холст, масло), 
«Уличный фонарь» с налетом блоковской тоски 

(2014 г., холст, масло), «Харон» (2014 г., холст, 
масло), «Макароны в банке» (2014 г., холст, мас-
ло), «Черный пес Петербург», (2016 г. холст, мас-
ло) стали примерами приверженности художни-
ка к этой гамме.

Жанровый диапазон художника очень ши-
рок. Но, наверное, среди его наиболее мастер-
ских картин особняком стоят пейзажи. Вернее, 
урбанистические мотивы, которые скорее можно 
назвать «урбо-портретами», ликами городов. Ар-
хитектурные мотивы в живописи мастера очень 
хорошо отвечают выбранной манере – позволя-
ют насладиться всей полнотой инструментария 
кубизма. Кроткова можно с полным правом на-
звать художником, очень тонко, на уровне ин-
туитивного ощущения, чувствующим город. 
Струну города, его цвет, дух, характер, образ. 
И происходит это во многом благодаря грамотно 
выбираемому колористическому решению работ. 
«Брюгге» (2013 г., холст, масло) с его отсылом к 
сезаннистскому духу, «Тоскана» (2015 г., холст, 
масло), «Город» (2016 г., холст, масло), «Дворик 
на Моховой» (2016 г., холст, масло), «Звонни-
ца» (2015 г., холст, масло), «Черный пес Петер-
бург» (2016 г., холст, масло) – во всех этих ра-
ботах «пойман» и зафиксирован дух города, его 
дыхание нерв. Городские нотки есть и в «Зеле-
ном буфете» (2015 г., холст, масло), «Мельнице» 
(2015 г., холст, масло), но здесь они обобщены 
и более размыты, символичны. Несмотря на то, 
что мастер родом из Москвы и ему, казалось бы, 
лучше всего должен даваться «московских окон 
негасимый свет», но возьмем на себя смелость 
утверждать, что легче всего «урбо-портретист» 
В. Кротков смог сократить расстояние от себя 
до Петербурга, вживить себя в тело Питера, по-
добно чипу, в то же время самому стать чипом 
в теле города. Наиболее близко он прикасается 
именно к городу дождей, передавая его дыхание 
инея и прозрачный хрусталь суровости. Глядя 
на полотна Кроткова с питерскими «куплетами», 
понимаешь: хочется отбросить назад, как челку 
со лба, лет триста, «тормознуться на улице зод-
чего Росси В ожидании блеска мелькнувших вда-
ли эполет»… Вязкий и липкий страх, покрывший 
кронверк Петропавловской крепости в утро каз-
ни декабристов, отобразился осколками в окне, 
поймавшем верхнюю часть звонницы («Звонни-
ца», 2015 г., холст, масло, рис. 1). Решетка стала 
персонификацией всех ограничивающих свободу 
факторов, неким собирательным образом. Работа 
монохромна, как любая суровость, холодна, как 
любой страх, аристократично-прозрачна, как 
любой глоток сыро-серебряного петербургского 
воздуха... Это скорее голубое в тепло-сером, не-
жели золото на голубом, но цветовая дуальность 
все равно прослеживается. 

Ахмадулински-аристократический «простор 
меж небом и Невой» нашел отражение и в работе 
2016 г. «Черный пес Петербург» (рис. 2). Это жи-
вописная «ария московского гостя», впитавшая 
в себя все ощущения холодного дождевого неба 
Питера, вечно угрожающего свинцовой грозой. 
Это «золото на голубом» тяжелее, мощнее, соз-
данный образ полностью соответствует величию 
собора св. Исаакия, влюбившего в себя очередно-
го поклонника города Петра. Художник выбрал 
сложный ракурс, немного снизу, усугубляющий 
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мощь громады собора и выгодно демонстрирую-
щий умение рисовальщика. Прозрачность питер-
ского духа, которую ощущаешь всегда, «пролетая 
по белым ночам опьяненной души», соткана из 
клиновидных плоскостей, составляющих мозаи-
ку неба, на фоне которого высится купол «Мон-
ферранова чуда». Они интересно расположены, и 
небо, не только формы образов, распластано на 
клинья, геометризировано, разбито на осколки, 
что придает работе привычную для живописца 
декоративность. Светлые части этих осколков, 
разные по силе тона, причудливо складывают-
ся в подсознании зрителя так, что образуется 
некий крест, по форме подобный Андреевско-
му, повторяющийся несколько раз, своего рода 
«противотанковый еж» или перекрещивающиеся 
лучи прожекторов, режущие тьму неба... Вина ли 
это влюбленного в Петербург воображения, или 
заслуга мастерской кисти художника, но это по-
рождает комок, подкатывающий к горлу: неволь-
но вспоминается, что колонны этой твердыни 
были изранены осколками фашистских снаря-
дов, и следы от этих ран, свидетели блокадного 
Ленинграда, до сих пор лежат на челе «Исаакия» 
немым укором… Автор этого полотна действи-
тельно с «городом дождей мазан одним мирром». 

 
Рис. 1. В. Кротков. «Звонница». 2015 г., холст, масло

Геометризированная поэтика быта причуд-
ливо плетет паутину смыслов в натюрмортах 
В. Кроткова. Тоже чаще всего немногословные 
по цвету, с четко выстроенным «скелетом фор-
мы каждого предмета, распластанного на пло-
скости», они имеют свой характер и звучание. 
Интересно, что нередко художник работает с од-
ним предметом, делая упор на структуре холста, 
но не на композиционной схеме. В этом случае 
предмет чаще всего не оставляет воздуха в ра-
боте и занимает своим объемом, четко структу-
рированным и разложенным на плоскости, почти 
все пространство холста («Букет», 2013 г., холст, 

масло; «Медный чайник», 2014 г., холст, масло; 
«Макароны в банке», 2014 г., холст, масло; «Ком-
натные цветы», 2015 г., холст, масло; «Аквариум», 
205 г., холст, масло; «Маковая коробочка», 2015 г., 
холст, масло). Даже в том случае, если компози-
ция состоит из нескольких предметов, все равно 
чаще всего воздуха в ней очень мало, предметы 
крупные, вычерченные плоскостями по сознанию 
зрителя, геометрически вовлекающие своей не-
однозначностью – смещением и разложением на 
несколько составляющих они словно провозгла-
шают полисемантичность увиденного («Глобус», 
2013 г., холст, масло; «Красный графин», 2014 г., 
холст, масло; «Кофе», 2014 г., холст, масло; «Ста-
рые бутылки», 2015 г., холст, масло; «Перези-
мовали», 2016 г., холст, масло). Но часто натюр-
морт не хранит в себе сложного философского 
подтекста, который можно найти в сюжетных 
композициях В. Кроткова или его литературных 
штудиях, это просто любование предметами, 
гимн красоте бытовых моментов, наслаждаться 
которыми может только глаз художника. «Чай» 
2015 г. – лучший тому пример (рис. 3). Это ода 
кубистического взгляда на предмет, с грамотно 
подобранными, максимально отвечающими ма-
нере предметами, из которых вопиющим кон-
трастом выбивается только разрезанный лимон, 
который в манере кубизма стилизован так, что 
создается впечатление, будто именно он макси-
мально попадает в образ. Особняком стоит своео-
бразная серия «Сушки» («Сушка», «Сушка № 2», 
«Сушка № 3» – 2015 г., холст, масло; «Сушка 
№ 4», 2016 г., холст, масло), где одним мотивом 
объединены четыре композиции, с посудой или 
сухой рыбой. 

 
Рис. 2. В. Кротков. «Черный пес Петербург».  

2016 г., холст, масло

Отдельной линией воспринимаются компози-
ции, жанровую принадлежность которых клас-
сифицировать однозначно вряд ли можно: это 
композиции, часто интерьерные, с вкраплением 
натюрморта, часто с повествовательным нале-
том, короткие истории без главного героя – не-
кие «эссе пустоты», каждый холст – глоток «фи-
лософии пустоты». Так воспринимаются полотна 
«Пикник на обочине» с бутылкой и бокалом вина 
на стуле (2015 г., холст, масло), «Навсегда» 
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(2016 г., холст, масло) с открытым чемоданом 
и портретом Хемингуэя на стене, «Конец исто-
рии» с открытым ящиком стола на первом плане 
(2016 г., холст, масло), «Дверные звонки» (2016 г., 
холст, масло), «Пустой дом» (2016 г., холст, мас-
ло) – апофеоз безнадежности, но с оставленным 
шансом в виде горящего окна, «The end» (2016 г., 
холст, масло), «Жизнь на воде» (2016 г., холст, 
масло – по признанию самого мастера – идеал 
образа жизни в отдалении от суеты [1]). Каждая 
работа – история, рассказываемая каждым зри-
телем по-новому. И вряд ли хоть кто-то попадет 
в ноты, предложенные самим художником. 

 
Рис. 3. В. Кротков. «Чай». 2015 г., холст, масло

 

Рис. 4. В. Кротков. «Автопортрет». 2016 г.,  
холст, масло

Краткими фразами философского звучания 
воспринимаются и «Старая шхуна» (2015 г., холст, 
масло) с ее диковатым диагональным ритмом, не 
оставляющим надежды на благополучный исход 
не рассказанной еще истории, «Ворон» (2015 г., 
холст, масло) – подарок для зрителя-пессими-

ста, повидавшего виды и ищущего визуализацию 
всей своей житейской мудрости и персонифи-
кацию невзгод, «Харон» (2014 г., холст, масло), 
«Бумажный кораблик» (2016 г., холст, масло), го-
раздо более оптимистичный по звучанию.

 
Рис. 5. В. Кротков. «Как причудливо  
тасуется колода!» 2016 г., хост, масло

Очень интересна портретная галерея кисти Ва-
силия Кроткова. Подбор образов для фиксации на 
холсте всегда о многом говорит, если эти работы не 
написаны просто на заказ. Но в данном случае, по-
жалуй, искать пояснение в предпочтениях автора, 
пытаясь прочитать его жизненное кредо, полити-
ческие убеждения и т.п, отталкиваясь от выбора 
натуры, не стоит. Довольно быстро понимаешь: 
образы выбираются за харАктерность, пишутся 
просящиеся на холст своей геометричностью и 
твердостью облика, возможно, поэтому лучше и 
получаются мужские образы. В галерее образов 
московского художника не всегда конкретные лич-
ности есть и немало абстрактных, символических 
образов, интересных своей фабулой. «Раввины» 
(2012 г., холст, масло), «Por Una Cabesa» (2013 г., 
холст, масло), «Женщина у торшера» (2013 г., 
холст, масло), «Кикс» (2014 г., холст, масло), «Кон-
трабасист» (2014 г., холст, масло), «Фрида» (2014 г., 
холст, масло), еще один куплет еврейской песни 
художника, начатой в холсте «Раввины», – «Шаб-
бат», (2014 г., холст, масло), «Донбасс» (2014 г., холст, 
масло), «Дудук» (2014 г., холст, масло), «Фламенко» 
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(2014 г., холст, масло), «Дождь» (2014 г., холст, мас-
ло), «Певец ломаных линий» (2015 г., холст, масло), 
«Старый клоун» (2015 г., холст, масло), «Ундина» 
(2016 г., холст, масло), «Мальчик. 1862 г.» (2016 г., 
холст, масло), «Фаран» (2016 г., холст, масло), «Ле-
тописец» (2016 г., холст, масло) – все эти образы не 
назовешь портретами, каждый – сюжетная линия, 
образы вне времени, обернутые пустотой и вневре-
меньем, подобные пустой гильзе, в которую можно 
поместить пулю, а можно оставить ее пустой.

Но есть и вполне конкретные портретные об-
разы, в которых В. Кротков умело подчеркива-
ет сходство, добиваясь его удвоенной силы бла-
годаря кубистической манере. Так он передает 
образы В. Маяковского (2013 г., холст, масло), 
М. Булгакова (2013 г., холст, масло), С. Доренко 
(2013 г., холст, масло), Ю. Левитанского (2015 г., 
холст, масло), характерный автопортрет, став-
ший первой работой 2017 г. (рис. 4), где снова 
прочитывается молив золота на голубом – на 
фоне насыщенного голубого фона со стилизован-
ными домами горит желтое пятно одного горя-
щего окна. 

Особым ударом кисти хочется отметить ли-
тературную линию в живописи В. Кроткова. Ли-
тературность чувствовалась у мастера еще в 
2013 г. (полотно «Дуэль?»), налет повествователь-
ности есть во многих его работах. Однако апофе-
озом этой линии, пожалуй, на сегодняшний день 
стала работа «Как причудливо тасуется колода!» 
(2016 г., холст, масло). Кроме менее удавшего-
ся образа Геллы здесь представлен весь каскад 
свиты Воланда с портретными чертами актеров, 
воплотивших эти образы на экране в киноэпо-
пее «Мастер и Маргиарита» (версии В. Бортко, 
2005 г.). Портреты А. Абдулова, А. Филиппенко 
и О. Басилашвили прекрасно ложатся на обра-
зы свиты хозяина тьмы, которые подвели черту 
под работой над булгаковской эпопеей мастера 
(рис. 5).

Выводы и перспективы. Интересно, что яв-
ный «крен» в сторону кубизма у В. Кроткова 

стал заметен не с самого начала занятий жи-
вописью. 2012 г. характерен неким смешением 
сюрреалистического дыхания с уже намечаю-
щимся, хоть и еще и несколько сыроватым тя-
готением к языку кубизма, что явственно видно, 
например, в «Купальщике», 2013 и 2014 гг. ста-
ли своеобразной данью художника сезаннизму 
с его монохромностью и тягой к палитре земли. 
И только к 2014 г. и позже манера совершенно 
явственно выкристаллизовывается и становится 
визитной карточкой Кроткова. Этот водораздел 
очень прозрачен, зыбок, разрыв между одним и 
другим периодами весьма краток, поэтому Время 
имеет в процессе сложения манеры художника 
колоссальное значение. Ведь не зря он выбрал 
не чистый кубизм, а кубофутуризм для своего 
творческого «Я». Время, всевластное и каприз-
ное, диктует все изменения в манере не только 
этого художника. Время, воплощенное столько 
раз в картинах Мастера, в том числе и в том 
самом «Золото на голубом» (рис. 6), которое так 
любит Художник… 

 

Рис. 6. В. Кротков. «Золото на голубом».  
2016 г., холст, масло

Список литературы:
1. Анкета Артхива: художник Василий Кротков. – Электронный ресурс. – Режим доступа: https://artchive.

ru/groups/3/blog/2789
2. Бобринская Е. Футуризм и кубофутуризм. – М.: Галарт, Олма-Пресс, 2000. – 175 с. 
3. Виды огранки алмазов и бриллиантов. – Электронный ресурс. – Режим доступа: https://ideika.

wordpress.com 
4. Кротков Василий Вячеславович. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://arts.in.ua/artists/krotkov/ 
5. Международная галерея современных художников. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.

picture-russia.ru/painter/3407 
6. Мировое искусство (Иллюстрированная энциклопедия: Направления и течения от импрессионистов до на-

ших дней) / Сост. И. Мосин. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2008. – 192 с. , ил.
7. Романенкова Ю. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процес 

се / Ю. Романенкова. – К.: Химджест, 2009. – 270 с. 
8. Русские художники. Кротков Василий Вячеславович. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.

artsait.ru/art/k/krotkov/main.htm 
9. Русский пост-кубофутуризм. Василий Кротков. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://kvas26.

wixsite.com/cubofuturism 
10. Сарычев В. Кубофутуризм и кубофутуристы: Эстетика. Творчество. Эволюция / В. Сарычев. – Липецк: Ли-

пец. изд-во, 2000. – 254, [1] с. 
11. Художник Василий Кротков. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.gallereo.ru/913



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017 153

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

Романенкова Ю.В.
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«ІМПАРІАНТ» ЖИВОПИСУ ВАСИЛЯ КРОТКОВА

Анотація
Стаття присвячена творчості сучасного московського живописця Василя Кроткова. Предметом уваги 
стала манера художника, побудована на поєднанні власного бачення та успадкування традицій кубо-
футуризму в живопису. Висвітлено «проби пера» автора в галузі різних жанрів, від натюрморту до 
портрету. Намічені основні вектори інтересу майстра, домінуючі сюжети і образи. Охарактеризовано 
палітру художника, основні риси манери його живопису.
Ключові слова: кубізм, кубофутуризм, художник, манера, гранування.
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Kiev Boris Grinchenko University

«IMPARIANT CUT» OF PAINTING BY VASSILIY KROTKOV

Summary
The article is dedicated to creative work of modern Moscow painter Vassily Krotkov. The subject of 
attention is a style of the artist, built on a combination of his own vision and inheritance of the tradition of 
Cubo-futurism in painting. Attempts of the author in the field of different genres, from still life to portrait, 
the main vectors of the interest of the master, the dominant themes and images have been analyzed. 
Artist's palette, the main features of the manners of his paintings have been characterized.
Keywords: Cubism, Cubo-futurism, painter, manner, cut.

УДК 78.9

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ БОГОРОДИЦІ У ГИМНОГРАФІЇ СХІДНОЇ ЦЕРКВИ

Сиротинська Н.І.
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 

Стаття присвячена розгляду історичного шляху розвитку греко-візантійської гимнографії. Досліджується 
тема жінки у давніх культурах, вершиною яких став християнський образ Богородиці. Підкреслюється 
складна структура гимнографічних богородичних текстів, які формувалися на основі елементів музично-
поетичних засад давніх культур, передовсім, іудейської, грецької та сирійської. У гимнографії Східної 
Церкви ця тема наповнилася яскравими музично-поетичними формами, що згодом перейняла Українська 
Церква. На цій основі богородична тема глибоко закорінилася в українській музиці і стала провідною у 
національній культурі.
Ключові слова: образ Богородиці, візантійська гимнографія, літургійний спів, сакральні піснеспіви, монодія.

© Сиротинська Н.І., 2017

Постановка проблеми. Дослідження най-
давніших сторінок музичного мистецтва 

України є важливим кроком у ствердженні ба-
зисних основ національної культури. В цьому 
поступі важливою складовою є давня монодій-
на практика церковного співу, осердям якого є 
чисельний гимнографічний репертуар, адапто-
ваний разом із християнським обрядом Схід-
ної Церкви. На цьому тлі виразно виділяється 
богородична гимнографія, простежувана крізь 
століття в процесах передачі духовного досвіду 
багатьох поколінь, проте недостатньо осмислена 
в контексті тяглості еволюції образу Пресвятої 
Діви від найдавніших культових обрядів до хрис-
тиянського богослужіння. Зазначена проблема і 
тепер не втратила своєї актуальності, оскільки 
дискурсивне поле потребує як спільного істори-
ко-культурного й мистецтвознавчого вирішення, 

так і богословських студій. В такий спосіб уви-
разнюються шляхи трансформації образу Бого-
родиці від архаїчних тем жінки та материнства 
до Пресвятої Заступниці роду людського.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Представлена стаття враховує корпус дослі-
джень гимнографії узагальнюючого характеру 
В. Василика, Є. Верещагіна, М. Йовчевої, О. Ко-
жушного, Л. Матейка, М. Моміної, М. Мур’янова, 
Н. Нечунаєвої, В. Перетц, Р. Піккіо, Г. Прохорова, 
Г. Роте, Кр. Станчева, С. Темчіна, Л. Таруашвілі, 
Л. Щеголева, В. Яґіча та ін., які увиразнюють по-
лісемантичну складність півчого літургійного ре-
пертару. Вагоме місце відведено літературознав-
чим дослідженням М. Гаспарова, Л. Довгої, влад. 
І. Ісіченка, Е. Курціуса, Д. Ліхачова, Г. Нудьги, 
М. Сулими, Б. Успенського, І. Франка, Н. Фрая, 
О. Фрейденберг, В. Щурата, в яких приділяється 
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особлива увага богородичній образності в контек-
сті давньої української літератури. 

Особливе значення для дослідження теми 
мають студії О. Матушек, о. П. Крип’якевича, 
Н. Серьогіної, Л. Цюпи, які вивчали еволюцію 
розвитку жанрів та символіку богородичної гим-
нографії.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Серед вищезазначеного кор-
пусу досліджень бракує праць, які б узагальни-
ли трансформацію образів жінки та материнства 
в контексті історичної перспективи розвитку 
культової обрядовості від архаїчних вірувань до 
християнської богословії. 

Мета статті. У контексті зазначеного важливо 
розглянути з різних перспектив риси інтерпре-
тації богородичної образності в історико-куль-
турному аспекті, її динаміку та синкретизм вну-
трішніх значень.

Виклад основного матеріалу. У християнсько-
му богослужінні Східного Обряду визначальне 
місце займає почитання Пресвятої Богородиці, 
про що свідчить чисельний корпус богородичної 
гимнографії. Прослава образу Пресвятої Мате-
рі та молитовне звернення до Неї з проханням 
про заступництво звучить у кульмінаційних і 
заключних розділах різних літургійних жанрів, 
великих та малих циклів чи окремих служб, а 
особливо повнозвучно у двунадесяті богородич-
ні празники Різдва Богородиці, Введення в храм, 
Благовіщення та Успення. Багатство репертуару 
богородичних піснеспівів можна легко уявити за 
їх чисельною перевагою у добовому богослужбо-
вому циклі. 

Нове розуміння сутності богородичних гим-
нографічних текстів знайшло своє відображення 
у працях о. Петра Франца Крип‘якевича, який 
дослідженню цієї теми присвятив окрему габілі-
таційну працю «Про Богородичну гимнографію 
у Грецькій Церкві» [7]. Використовуючи методи 
історико-порівняльного та джерелознавчого до-
сліджень і вибудовуючи жанрову піраміду ві-
зантійської гимнографії, Крип’якевич розшуку-
вав, систематизував і досліджував богородичний 
репертуар, наголошуючи на особливому значен-
ні цих піснеспівів у християнській літургійній 
практиці.

Глибше знайомство із яскравою символікою 
культу Богородиці засвідчує її глибоке закорі-
нення у прадавніх культурах. Вже в первісних 
обрядах поступово виокремлювався і формував-
ся образ жінки як зачинательки і хранительки 
роду. Жінка у своїй плодовитості ототожнюється 
з Magna Mater Deorum – Великою Матір’ю богів: 
Ізідою в Єгипті, Іштар Ману на берегах Євфрату, 
Астартою в Сирії, Кібеллою в Малій Азії, Дургою 
в Бенгалії, Геєю у греків. Велика Мати царює в 
горах і лісах, на морі і джерелах, вона має владу 
над життям і смертю. Тому дітонародження було 
священною функцією, а жінка прирівнювалася 
до плодовитої землі [5, с. 155]. На цій основі укла-
далася й багата міфологія, де виокреслювалися 
виразні лексичні системи, що поступово транс-
формувалися в архетипи – мігруючі й проника-
ючі у сакральні тексти різних народів. 

Найвиразніше відображення жіночого образу 
проявляється у релігійній свідомості, представ-
леній у міфології найдавніших культур. Так, од-

нією з верховних богинь Єгипту була Ізіда, епі-
тети імені якої були настільки численними, що 
в ієрогліфах вона фігурувала під ім’ям «багато-
іменна» або «тисячеіменна». Величний ритуал Із-
іди – це жерці з тонзурами, утренні і вечірні бо-
гослужіння, дзвоніння, кроплення святою водою, 
урочисті процесії. Все це у багатьох відношеннях 
нагадувало пишну обрядовість християнства, як 
наприклад, зображення Ізіди, яка годує грудьми 
немовля Гора, що апелює до майбутнього образу 
Мадонни з немовлям. Властиво, саме єгипетське 
мистецтво привернуло увагу до такого глибоко 
людського почуття як материнство і підняло його 
на найвищий щибель, уособлюючи його в обра-
зі Ізіди з немовлям. Невипадково відомий київ-
ський літургіст Михайло Скабалланович вважав, 
що саме з Єгипту християнство запозичило най-
важливіші обрядові елементи [10].

Не менш цікавим є відображення жіночості в 
релігіях Вавілону, Сирії і Фінікії, які мають дуже 
близьке коріння своїх вірувань. Великою повагою 
огортається культ богині Іштар (у західних семі-
тів Астарта) – небесної цариці і володарки землі, 
матері плодючості і всіх творінь [1, с. 446]. Зазна-
чимо, що вавілонська релігія, як і єгипетська, віді-
грала відчутну роль у формуванні юдейської релі-
гії, де у пророчих книгах вимальовуються виразні 
і сильні жіночі постаті. Згадаймо також священ-
ний символ Астарти – золотого голуба, що у Свя-
тому Письмі став передвісником порятунку Ноя 
та символом Святого Духа, вперше об’явленого 
під час хрещення Ісуса Христа (Мт. 3, 16).

Священне поклоніння жіночому началу вираз-
но формувалося і в обрядах Індії, де виникло уні-
кальне поняття про Шакті – божественну енер-
гію жіночої природи, за допомогою якої великий 
Брахман здійснив сотворене. Шакті вважається 
відданою захисницею віруючих, а також матір’ю 
божественних дітей, проте її шлюб з богом Шівою 
визнається як містичний, оскільки богиня пере-
бувала у дівстві, зберігаючи духовний образ без 
жодного натяку на чуттєвість і земну любов.

Величезний пантеон богів створила також і 
грецька культура, де вирізняється багато жіно-
чих постатей [12, с. 505]: Гера – богиня шлюбу і 
дітонародження, Артеміда – богиня плодючості, 
Афродіта – богиня любові, Гестія – хранителька 
сімейного вогнища [9, с. 191], Атена-Паллада – 
богиня мудрості та інші, проте найсильнішим 
виявився культ Деметри – богині матері-землі. 
Деметра володіла тим, чого не мали інші боги – 
таємничою міццю відродження природи і силою 
безсмертя, містерії її культу претендували на те, 
щоб назватися звісткою про спасіння за межами 
земного життя [8, с. 50]. 

Виразність міфічних образів у своєрідному 
поєднанні антропоморфних рис із космічними, 
забезпечило можливість їх використання в по-
етичній творчості у різному контексті. Так, сто-
совно теми зачаття виразно проявляється мі-
фологічний образ матері-землі, матері-неба в їх 
астрально-хтонічній сутності. При цьому вио-
креслюється аспект дивовижності і непорочності 
події, що створило цілий ряд яскравих поетичних 
образів. Якщо, наприклад, в індійській міфології 
зустрічаємо зачаття від вогняного блиску, в Гре-
ції від золотого дощу, то в Євангелії – від Свято-
го Духа, а етимологія останнього в юдейському і 
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грецькому варіянтах прочитується як «вітер» чи 
«подих». 

Про порятунок від діви, який зійде з неба 
задля спасіння народу йдеться, зокрема, в  
IV-ій еклозі «Буколік» Вергілія, де свідчен-
ням давніх пророцтв про повернення Золотого 
віку (Сатурнового царства) є справедлива Діва 
Астрея, яка народить божественне немовля 
[3, с. 53]. Кульмінацією образу жінки в обрядовій 
та суспільній функціях стало передання Старо-
го Завіту, де у хроніках життя юдейського на-
роду виокремлювалися славетні жіночі постаті. 
На таких прикладах демонструвалася не лише їх 
вагомість в історії Спасіння, але й підкреслюва-
лися ті риси характеру, які сукупно в досконалій 
формі проявилися в образі Діви Марії.

Переломова доба у Старому Завіті розпочина-
ється прославною піснею Маріам, що прозвуча-
ла в момент переходу ізраїльтянами Червоного 
моря і символізувала початок важких випробу-
вань, котрі гартували дух вибраного народу і на-
вчали повної довіри Господеві. Саме це й стало 
основою майбутніх випробувань для наступних 
поколінь, серед яких вагоме місце відводилося 
жінкам – праматерям Марії [2, с. 23]. 

Одним із перших яскравих образів Старого 
Завіту є Девора (кн. Суддів), яка стала символом 
духовної сили юдейського народу. Її наступни-
цею стала Рута, яка врятувала від забуття рід 
своєї свекрухи. Це символізувало майбутнє на-
родження Спасителя, який врятував свій народ 
від загибелі. Книга Рути змінюється двома на-
ступними – Юдити й Естери. Юдита, що бук-
вально означає «єврейка», демонструє неабияку 
мужність, рятуючи місто Ветилу від облоги аси-
рійців. Естера, ім’я якої перекладається як «зір-
ка», символізувала світло, що прокладає шлях у 
майбутнє юдейському народові. Будучи обрана 
царицею, Естера не забула свого походження і 
врятувала свій народ від смерті, покладаючись 
на силу молитви і віру в Господа. 

Новий етап у житті ізраїльського народу був 
виразно проголошений у пісні, яка пролунала з 
жіночих уст в момент чудесного переходу Чер-
воного моря. Нова пісня, що зазвучала в перші 
часи виходу юдеїв з єгипетського полону, симво-
лізувала інший рівень «новизни», де новим є не 
особливий зміст і не стилістичні зміни у формі, 
але сам акт комунікації, потреба налагодження 
контакту з божеством, привернення його уваги 
за допомогою прослави. В такий спосіб «онов-
лювався» і сам виконавець, що й було основним 
стимулом до створення «нової» пісні [11, с. 525]. 
Такої зміни зазнав властиво й образ жінки, що 
набувши виразних семантичних ознак у Старо-
завітньому Письмі, вповні розкрився в образі 
Чистої Діви, котра стала початком Нового віку і 
свідченням нового рівня спілкування з Господом. 
Саме жінка отримує звістку обітованого спасін-
ня – Благовіщення, жінці з’являється воскрес-
лий Христос і жінка одягнена в сонце (Об’явл. 
12.1) стає образом нового Єрусалиму.

Cвяті Отці вважали, що Богородиця є свід-
ченням першого обоженого людського буття, в 
якому сповнилося покликання людського роду і 
світу, і в цьому її найвища перемога. Для того, 
щоб обожити Творіння і був створений світ, а на 
прикладі Пречистої Діви ця мета досягається впо-

вні – Марія стає архетипом прообразу звершення 
світу. Пресвята Богородиця Одигітрія (в перекл. 
Та, що прокладає шлях) прокладає шлях Церкві 
й людству, Пресвята Діва першою йде за Госпо-
дом і всі слідують за нею, а коли Христос рятує 
світ, то саме Божа Матір охороняє і привносить 
в нього «умиленіє», відкритість Благодаті. Вона є 
вогненним стовпом, що веде до Нового Єрусалиму 
і перша проходить через смерть, тому й у каноні, 
який звучить у час смерті християн передовсім 
звертаємося до заступництва Пречистої [5, с. 206].

Аллюзії старозавітніх символів знаходимо у 
візантійській гимнографії: столпъ ціломудрїя 
одушевленъ, (стих. хвалітня, Різдво Богородиці), 
родимися жезлъ от него же цвітъ Христосъ 
прозябе (сідальна по полієлею, Різдво Богороди-
ці), Закона новаго, богописанную скрижаль (тро-
пар 5 пісні канону празника свв. Йоакима і Анни), 
пронареченная скинїя (тропар 7 пісні канону на 
Різдво Богородиці), съниде яко дождъ на руно, 
въ утробу твою Господь (богородичен по 4 пісні 
канону Симеону столпнику), Гору юже провиді 
Данїилъ, из нея же несікомый камен віры отсі-
чеся Христос (богородичен по 6 пісні 2–го кано-
ну Симеону столпнику), Се несікомая Гора, от 
камене неплодна, осіченъ Камень плодородит 
мысленный (тропар 3 пісні канону предпр. Різд-
ва Богородиці), Пророци тайно вкупі веселятся: 
юже бо предвидіша образні, во древних родіх: 
Купину и стамну, и Жезлъ, облакъ, Дверъ, и 
Престолъ, и велїю Гору: раждаєтъ днесь (Різд-
во Богородиці), Доброту тя Іаковлю, и ліствицу 
небесную, по ней же Господь съниде на землю 
(стихира на Господи воззвах на Покрову).

Впродовж тривалого розвитку богородичної 
теми у гоміліях та працях богословів, за час фор-
мування богородичних празників та їх гимногра-
фічного репертуару творився новий образний 
світ, що тісно пов’язував Старий Завіт з Новим. 
В цьому контексті по–новому прочитувалося 
значення Богородиці у екзегезі Святого Письма, 
відзначалося богословами і втілювалося у гимно-
графії. І одним із найважливішим акцентів було 
наголошення на вільному виборі Пресвятої Діви. 
Саме можливість вибору є знаком особливого 
ставлення Господа до свого творіння, тож неви-
падково у проповіді на Благовіщення Микола Ка-
васила підкреслює: «Бог бажав, щоб Мати наро-
дила Його так само добровільно як і Він втілився 
добровільно» [6, с. 238]. Про подібний принцип 
синергізму Бога і вільної волі людини йдеться у 
св. Йоана Дамаскіна: «Бути Матір’ю Сина Божо-
го – це для Марії благодатний дар, який перед-
бачає її вільний вибір, як моральний подвиг з 
її боку» [4, с. 231]. Тож вибір Богородиці є свід-
ченням спасіння людини за її власним бажан-
ням, знаком заклику Бога до співдії, до шляху, 
впродовж якого людська воля багато разів ви-
пробовується і гартується. Йдучи через поколін-
ня старозавітніх праведників, шляхом багатьох 
очищень і освячень, помисел Божий сягнув вер-
шини в особі Святої Діви, яка обрана Господом і 
віддана Йому, вповні сповнила своє призначення, 
а тривалий період розвитку та трансформацій 
образу, сприяв шліфуванню його змістовності і 
музично-поетичної виразовості. Про це дотепер 
свідчить великий корпус гимнографії Східного 
обряду, що стала наріжним каменем богослужін-
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ня Української Церкви. На цій основі вибудову-
валося християнське мистецтво Княжої доби, 
розбудовувався півчий літургійний репертуар, 
виникали національні типи літургійних збірни-
ків, закладався міцний фундамент української 
літургійної музики.

Висновки і пропозиції. Дослідження шля-
хів формування об’ємного корпусу богородичної 
гимнографії вибудовує цілісну напрямну істори-
ко-культурного процесу, зануреного у глибини 
архаїчного мислення ранніх цивілізацій. На цій 

основі образ Богородиці постає не відокремле-
но, а навпаки, як кульмінація тривалого розви-
тку суспільного мислення, задивленого у досвід 
минулого і потенційно відкритого для сучасного 
інтертекстуального прочитання. В цьому криєть-
ся глибоке проникнення богородичної образності 
за межі конфесійного контексту, зокрема, у літе-
ратуру. Це пов’язано, насамеперед, із широким 
асоціативно-смисловим полем образу Діви Марії, 
що передбачає множинність авторських транс-
формацій і повсякчасну актуальність.
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Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА БОГОРОДИЦЫ В ГИМНОГРАФИИ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ 

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению исторического пути развития греко-византийской гимнографии и 
церковной монодии. Исследуется тема женщины в древних культурах, кульминацией которых стал 
христианский образ Богородицы. Подчеркивается сложная структура гимнографических богородич-
ных текстов, которые формировались на основе элементов музыкально-поэтических принципов древ-
них культур, прежде всего, иудейской, греческой, сирийской. В гимнографии Восточной Церкви эта 
тема приобрела яркие музыкально-поэтические формы, что со временем приняла и Украинская Цер-
ковь. На этой основе богородичная тема глубоко проникла в украинскую музыку и стала лидирующей 
в национальной культуре.
Ключевые слова: образ Богородицы, византийская гимнография, литургическое пение, сакральные 
песнопения, монодия.

Syrotynska N.I.
M.V. Lysenko National Musical Academy of Lviv 

EVOLUTION OF THE IMAGE OF THEOTOKIA  
IN THE EASTERN CHURCH’SHYMNOGRAPHY

Summary
This article examines the historical path of the development of the Byzantine hymnography and sacred 
monody. An image of a woman in ancient cultures, the summit of which has became a Christian image of 
the Mother of God, is being investigated. Emphasis on the complex structure of hymnohraph texts that 
formed on the basis of elements of musical and poetic principles of ancient cultures, primarily, Jewish, 
Greek, Syrian. In the hymnography of the Eastern Church this theme had been filled with vibrant music 
and poetic form, which later was adopted by the Ukrainian Church. On this basis, the Blessed Virgin’s 
theme has been deeply rooted in Ukrainian music and became leading in national art.
Keywords: the imige of the Theotokia, byzantine hymnography, liturgical singing, sacred chants, monody. 
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СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
СТВОРЕННЯ НЕДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Яцко М.Г., Ткачук Т.Ю.
Національна академія Служби безпеки України

Досліджено суспільно-економічні передумови створення недержавної системи безпеки в Україні. Вихо-
дячи з результатів аналізу, недержавний сектор безпеки має більше переваг ніж державний. Вітчизняні 
спеціалісти зробили суттєвий вклад у формування теоретичної основи нового напряму наукових досліджень, 
пов’язаних із розбудовою ефективної вітчизняної системи безпеки бізнесу. Система безпеки вітчизняного 
підприємництва має стати надійним засобом, що виключить можливість нанесення збитків економічним 
інтересам українського виробника, підприємцям у всіх сферах їхньої діяльності, як на внутрішньому, так 
і на зовнішніх ринках. Недержавні структури забезпечення безпеки підприємництва і бізнесу можуть 
стати надійним фільтром для використання неправомірних форм діяльності на внутрішньому ринку, 
сприяючи тим самим його ефективному, цивілізованому розвитку, ліквідації тіньових схем діяльності, 
корупційних проявів, утвердженню на ньому правової ділової етики.
Ключові слова: недержавний сектор безпеки, безпека підприємницької діяльності, інформаційна безпека, 
зовнішні і внутрішні загрози, комерційна інформація.

Постановка проблеми. В сучасних умовах, 
як свідчать результати аналізу, у розви-

нутих демократичних країнах світу недержавний 
сектор безпеки давно переважає над державним. 
Широке розповсюдження одержали охоронні та 
детективні агентства, служби безпеки комерцій-
них підприємств, що в своїй повсякденній робо-
ті постійно взаємодіють з правоохоронними ор-
ганами. Досить часто можливості недержавної 
системи безпеки стосовно отримання необхідної 
інформації виявляються набагато ширшими, ніж 
у правоохоронців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджуючи наукову доповідь «Становлення 
і розвиток недержавних суб’єктів сектору без-
пеки України» можна дійти до висновку, що 
розвиток недержавного сектору безпеки не дає 
негативно впливати зовнішнім і внутрішнім за-
грозам і дестабілізуючим факторам на інформа-
ційну безпеку держави.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Варто також зауважити, що 
захист підприємницької діяльності в нашій кра-
їні – це новий вид суспільної діяльності, новий 
елемент у системі розподілу праці. Наскільки 
значимим і ефективним він стане у нашому сус-
пільстві залежить і від самого суспільства, від 
громадської думки стосовно цього виду діяль-
ності, розуміння його як необхідного елемента 
сучасних економічних відносин. Це також зале-
жить від владних структур, які мають зрозуміти 
корисність співпраці із недержавними структу-
рами, надавати їм допомогу в період становлення 
та ефективно використовувати їх сприяння для 
підвищення ефективності власної роботи.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження суспільно-економічних передумов ство-
рення недержавної системи безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні уже 
можна говорити про суттєвий вклад, зроблений 
вітчизняними спеціалістами у формування те-

оретичної основи нового напряму наукових до-
сліджень, пов’язаних із розбудовою ефективної 
вітчизняної системи безпеки бізнесу.

Ідеологія цього процесу ґрунтується на гнуч-
кому реагуванні на глобальні і внутрішньо-сус-
пільні зміни, пов’язані із розвитком ринкових 
механізмів, оновлення підприємництва в Україні, 
процесами демократизації в суспільному житті 
і в економіці, децентралізації управління еконо-
мічними процесами, зростанням значення ефек-
тивності економічної безпеки як основного чин-
ника інформаційної безпеки [1].

Для теоретичного осмислення всього комплек-
су проблем, пов’язаних із організацією безпеки 
підприємницької діяльності в нашій країні, важ-
ливим є уточнення предмета досліджень. В се-
редовищі спеціалістів економічна безпека підпри-
ємства розглядається як стан його захищеності 
від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх 
загроз, дестабілізуючих факторів, при якому за-
безпечується стійка реалізація основних комер-
ційних інтересів і цілей статутної діяльності. Це 
уявлення є загальноприйнятним – об’єднуючим і 
таким, що становить платформу для подальших 
аналітичних розвідок [2].

Визначений таким чином предмет досліджен-
ня дає змогу окреслити діапазон найбільш за-
гальних принципів, на яких має ґрунтуватися 
робота з організації інформаційної системи без-
пеки підприємництва. Насамперед мова йде про 
утвердження всім змістом охоронної діяльності 
національних інтересів своєї держави. 

В умовах інтенсифікації глобальних впливів 
метою охоронних структур має бути якісно по-
ставлена робота щодо протидії зарубіжній екс-
пансивній діяльності, яка становить загрозу 
українській економіці в цілому і вітчизняним 
приватним підприємствам, у т.ч. стосовно збе-
реження вітчизняної інтелектуальної власності, 
забезпечення надійної охорони інформації стра-
тегічного характеру, комерційної інформації, на 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
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якій базується діяльність вітчизняних підпри-
ємств, конфіденціальної інформації стосовно 
суб’єктів економічної діяльності [1].

Система безпеки вітчизняного підприємни-
цтва має стати надійним засобом, що виключить 
можливість нанесення збитків економічним ін-
тересам українського виробника, підприємцям у 
всіх сферах їхньої діяльності, як на внутрішньо-
му, так і на зовнішніх ринках. У своїй сукупності 
вони мають перекрити шляхи реалізації підрив-
них планів іноземних економічних структур про-
ти вітчизняних підприємств, сприяти розкриттю 
неправомірних акцій, запобіганню і припиненню 
рейдерських нападів та ін. [1].

Недержавні структури забезпечення безпеки 
підприємництва і бізнесу можуть стати надій-
ним фільтром для використання неправомірних 
форм діяльності на внутрішньому ринку, сприя-
ючи тим самим його ефективному, цивілізовано-
му розвитку, ліквідації тіньових схем діяльнос-
ті, корупційних проявів, утвердженню на ньому 
правової ділової етики. 

Успіх і авторитет фахівців у сфері безпеки 
підприємницької діяльності залежить також і від 
них самих, від того, чи зможе суспільство пере-
конатися у відстоюванні ними правових відносин, 
політичної незаангажованості, професіоналізму, 
дотримання ними професійного кодексу честі [2].

Для успішної організації безпеки вітчизняного 
підприємництва сьогодні має відбутися зміна сві-
тогляду власника, керівника економічної струк-
тури. Він має усвідомити, що лише адекватна 
відповідь на розвиток сучасних небезпек може 
забезпечити умови для успішної діяльності його 
бізнесу. Сучасний керівник повинен зрозуміти і на 
практиці діяти виходячи з того, що безпека під-
приємництва – це не паркан по периметру і грати 
на вікнах. Це – глибоко інтегрована в структуру 
підприємства система, яка поєднує і сукупність 
правових, організаційних, управлінських, техніч-
них та інших заходів, відповідних спеціалістів для 
захисту законних інтересів колективу підприєм-
ства, власників та інвесторів [4].

Справедливо зауважують О.А. Бандура та 
І.І. Самборський, що створення недержавної без-
пеки доцільно здійснювати «не в рамках лише од-
ного окремо взятого (зацікавленого міністерства, 

відомства, установи чи підприємства (незалежно 
від форми власності), а в масштабах держави... 
Тільки в цьому випадку може бути створена і 
надійно функціонувати система безпеки підпри-
ємництва усіх суб’єктів діяльності незалежно від 
форми важності...» [4].

 На жаль за роки незалежності в Україні ще 
не вдалося створити ефективної, високооргані-
зованої системи безпеки бізнесу, яка б відпові-
дала міжнародним стандартам та задовольняла 
б потреби кожного суб'єкта підприємницької ді-
яльності. Поряд з цим, фінансові витрати підпри-
ємств та компаній на охорону, юридичні послу-
ги, різні судові справи, протидію рейдерству не 
тільки не зменшуються, а навпаки – зростають.

Про цю тенденцію свідчить і міжнародна 
практика. Так, у США лише збитки від викра-
дання промислових секретів вже вимірюється 
100 млрд. дол. щороку і, постійно зростаючи, мо-
жуть найближчим часом досягти 150 млрд. дол., 
втрата торгівельних таємниць наносить збитки 
до 4 млрд. дол. В Японії затрати на захист ко-
мерційних секретів доходять до 20% річного при-
бутку підприємств і т. ін. [5].

Подібна практика активно реалізується і 
має визнання у всіх економічно розвинених 
країнах світу.

Вона має особливе значення також і для су-
часної України, де за останнє десятиріччя відбу-
лися суттєві соціально-економічні перетворення, 
що не могли не позначитися на різних аспектах 
суспільного життя, у тому числі й на безпеці під-
приємницької діяльності [1].

Висновки і пропозиції. Отже з вище сказа-
ного можна зробити висновок, що така ситуація 
виникла у зв’язку з тим, що первинний розпо-
діл промислових активів за участю держави як 
єдиного інструмента перерозподілу практично 
завершився (закінчився номенклатурно-кримі-
нальний розділ загальнонаціонального надбан-
ня). У результаті цього етапу була накопичена 
«критична маса» так званих «вольових» управ-
лінських рішень, порушень законодавства і кри-
мінальних злочинів у майновій сфері. Сукупність 
цих дій стала основою для появи такого явища, 
як рейдерство, а також інших протиправних дій 
у сфері підприємництва Україні [1].
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Национальная академия Службы безопасности Украины

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СОЗДАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ

Аннотация
Исследовано общественно-экономические предпосылки создания негосударственной системы безопас-
ности в Украине. Исходя из результатов анализа, негосударственный сектор безопасности имеет боль-
ше преимуществ чем государственный. Отечественные специалисты сделали существенный вклад в 
формирование теоретической основы нового направления научных исследований, связанных с разви-
тием эффективной отечественной системы безопасности бизнеса. Система безопасности отечественного 
предпринимательства должна стать надежным средством, исключит возможность нанесения ущерба 
экономическим интересам украинского производителя, предпринимателям во всех сферах их дея-
тельности, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Негосударственные структуры обеспечения 
безопасности предпринимательства и бизнеса могут стать надежным фильтром для использования 
неправомерных форм деятельности на внутреннем рынке, способствуя тем самым его эффективному, 
цивилизованному развитию, ликвидации теневых схем деятельности, коррупционных проявлений, ут-
верждению на нем правовой деловой этики.
Ключевые слова: негосударственный сектор безопасности, безопасность предпринимательской дея-
тельности, информационная безопасность, внешние и внутренние угрозы, коммерческая информация.

Yatsko N.G., Tkachuk T.U.
National Academy of Security Service of Ukraine

SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND  
OF NON-STATE SECURITY SYSTEMS IN UKRAINE

Summary 
The socio-economic background of the establishment of non-state security system in Ukraine. Based on 
the analysis results, non-state security sector has more advantages than the state. Domestic experts have 
made a significant contribution to the formation of a new theoretical basis for research directly related 
to the building of effective national security business. The security system of domestic business has 
become a reliable tool that will eliminate the possibility of damage to the economic interests of Ukrainian 
producers, entrepreneurs in all areas of their work, both in domestic and foreign markets. Non-state 
security structures of entrepreneurship and business can become a reliable filter for using illegal forms of 
activity in the domestic market, thereby contributing to its effective, civilized development, elimination of 
shadow schemes, corruption, strengthening it legal business ethics.
Keywords: Civil security sector, business security, information security, internal and external threats 
commercial information.
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК  
У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Галишин В.В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті проведено дослідження впливу етнонаціональних чинників на процес демократичної 
трансформації в Україні. Здійснено аналіз науково-монографічної літератури та статистичних даних щодо 
здійснення етнонаціональної політики в Україні. Визначено проблемне поле етнонаціонального чинника 
в умовах демократичної трансформації України. Доведено, що питання національної єдності і суспільної 
інтегрованості мають розв’язуватися паралельно. 
Ключові слова: нація, держава, національна свідомість, національна ідея, демократія, демократизація, 
націоналізм, етнонаціональний чинник, національна ідентичність, демократична трансформація.

Постановка проблеми. Становлення і розвиток 
української держави нероздільно пов’язані з 

процесами демократизації. Ці процеси здебільшого 
супроводжуються великими труднощами, особливо 
в багатонаціональних країнах. Не стала винятком 
й Україна, де проблема державного будівництва 
збіглася у часі зі становленням української нації. 
Україна зараз проходить політичні випробування 
щодо того, чи не зруйнують відмінності у свідомос-
ті окремих соціальних груп – етнічних, а ще біль-
ше регіональних – їхню здатність й їхнє бажання 
разом творити і розвивати демократичну державу, 
бути лояльними до неї як єдиного цілого, а не бути 
лише патріотами свого міста, області чи регіону. Та-
ким чином, дослідження впливу етнонаціональних 
чинників на процес демократичної трансформації в 
Україні є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.: 
Проблеми етнонаціональних відносин в західній 
політичній думці досліджували такі відомі вче-
ні, як У. Альтерматт, Б. Андерсон, Р. Брюбей-
кер, Е. Вілсон, Е. Гелнер, В. Кимлічка, Е. Сміт, 
Уотс Рональд Л., Шварцмантель Д. та ін. 

У вітчизняній науці, ще до недавнього часу, 
сама постановка питання в етнонаціональній 
площині перебувала під негласним табу. Тому, 
справжнім «проривом» до зарубіжної суспільно-
політичної думки в Україні у сфері етнополітики 
став вихід антології «Націоналізм» (2000), підго-
товленої українськими фахівцями О. Проценком 
та В. Лісовим [6].

Виклад основних положень західних теорій і 
концепцій етнічності, націй та націоналізму зро-
била О. Картунова у праці «Західні теорії етніч-
ності, нації та націоналізму» (2007) [3]. 

Аналізу проблем, пов’язаних із впливом етно-
національного чинника на демократизацію сус-
пільних відносин, приділяли та приділяють увагу 
відомі українські політологи, історики, правники 
та соціологи В. Бортніков, М. Вівчарик, І. Віль-
чинський, В. Євтух, В. Іщук, Г. Касьянов, М. Ка-
рабанов, В. Катигоренко, В. Колісник, А. Колодій, 
О. Копиленко, І. Кресіна, В. Кулик, О. Майбо-
рода, Л. Нагорна, М. Панчук, Ю. Римаренко, 
С. Римаренко, М. Рябчук, Р. Чубаров, Л. Шкляр, 
М. Шульга та ін. 

У свої працях вони порушують проблеми ет-
нонаціонального розвитку України та її регіонів, 
їх законодавчого врегулювання, становлення на-
ціональної ідентичності та формування націо-
нальної спільноти, стратегії розвитку України як 
поліетнічної держави. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження проблемного 
поля етнонаціонального чинника потребувало 
комплексного аналізу наукової літератури. нор-
мативних документів, що регламентують між-
національні відносини, а також матеріалів со-
ціологічних моніторингів та статистичних даних. 
Проведений аналіз дав змогу зробити висновки 
про те, що зазначена тема дослідження викликає 
підвищений інтерес наукової спільноти в Україні 
та за її межами. Разом із тим, відчувається брак 
системних досліджень (особливо вітчизняних 
учених) щодо впливу етнонаціонального чинника 
на процеси демократичної трансформації.

Мета статті. Метою цієї роботи є дослідження 
ролі етнонаціонального чинника у процесах де-
мократичної трансформації в Україні. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтуван-
ня отриманих результатів дослідження. Розгляд 
теоретико-методологічних засад етнонаціонально-
го чинника показав, що він є багатоаспектним і 
складним явищем, яке обумовлене існуванням та-
ких феноменів як «нація», «держава», «національ-
на свідомість», «національна ідея», «демократія».

Однією з проблем, яка не має однозначного 
трактування, є взаємозв’язок націоналізму та 
демократії. Націоналізм (поза крайніх проявів 
шовінізму та расизму) органічно пов’язаний з 
ідеєю демократії, хоча цей зв’язок і не позбавле-
ний протиріч. Це пояснюється тим, що головним 
суб’єктом демократичного і націоналістичного 
дискурсів виступає народ. На думку німецького 
політолога Е. Яна, і націоналізм, і демократія є 
похідними «однієї і тієї ж фундаментальної істо-
ричної ідеї, а саме: ідеї про суверенітет народу» 
[8, с. 33]. «Критерії, за якими нації відрізняються 
одна від одної, можуть не бути універсальними, 
але політична єдність, необхідна для демократії, 
не може бути досягнута без того, щоб люди не 
визначили себе як «націю»«,- наголошує грузин-

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
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ський вчений Г. Нодія [7, с. 89]. Слід звернути 
увагу на важливий аспект проблеми: у випад-
ках, коли демократія лише зароджується, на-
ціоналізм є необхідним «для запуску механізму 
демократизації. … Як тільки демократії стануть 
стабільними і надійними у своїх кордонах, ін-
тенсивність і важливість національних почуттів 
може поступово зменшуватися» [7, с. 91]. 

Як показало дослідження, серед політологів 
немає єдності у визначенні поняття «демократи-
зація». Найчастіше в найзагальнішому сенсі де-
мократизацію розглядають як перехід від неде-
мократичних форм правління до демократичних. 
Важливо відзначити, що поширене використан-
ня цього поняття з метою характеристики різних 
видів суспільних трансформацій, які пов'язані з 
демократичною хвилею, далеко не завжди є ви-
правданим: процес демократизації не завжди 
приводить до ствердження сучасної демократії.

Проблема впливу етнонаціонального чинника 
на процеси демократичної трансформації України 
є однією з центральних у політичному дискурсі. 
ЇЇ вивчення потребує комплексного, міждисциплі-
нарного підходу і передбачає ґрунтовний аналіз, 
насамперед таких проблем, як особливості демо-
кратичного транзиту України в контексті світових 
тенденцій переходу країн до демократії.

Етнонаціональний чинник демократичного 
переходу (транзиту) України можна визначити 
як сукупність умов, причин, рушіїв суспільних 
змін, трансформованих на рівні індивідуальної 
та масової національної свідомості в конкретні 
дії суб’єктів етнополітичних та соціокультурних 
відносин, спрямованих на розбудову української 
демократичної держави та нації. 

Разом з тим, етнонаціональний чинник демо-
кратичної трансформації перебуває у полі тяжін-
ня цінностей двох головних категорій сучасного 
політичного дискурсу: «нація» та «демократія». 
Закономірність їх органічного поєднання містить-
ся у самій природі цих явищ, похідних від понят-
тя «народ». Саме народ, як організоване ціле про-
дукує форми суспільного буття, що ґрунтуються 
на засадах народовладдя. Взаємовплив етнонаці-
онального чинника та демократії обумовлений як 
історично, так і практично-політично, оскільки 
виникнення націй збіглося в часі із формуванням 
доктрини ліберальної демократії. До того ж, як 
показує історичний досвід, демократичний роз-
виток суспільства неможливий поза вирішенням 
питання національного самовизначення народу. 
Успішне вирішення національного питання мож-
ливе лише в демократичній державі. 

Важливе значення для майбутнього демокра-
тії в Україні має рішення щодо концептуальної 
моделі нації: «етнічної», «політичної» або «гро-
мадянської», яка буде взята за основу держав-
ної стратегії розвитку. Перспективною бачиться 
концепція громадянської нації, яка базувати-
меться не лише на громадянських чеснотах, а й 
на цінностях української національної культури, 
набутої поколіннями українських громадян, що 
проживали й проживають у різних регіонах кра-
їни. У демократичній державі має проводитися 
політика рівних можливостей для задоволення 
потреб та інтересів усіх суб’єктів етнонаціональ-
них відносин. Необхідно приводити в дію важелі 
загальнонаціональної інтеграції, формувати по-

двійну (етнічну та громадянсько-національну) 
ідентичності.

Однією з необхідних умов успішного здійснен-
ня демократичних реформ в Україні, на чому 
наполягають фахівці з проблем демократичного 
транзиту, є проблема консолідації нації. В Укра-
їні проблема консолідації нації набула виразної 
регіональної специфіки, залишаються малодослі-
дженими такі аспекти регіональної політики, як 
пошук спільних шляхів громади окремих регіонів 
до консолідації української нації. 

Визначення сутності основних категорій і 
понять, так чи інакше пов’язаних із етнонаціо-
нальною проблематикою, знаходження логічного 
зв’язку між процесами демократизації та націо-
нального самовизначення породжують серед вче-
них дискусії щодо перспективності тієї чи іншої 
моделі нації – «етнічної», «політичної» або «гро-
мадянської», хоча як свідчить зміст публікацій, 
йдеться скоріше не про принципові відмінності 
змісту моделей, а про їх трактування, оскіль-
ки усі вчені практично погоджуються з тим, що 
етнічний і громадянсько-політичний чинники у 
сучасній нації мають знаходитися в органічному 
поєднанні. Перспективною для розбудови консо-
лідованої демократії в Україні вбачається кон-
цепція «громадянської нації», яка враховуватиме 
не лише абстрактну ідею свободи і демократії, 
що вимірюється лише цінностями громадян-
ського суспільства, а й усі надбання неповторної 
української національної культури. 

Етнонаціональний чинник демократичної 
трансформації, який є інтегральним за своєю 
природою, включає сукупність матеріальних та 
культурно-духовних умов існування індивідів, 
рівень національної свідомості суб’єктів суспіль-
них відносин, характер комунікації між владою 
та громадянським суспільством, що в цілому 
сприяє розвиткові українського суспільства у на-
прямі консолідованої демократії. 

Присутність українського націоналізму у по-
літичному спектрі України обумовлена самим 
фактом існування національної держави. Його 
ціннісні установки мусять бути адаптованими до 
демократичних практик і стати здатними сприя-
ти консолідації країни при збереженні культур-
ної різноманітності. 

Особливу занепокоєність у вчених, публіцистів 
і політиків викликає проблема загострення міжре-
гіональних протиріч, які часто стають аргументом 
політико-економічних груп у боротьбі за владу. 
Особливої небезпеки ця проблема набуває в умо-
вах поєднання територіальних та етнокультурних 
розбіжностей, які відтворюються у феномені «ре-
гіонального націоналізму» або «етнорегіоналізму».

Налагодження гармонійних стосунків у сус-
пільстві є проблематичним за відсутності спільних 
цінностей та мети, пануванні групового та індиві-
дуального егоїзму. Об’єднуючим чинником, який 
сприятиме консолідації суспільства може стати 
патріотизм. Формування ж почуття патріотизму, 
у свою чергу, здійснюється тим повніше, коли іс-
нують якомога гармонійні відносини між громадя-
нином та власною державою, оскільки держава є 
одним з головних інститутів, що визначає харак-
тер національно-демократичного поступу.

Убачаються за можливі різні варіанти розбу-
дови національно-державного устрою та форм 
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демократичного правління, за допомогою яких 
Україна здатна подолати смугу перманентних 
політичних криз та просуватися шляхом ста-
лого розвитку. Як свідчить досвід більшості 
сучасних демократичних держав, національ-
но-патріотичний та ліберально-демократичний 
політичні курси не є антитезою: вони здатні 
співіснувати та органічно доповнювати один 
одного. На нашу думку, найбільш адекватною 
сучасним умовам розвитку політичного проце-
су в Україні є президентсько-парламентська 
форма правління. 

До проблемного поля етнонаціонального чин-
ника демократичної трансформації належать і 
питання нерівномірності соціально-економічного 
розвитку регіонів, мовної комунікації, зокрема 
проблема статусу російської мови, запроваджен-
ня Української помісної церкви, стан історичної 
пам’яті в контексті полярних оцінок історичних 
подій та визначення національних героїв, про-
блема федералізації країни і надання новим те-

риторіальним суб’єктам статусу автономії, зо-
внішньополітичні пріоритети.

Важливою складовою етнонаціонального чин-
ника демократичної трансформації є діяльність 
загальнонаціональної та регіональної еліт, від 
якісних характеристик якої залежить перспек-
тива розвитку демократії та благополуччя нації. 

Висновки й пропозиції. Таким чином, аналіз, 
рух до справжньої демократії в Україні гальмує 
відсутність консолідованої національної ідеї, на-
уково-обґрунтованої моделі національно-дер-
жавного будівництва, протиріччя у колі правля-
чих еліт щодо стратегії національного розвитку. 

Одним з факторів, який негативно позначається 
на процесі демократичної трансформації, є низькі 
якісні показники української правлячої еліти.

Удосконалення системи державної етнонаці-
ональної політики має стати вагомим чинником 
зміцнення демократії, формування громадян-
ського суспільства й утвердження в ньому між-
етнічної толерантності та злагоди.
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР  
В ПРОЦЕССЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация
В статье проведено исследование влияния этнонациональных факторов на процесс демократической 
трансформации в Украине. Осуществлен анализ научно-монографической литературы и статистиче-
ских данных по осуществлению этнонациональной политики в Украине. Определены проблемное поле 
этнонационального фактора в условиях демократической трансформации Украины. Доказано, что во-
прос национального единства и общественной интегрированности должны решаться параллельно.
Ключевые слова: нация, государство, национальное сознание, национальная идея, демократия, демо-
кратизация, национализм, этнонациональный фактор, национальная идентичность, демократическая 
трансформация.
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ETHNONATIONAL FACTOR  
IN THE PROCESS OF DEMOCRATIC TRANSFORMATION

Summary
In the article, the influence of ethno-national factors on the process of democratic transformation in 
Ukraine was investigated. The analysis of scientific and monographic literature and statistical data of the 
implementation of ethnic policy in Ukraine was made. The problem field of ethno-national factor in the 
conditions of democratic transformation in Ukraine is determined. It is proved that the matter of national 
unity and social integration must be developed at the same time.
Keywords: nation, state, national consciousness, national idea, democracy, democratization, nationalism, 
ethnonational factor, national identity, democratic transformation.
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В статье представлены материалы, касающиеся вопроса изучения ряда репродуктивных значений (на 
примере менструального цикла) у спортсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом. 
Целью статьи является представление полученных результатов, с выявленными изменениями со сторо-
ны ряда морфологических и медико-биологических репродуктивного здоровья спортсменок. Приведены 
данные показателей полового диморфизма в каждом из соматотипов в исследуемых группах. Подробно 
описаны выявленные варианты нарушений менструального цикла у спортсменок и выявленные прояв-
ления гиперандрогении у ряда спортсменок в обеих группах. Указана установленная взаимосвязь между 
интенсивными физическим и психо-эмоциональными нагрузками и выявленными нарушениями со сторо-
ны ряда показателей репродуктивного здоровья у спортсменок обоих групп.
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Постановка проблемы. Вопросы, касаю-
щиеся различных аспектов влияния фи-

зических и психо-эмоциональных нагрузок на 
женский организм, а также его адаптационно-
приспособительные реакции при этом, являются 
всегда актуальными при проведении медико-би-
ологических исследований женщин-спортсменок 
[1, с. 20-28; 7, с. 57-59; 9, с. 265-267]. Это, также, 
относится и к изучению процессов адаптации у 
спортсменок, занимающихся исконно мужскими 
видами спорта, таких как тяжёлая атлетика и 
пауэрлифтинг [12, с. 42-45; 13, с. 62-75; 16, с. 535-
539; 17, с. 20-22]. Поднятие тяжестей, интенсив-
ность силовых нагрузок, особенности построе-
ния тренировочно-соревновательного периода в 
микро, мезо и макроциклах, совместимость его 
с циклическими изменениями женского организ-
ма, процессы адаптации к данным нагрузкам – 
вот тот, далеко не полный перечень вопросов, 
который определяет проблему изучения данной 
проблемы [1, с. 20-28; 5; 6, с. 97-102].

Анализ последних исследований и публи-
каций. Проведённый нами анализ последних 
отечественных и зарубежных исследований и 
публикаций по вопросу изменений женской ре-
продуктивной системы и уровня репродуктив-
ного здоровья у молодых спортсменок, занима-
ющихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, 
показывает, что в последние годы возрос инте-
рес исследователей к данной проблеме [2-4, 8, 14, 
15, 18]. Тем не менее, количество проведённых 
исследований и объём представленного матери-
ала явно недостаточный и не систематизирован. 
Полученные исследователями данные требуют 
доработки, классифицирования и более глубо-
кого осмысления для дальнейшего практическо-

го применения. Из числа отечественных авто-
ров, хотелось бы отметить работы П.С. Горулева 
(2006); А.А. Орлова, Е.П. Зиновьевой-Орловой 
(2009, 2019); Ю.И. Гришиной (2011); Э.Р. Ру-
мянцевой, Т. Сохи (2012); С.И. Лактогуз (2013); 
Е.А. Якимова, В.Н. Крестов (2015); С.Г. Васина 
(2016); Т.П. Замчий, Е.С. Корнеевой, М.Х. Спа-
таева (2016); Е.В. Фильгиной (2016); К.Г. Терзи 
(2016). Из зарубежных авторов следует отме-
тить работы таких зарубежных авторов, как 
М. Jurczyk, А. Borawska (2010) и В. Charniga, 
O. Solonenko (2014).

Выделение не решённых раньше частей об-
щей проблемы. Среди вопросов, касающихся из-
менений в организме женщин, занимающихся 
тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, по на-
шему мнению, не в полной мере освещён вопрос 
изменений таких базовых показателей репро-
дуктивного здоровья, как овариально-менстру-
альный цикл и проявления гиперандрогении. 
В особенности этих вопросов касается исследо-
вание среди спортсменок юношеского и первого 
репродуктивного возрастов, занимающихся пау-
эрлифтингом. Это и явилось поводом для про-
ведения нашего исследования, с попыткой свя-
зать выявленные нарушения в репродуктивной 
системе спортсменок (в первую очередь – нару-
шения менструального цикла) с интенсивными 
физическими и психологическими нагрузками, 
присутствующими при занятиях тяжёлой атле-
тикой и пауэрлифтингом.

Целью статьи является представление полу-
ченных результатов проведённого исследования, 
с выявленными изменениями со стороны ряда 
морфологических и медико-биологических ре-
продуктивного здоровья спортсменок.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
ТА СПОРТ
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Изложение основного материала. Исследова-

ние проводилось в 2016 году на базе спортивно-
го центра «Гарт» и секций тяжёлой атлетики и 
пауэрлифтинга в г. Запорожье и Новая Кахов-
ка. В исследовании приняло участие 11 спор-
тсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и 
12 спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом. 
В группе тяжелоатлеток средний возраст со-
ставил 21±1,32 года, в группе спортсменок, за-
нимающихся пауэрлифтингом – 20,14±0,87 лет. 
Все спортсменки были отнесены к юношескому 
(n=16) и к І репродуктивному возрасту (n=7). 
Срок занятий данным видом спорта – от 3 до 
5 лет – 7 (30,44%), от 5 до 8 лет – 12 (52,17%), 
более 8 лет – 4 (17,39%). 18 (78,26%) девушек 
были студентками, 5 (21,74%) – работают. Заня-
тия данными видами спорта в 11-15 лет нача-
ли 8 (34,78%), в 15-18 лет – 11 (47,83%0, после 
18 лет – 4 (17,39%) исследуемых спортсменок. 
Спортивная квалификация – І разряд 9 (39,13%), 
кандидаты в мастера спорта (КМС) – 10 (43,48%), 
мастера спорта (МС) – 4 (17,39%). 

При проведении данного исследования мы ис-
пользовали такие методы, как анализ доступних 
источников информации по изучаемому вопросу, 
антропометрию, метод индексов, соматотипиро-
вание, анкетирование по вопросам особенностей 
менструального цикла у спортсменок (авторская 
анкета К.А. Бугаевского, 2009), осмотр, исполь-
зование шкалы Ферримана-Галлвея, интервьюи-
рование, метод математической статистики. 

При распределении девушек-тяжелоатлеток 
(n=11) на соматотипы по признакам полового ди-
морфизма (классификация Дж. Таннера), нами 
были получены следующие показатели: среднее 
значение индекса полового диморфизма (ИПД) 
в группе составило 81,64±1,07 (р<0,05). Это со-
ответствует значениям мезоморфного соматоти-
па (73,1–82,1) [1, с. 20-28; 4, с. 14-23; 10, с. 504-
508]. В группе спортсменок, занимающихся 
пауэрлифингом (n=12), значение ИПД состави-
ло 81,17±0,06 (р<0,05), что также соответствует 
значениям мезоморфного соматотипа [1, с. 20-28; 
4, с. 14-23; 10, с. 504-508].

Распределение половых соматотипов по 
Дж. Таннеру в исследуемых группах спортсме-
нок, отражены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели значений индекса  

полового диморфизма в группах (%)
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1.
Спортсменки 
(тяжёлая атле-
тика) (n=11)

4 спортс-
менки 
36,36%

6 спортс-
менок 
54,55%

1 спортс-
менка 
9,09%

2.
Спортсменки 
(пауэрлифтинг) 
(n=12)

5 спортс-
менок 
41,67%

6 спортс-
менок 
50,00%

1 спортс-
менка 
8,33%

При анализе полученных результатов про-
ведённого соматотипирования, обращает на себя 
внимание тот факт, что в обеих группах доми-

нируют спортсменки с «не женскими» половы-
ми соматотипами – андроморфным (мужским) 
и мезоморфным (переходным к мужскому со-
матотипу) [1, с. 20-28; 4, с. 14-23; 10, с. 504-508]. 
Так в группе спортсменок-тяжелоатлеток сум-
марное количество спортсменок с «неженскими» 
половыми соматотипами составило 10 (90,91%) 
при наличии лишь одной спортсменки гинеко-
морфным половым соматотипом. Аналогичная 
картина и в группе спортсменок, занимающихся 
пауэрлифингом – общее количество девушек с 
анроморфным и мезоморфным половыми сомато-
типами составляет 11 (91,67%), при наличии так-
же лишь одной спортсменки с гинекоморфным 
соматотипом. При проведённом интервьюирова-
нии нами было установлено, что обе эти девушки 
имеют стаж занятий данными видами спорта в 
сроках 3-х и 3,5 лет и интенсивность их физиче-
ских нагрузок носит пока умеренный характер.

Рассматривая данные, касающиеся особен-
ностей менстуального цикла (далее МЦ) и вари-
антов его нарушений, исходя из полученных в 
результате анкетирования и сбора анамнеза дан-
ных, нам удалось получить следующую инфор-
мацию: в группе тяжелоатлеток (n=11) время 
наступление менархе составило 12,26±0,63 лет. 
Это чуть ниже среднего показателя наступления 
менархе у девушек на Украине, составляющее 
12,52±0,52 лет (р<0,05) [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 
8, с. 131-135; 12, с. 142-145; 14, с. 193-196]. При 
этом, у 3 (27,27%) спортсменки менархе насту-
пило в 11 лет, у 4 (36,36%) – с 11 до 12 лет, и у 
4 (36,36%) – с 13 до 14 лет, что также уклады-
вается в показатели, которые с одной стороны 
больше средне-нормативных, а с другой стороны 
соответствуют нормативным физиологическим 
значениям для менархе [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 
17, с. 20-22; 18, с. 28-29]. Продолжительность МЦ 
во всей группе составила 18,14±0,53 дня (р<0,05), 
что несоответствует общепринятой междуна-
родной норме в 21-35 дней (р<0,05) [2, с. 13-15; 
3, с. 114-116; 17, с. 20-22; 18, с. 28-29]. При этом, 
у 5 (45,46%) спортсменок нет менструаций в сро-
ках от 60 до 120 и более дней, что расценивается 
как вторичная аменорея [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 
8, с. 131-135; 12, с. 142-145; 14, с. 193-196], а у 
6 (54,55%) – «плавающее» количество дней мен-
струального кровотечения (далее МК) от 1-го до 
2-х, крайне редко 3-х дней, со скудными, мажу-
щими выделениями, что характерно для олиго-
опсоменореи [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 8, с. 131-135;  
12, с. 142-145; 14, с. 193-196]. Длительность МК 
в группе составила 2,21±0,24 дня, что также 
не соответствует физиологической норме от 3 
до 7 дней [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 17, с. 20-22; 
18, с. 28-29]. Также у всех спортсменок имеется 
боли в животе и поясничной области, головные 
боли, неприятные ощущения и вегетативные на-
рушения во время менструального кровотечения. 
Это даёт основание считать, что в данной группе 
спортсменок-тяжелоатлеток имеют место прояв-
ления гипоменструального синдрома и альгодис-
менореи [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 8, с. 131-135; 
12, с. 142-145; 14, с. 193-196].

Что касается группы спортсменок, занимаю-
щихся пауэрлифтингом (n=16), то в этой группе 
у девушек время наступление менархе соста-
вило 12,13±0,17 лет. Это также ниже среднего 
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показателя наступления менархе у девушек на 
Украине, составляющее 12,52±0,52 лет (р<0,05) 
[2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 17, с. 20-22; 18, с. 28-29].  
При этом, у 4 (25,00%) спортсменки менархе на-
ступило в 11 лет, у 10 (62,50%) с 11 до 12 лет, и 
у 2 (12,50%) – с 13 до 14 лет, что также укла-
дывается в показатели, которые с одной сто-
роны меньше средне-нормативных, а с другой 
стороны соответствуют нормативным физио-
логическим значениям для менархе [2, с. 13-15;  
3, с. 114-116; 8, с. 131-135; 12, с. 142-145; 
14, с. 193-196]. Продолжительность МЦ во всей 
группе составила 18,14±0,32 дня (р<0,05), что 
также не соответствует общепринятой междуна-
родной норме в 21-35 дней (р<0,05) [2, с. 13-15;  
3, с. 114-116; 17, с. 20-22; 18, с. 28-29]. При этом 
в данной группе, у 11 (68,75%) спортсменок не-
стабильный МЦ, от 1-го до 3-х дней, скудные, а у 
5 (31,25%) – менструальное кровотечение отсут-
ствует от 60 до 120 дней и более. В этой группе 
у 13 (81,25%) выражен предменструальный син-
дром (ПМС) Длительность МК в группе соста-
вила 2,23±0,14 дня (р<0,05), что также не соот-
ветствует физиологической норме от 3 до 7 дней 
[2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 8, с. 131-135; 12, с. 142-145;  
14, с. 193-196]. В этой группе спортсменок, как 
и у девушек-тяжелоатлеток достоверно зафик-
сированы явления гипоменструального синдро-
ма, с явлениями олиго-опсоменореи и альгодис-
менореи [2, с. 13-15; 3, с. 114-116; 8, с. 131-135; 
12, с. 142-145; 14, с. 193-196].

Все спортсменки в обеих группах, хоть и свя-
зывают изменения своего менструального цикла 
и ухудшения состояния репродуктивного здоро-
вья с интенсивными физическими нагрузками, 
тем не менее считают частоту тренировок (до 
5-6 раз в неделю), суммарный объём и интенсив-
ность физических нагрузок приемлемыми для 
них и не хотят снижать уровень интенсивности 
тренировочного процесса, считая занятия дан-
ными видами спорта и участие в соревнованиях 
более приоритетными, чем нарушения их мен-
струального цикла.

При определения в обеих исследуемых груп-
пах проявлений гиперандрогении, с применени-
ем индекса (шкалы) Фариманна-Галлвея в 11 зо-
нах, нами было установлено, что в группе у 6 
(54,55%) спортсменок значения индекса Ферри-
мана-Галлвея (оволосение, пограничное между 
нормальным и избыточным) составило от 8 до 
12 баллов, явлениями акне, себорреи [2, с. 13-15; 
8, с. 131-135; 13, с. 62-75]. 

Выраженная степень проявлений гиперандро-
гении, с явления роста волос на лице и теле по 
мужскому типу, со значениями индекса Ферри-
мана-Галвея в диапазоне 12-18 баллов – была 
выявлена у 5 (45,45%), что явно свидетельствует 

об умеренных и выраженных явлениях гиперан-
дрогении [2, с. 13-15; 8, с. 131-135; 13, с. 62-75].

В группе спортсменок, занимающихся пауэр-
лифтингом также были выявлены проявления 
гиперандрогении. У 9 (56,25%) установлены при 
визуальном осмотре значения индекса Ферри-
мана-Галлвея (оволосение, пограничное между 
нормальным и избыточным) составило от 8 до 
12 баллов [2, с. 13-15; 8, с. 131-135; 13, с. 62-75]. 
У 5 (31,25%) спортсменок выявлена выраженная 
степень проявлений гиперандрогении, с явления 
роста волос на лице и теле по мужскому типу, со 
значениями индекса Ферримана-Галлвея в диа-
пазоне 12-18 баллов. У 1 (6,25%) спортсменки не 
выявлено явлений гиперандрогении.

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований. 1. В обеих исследуемых группах, у 6 
(54,55%) тяжелоатлеток и у 11 (68,75%) спор-
тсменок, занимающихся пауэрлифтингом, вы-
явленны различные, зачастую комбинированные 
нарушения менструального цикла по типу гипо-
менструального синдрома, у 5 (45,46%) спортсме-
нок-тяжелоатлеток и у 5 (31,25%) спортсменок, 
занимающихся пауэрлифтингом определена вто-
ричная аменорея.

2. Данные по определению явлений гипеан-
дрогении с её определением по значениям индек-
са (шкалы) Фериманна-Галлвея свидетельству-
ют о наличии у всех спортсменок-тяжелоатлеток 
умеренной и выраженной степени её проявле-
ний, а в группе спортсменок, занимающихся па-
уэрлифтингом у 15 (93,75%) также определены 
проявления гиперандрогении средней и выра-
женной степени.

3. Выявленные, в результате проведённого ис-
следования многочисленные, комбинированные 
нарушения ряда репродуктивных показателей, 
дают основание утверждать, что они напрямую 
связаны с интенсивными физическими и психо-
эмоциональными нагрузками, характерными для 
данных видов спорта.

4. Все спортсменки, принявшие участие в 
проводимом исследовании нуждаются во взятии 
на диспансерный учёт у специалистов гинеколо-
га и эндокринолога и постоянно находиться под 
контролем спортивного врача и тренера, с пере-
смотром интенсивности их тренировочно-сорев-
новательной нагрузи – микроциклов до годично-
го макроцикла.

Перспектива дальнейших исследований за-
ключается в динамике наблюдений за данными 
группами спортсменок, с проведением у них УЗИ 
репродуктивных органов и проведение биохими-
ческого исследования по определению у них в 
сыворотке крови основных мужских и женских 
половых стероидов, гормонов гипофиза и щито-
видной железы.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЯДУ РЕПРОДУКТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ У СПОРТСМЕНОК,  
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ ТА ПАУЕРЛІФТИНГОМ

Анотація
У статті представлені матеріали, що стосуються питання вивчення ряду репродуктивних значень (на 
прикладі менструального циклу) у спортсменок, що займаються важкою атлетикою і пауерліфтингом. 
Метою статті є представлення отриманих результатів, з виявленими змінами з боку ряду морфологічних 
та медико-біологічних показників репродуктивного здоров'я спортсменок. Наведено дані показників 
статевого диморфізму в кожному з соматотипів в досліджуваних групах. Докладно описані виявлені 
варіанти порушень менструального циклу у спортсменок та виявлені прояви гіперандрогенії у ряду 
спортсменок в обох групах. Вказаний встановлений взаємозв'язок між інтенсивними фізичними і 
психо-емоційними навантаженнями і виявленими порушеннями з боку ряду показників репродуктив-
ного здоров'я у спортсменок обох груп.
Ключові слова: спортсменки, менструальний цикл, вік менархе, репродуктивне здоров'я, соматотип, 
важка атлетика, пауерліфтинг.
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STUDY OF SOME REPRODUCTIVE VALUE SPORTSWOMEN  
DEALING WEIGHTLIFTING AND POWERLIFTING 

Summary
The article presents the materials related to the issue of studying the reproductive number of values 
(for example, the menstrual cycle) in athletes involved in weightlifting and powerlifting. The aim of the 
article is to present the results obtained from the detection of changes by a number of morphological and 
biomedical indicators of reproductive health of female athletes. The data rates of sexual dimorphism in each 
somatotype in the groups studied. Detailed description of the identified options for menstrual disorders 
in athletes and describe the manifestation of hyperandrogenism identified a number of athletes in both 
groups. The specified Linking intense physical and psycho-emotional stress and discovered violations of a 
number of reproductive health indicators in athletes of both groups.
Keywords: female athletes, menstruation, age at menarche, reproductive health, somatic, weightlifting, 
powerlifting.
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ТУРИЗМ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Поліщук В.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

Одним з пріоритетів сучасної освіти і виховання є соціальний розвиток дитини, розширення самостійної 
активності дошкільника. Важливо не лише те, що і як знає дитина, але і те, чи здатна вона діяти відповідно 
до отриманих знань і різних життєвих ситуаціях. Отже, йдеться про вироблення певної життєвої позиції 
дошкільника, розвиток його елементарної життєвої компетентності [5]. Рішення цих завдань в системі 
навчання і виховання дітей дошкільного віку є першочерговими. Одним з найефективніших способів їх 
рішення є більше за впровадження в практику дошкільного фізичного виховання елементів туризму і 
туристсько-краєзнавчої діяльності. На даний час освітньо-виховний процес в дошкільному навчальному 
закладі характеризується зростанням обсягу і інтенсивності навчально-пізнавальної діяльності дітей, яка 
призводить до зниження і без того недостатнього, за оцінкою фахівців, рівня рухової активності дітей. 
У зв'язку з цим пошук такої форми організації фізичного виховання, в якій на тлі високого рівня рухової 
активності, можна розвивати пізнавальні здібності і формувати особистість дитини, є актуальним. 
Ключові слова: діти дошкільного віку, дошкільний навчальний заклад, дошкільний туризм, туризм.

Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Удосконалення фі-

зичного виховання в дошкільному навчальному 
закладі, облік сучасної соціально-економічної си-
туації наводять багато педагогічних колективів 
до необхідності більш активного застосування за-
собів і форм туризму (А.А. Остапець, 1995). Звід-
ки така увага до цього засобу фізичного вихован-
ня не випадково, оскільки використання туризму 
дозволяє не тільки позитивно впливати на фор-
мування життєво важливих для дитини умінь і 
навичок, а й активізувати виховання особистості. 

Однак, аналіз досліджень показує, що пробле-
ма активізації педагогічного процесу за допомо-
гою засобів туризму розглядається лише в робо-
ті зі школярами (П.І. Істомін, 1978; В.Г. Ціганков, 
1985; І.Л. Беккер, 1995; С.А. Сергєєва, 1996 і ін.). 
Питання активізації рухового режиму з дітьми 

дошкільного віку в умовах природного середови-
ща привертали увагу вчених (Г.В. Шалігіна, 1977; 
Е.Н. Вавілова, 1981; Т.І. Осокіна, 1984; Н.Е. Панге-
лова 2006; А.А. Пивовар 2005, В.В. Поліщук 2008 
і ін.), але дані, що стосуються застосування до-
ступних форм туризму для фізичного розвитку та 
рухової підготовленості, нечисленні (М.А. Рунова, 
1988; Г.В. Шалігіна, 1988; Н.І. Бочарова, 1989). Ви-
вчення практичного досвіду виявило, що такі фор-
ми туризму, як екскурсія, прогулянка, турист-
ська прогулянка використовуються в дошкільних 
освітніх установах, в основному, в пізнавальних і 
виховних цілях, рухова діяльність з туристської 
спрямованістю не зайняла ще належного місця в 
системі фізичного виховання дошкільнят. На наш 
погляд, це пов'язано з тим, що недостатньо роз-
роблена методика використання засобів туризму, 
організаційно-методичні підходи, які дозволяють 
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педагогам використовувати їх в роботі з дітьми в 
умовах дошкільних навчальних закладах. Вихо-
дячи зі сказаного, актуальність дослідження обу-
мовлена проблемною ситуацією, яка характери-
зується, з одного боку, наявністю досліджень, які 
доводять ефективність туризму в фізкультурної 
роботи з дошкільнятами, а з іншого боку – не-
обхідністю розробки наукового обґрунтування та 
експериментального вивчення методики викорис-
тання засобів туризму у фізичному вихованні до-
шкільнят 5-6 років, як ефективного засобу оздо-
ровлення, виховання, розвитку.

Об'єктом дослідження є процес фізичного ви-
ховання дітей старшого дошкільного віку в умо-
вах дошкільних освітніх установах. 

Предмет дослідження – методика викорис-
тання засобів туризму у фізичному вихованні 
дошкільнят.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що в 
зміцненні здоров'я, профілактиці захворювань 
дітей важливе місце займають засоби фізичної 
культури. Однак сформована система фізичного 
виховання в дошкільних установах поки функці-
онує недостатньо ефективно [5, с. 129].

Аналіз практичного досвіду показує, що з ме-
тою удосконалення роботи дитячого садка як до-
шкільного навчального закладу, багато педагогіч-
них колективів приходять до необхідності більш 
активного застосування засобів і форм туриз-
му, вступу дітей, в навколишній світ, природу 
(А.М. Нізова, 1971; В. П. Спіріна, 1977; А.А. Оста-
пець, 1997). Звідки така увага до цього засобу 
фізичного виховання не випадково, в першу чер-
гу тому, що туризм являє рухову діяльність лю-
дини на відкритому повітрі, дозволяє позитив-
но впливати на фізичний розвиток зростаючого 
організму, а в цілому, на його здоров'я [5, с. 6]. 
Фізичний розвиток відбувається по об'єктивних 
законам, найважливішим з яких є закон єднос-
ті організму і середовища. Людське суспільство 
може використовувати відповідні закони в по-
трібному напрямку, тобто на основі цих законів 
додавати фізичному розвитку напрямок, яке від-
повідає інтересам суспільства. Для дітей взаємо-
дія з зовнішнім середовищем це, в першу чергу, 
взаємодія з навколишнім їхньому природному 
і соціальним середовищем, яка полягає в ство-
ренні сприятливих умов для проведення занять 
фізичними вправами, які сприяють повноцінному 
фізичному розвитку. Ще А. Аркін (1967) вказу-
вав, що в навколишньому середовищі «дитячий 
колектив повинен знаходити не тільки обстанов-
ку і матеріал, але повинен знаходити в ньому 
джерело порушення, що відкрив би перед ним 
нові форми активності» [1, с. 85].

Відомо, що необхідною умовою нормального 
розвитку організму, що росте є рухова активність 
дитини (А.М. Крестовніков, 1951; Н.А. Фомін, 
1991). Причому, важливе значення має організа-
ція рухової активності дітей на повітрі. У зв'язку 
з цим, процес фізичного виховання дітей до-
шкільного віку повинен передбачати певний на-
уково-обґрунтований режим, який включає ру-
хову діяльність в умовах зниженої температури 
повітря, який сприяє підвищенню стійкості орга-
нізму до змін зовнішнього середовища [4, с. 32]. 

У багатьох наукових дослідженнях відносить-
ся і позитивно зважується питання максимально-

го використання ефекту раціонального з'єднання 
природних сил і різноманітної рухової діяльності 
дітей. Метою одних досліджень було вивчення 
ефективності цілорічного проведення окремих 
форм організації фізичного виховання на пові-
трі (М.П. Голощекіна, 1970), інших – можливість 
перенесення всіх організаційних форм фізично-
го виховання з приміщення на ділянку дитячо-
го саду, третє – організація рухової діяльності 
дошкільників в природних умовах (Т.І. Осокіна, 
1971; Е.Н. Вавілова, 1971; Г.В. Шалігіна, 1977). 
Результатом проведених досліджень було зна-
чне зниження випадків простудних захворювань 
і зменшення числа часто хворіючих дітей [3].

На мою думку, раціональна рухова діяльність 
повинна включати фізичні та розумові наванта-
ження на сприятливому емоційному тлі, який 
може створюватися природним оточенням. За 
останні роки появилися дані про біохімічний ас-
пекті в механізмі впливу фізичного навантаження 
на регулюючі системи. Встановлено, що фізичні 
вправи на повітрі сприяють збільшенню продук-
ції Нейтральні-пептидів – особливих речовин, 
що продуціруються мозком і грають важливу 
роль в прояві психічних функцій, що сприятливо 
відбивається на настрої, поліпшення сну, підви-
щенні апетиту. Ці механізми складають матері-
альну основу для нормального психічного розви-
тку дитини. Ряд наших досліджень підтвердив 
той факт, що розвиток витривалості забезпечує 
формування механізмів ефективної профілак-
тики масових респіраторних і серцево-судинних 
захворювань. Витривалість набагато більше ін-
ших якостей пов''язана з фізичною працездат-
ністю і тим самим з здоровя людини. Застосу-
вання навантажень на витривалість, адекватних 
віковим можливостям дітей, підвищує рівень 
розвитку цієї якості, сприяє поліпшенню інших 
фізичних якостей (зокрема, швидкості, сили), по-
зитивно впливає на фізичний розвиток, рухову 
підготовленість, сприяє загартуванню організму 
дитини (В.А. Іванов, А.Я. Райбекас, Т.І. Тереш-
кіна, 1998; Н.Є. Пангелова, 2005; Т.Ю. Круцевич, 
2009; А.А. Пивовар, 2011; В.В. Поліщук, 2014, 
2016 і ін.). Розвиток загальної витривалості су-
проводжується підвищенням функціональних 
можливостей різних систем організму. 

У зв'язку з цим, стимулювання розвитку да-
ної якості в дошкільні роки створює певні пере-
думови в підготовці дитини до школи, до більш 
успішного подолання навантажень, меншою 
стомлюваності, на уроках, а отже, кращому за-
своєнню знань із загальноосвітніх предметів 
(В.К. Бальсевіч, В.А. Запорожанов, 1987; М.С. Ра-
сін, І.Г. Мальцева, 1990). 

Таким чином, рухова діяльність дітей до-
шкільного віку, організована на відкритому по-
вітрі посилює оздоровчий ефект фізичних вправ, 
підвищує їх рухову активність. При цьому фі-
зичні навантаження помірної інтенсивності, до 
яких відносяться циклічні види рухів (ходьба, 
біг, ходьба на лижах), спрямовані на розвиток 
загальної витривалості і є оптимальними для ди-
тячого організму.

На наш погляд, цим вимогам повною мірою 
можуть відповідати кошти і форми туризму, до-
ступні для дітей дошкільного віку. Тим часом, не 
всяку рухову діяльність дошкільнят, організова-
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ну на повітрі з метою пізнання навколишнього 
світу і таку, яка включає циклічні види рухів, 
можна назвати туризмом. Назва «туризм» впер-
ше зустрічається в англійських джерелах по-
чатку 19 століття і позначає екскурсію або по-
дорож, яке закінчується поверненням до місця 
початку подорожі. Однак, з даних визначень 
випливає, що туристична подорож включає два 
поняття: поїздку і похід. Поїздка – це подорож 
по туристсько-екскурсійного, попередньо розро-
бленим маршрутом з використанням транспорту. 
Похід – активний спосіб пересування туристів по 
маршруту (пішки, на лижах, човнах і так далі). 
У походах з'єднується виконання пізнавальних 
завдань з умовами похідною життя (розбиття 
табору, подолання труднощів, і так далі). Вар-
то підкреслити, що екскурсії та прогулянки, як 
форми організації туризму, хоча і мали поши-
рення в дошкільних освітніх установах, але не 
були відображені в програмних документах і ме-
тодичній літературі з дошкільного виховання.

Вперше в 80-х роках авторами підручника з 
фізичного виховання дошкільнят А.В. Кенеман і 
Д.В. Хухлаевой вводиться поняття «прогулянка і 
екскурсія за межі дошкільного закладу» (1978), в 
більш пізньому виданні його заміщає термін «ди-
тячий туризм» (1985). У дослідженні Г.В. Шалігі-
ной (1977) вживається визначення «прогулянки в 
природних умовах». Варіанти «далеких прогуля-
нок», «турпоходів», – пропонує М.А. Рунова (1988). 
Т.І. Осокіна (1986), В.В. Поліщук (2008) розглядає 
самий «простий туризм» як прогулянки за межі 
ділянки в природу з метою закріплення і вдо-
сконалення рухових навичок і умінь в природних 
умовах. Е.Н. Вавілова (1986), Н.Є. Пангелова (2005) 
розкриває деякі питання організації «пішохідних 
та лижних прогулянок» але обгрунтування даним 
поняттям не дає [4, с. 5].

Вперше з метою фізичного виховання дітей 
дошкільного віку дана форма фізичної культу-
ри введена в «Методичні рекомендації» до «Про-
грами виховання і освіти в дитячому садку» 
(1986) і визначається як «прогулянка і екскурсія 
за межі ділянки – пішохідна і лижна». На наш 
погляд, доцільно уточнити поняття, які визна-
чають сутність прогулянок та екскурсій, засто-
сованих в системі дошкільного виховання. Більш 
точне поняття, яке визначає сутність визначень 
«прогулянка і екскурсія за межі дитячого сад-
ка» або просто «пішохідна прогулянка» дано в 
дослідженні В.В. Поліщука (2008). Він вважає, що 
вихідні дані не в повній мірі відбивають головне 
завдання – фізичне вдосконалення та оздоров-
лення дошкільнят. Використання подібних ви-
значень, на думку автора, буде требувати уточ-
нень і доповнень. Екскурсії – це прогулянки, які 
мають певні освітні цілі і проводяться по зазда-
легідь наміченої тематики [2, с. 23]. 

Система засобів фізичного виховання включає 
фізичні вправи, які представлені такими видами: 
1) гімнастикою; 2) рухливими і спортивними ігра-
ми; 3) спортивними вправами; 4) найпростішим 

туризмом (Д.В. Хухлаева, 1984; Т.І. Осокіна, 1986, 
А.А. Пивовар, 2005; Н.Є. Пангелова, 2006). 

Зазначені фізичні вправи реалізуються в на-
вчальній роботі, яка проводиться у вигляді фіз-
культурних занять; фізкультурно-оздоровчої 
роботи в режимі дня, до неї відносяться – ран-
кова гімнастика, гімнастика після денного сну, 
рухливі ігри та фізичні вправи, на ранкової та 
вечірньої прогулянки, Фізкультхвилинка; в са-
мостійної рухової діяльності, яка протікає під 
наглядом педагога, в роботі з сім'єю, в активно-
му відпочинку дошкільнят, який проводиться у 
вигляді фізкультурних дозвіль, свят, днів здо-
ровя. Дані спеціальної літератури дають підставу 
стверджувати, що в даний час найпростіший ту-
ризм в системі дошкільного фізичного виховання 
застосовується тільки в таких формах організа-
ції як фізкультурно-оздоровча робота і активний 
відпочинок.

У фізкультурно-оздоровчій роботі найпрості-
ший туризм представлений у вигляді ранкових 
і вечірніх прогулянок на території ділянки і за 
його межі. На думку дослідників (М.А. Рунова, 
1988; Н.І. Бочарова, 1989 і ін.), Організація ру-
хової діяльності дітей в процесі прогулянок за-
ймає невелику кількість часу. Рухливі ігри, які 
включаються в прогулянки одноманітні за тема-
тикою, майже відсутні гри-естафети, спортивні 
вправи і вправи, з використанням природних і 
соціальних об'єктов. У зміст екскурсій включа-
ються рухові завдання малої інтенсивності. Рі-
шення задач фізичного виховання в дошкільних 
освітніх установах здійснюється у формі актив-
ного відпочинку, в якому туризм представлений 
як далекі пішохідні (лижні) прогулянки в днях 
здоровя; туристських естафет, туристських смуг 
перешкод в фізкультурних святах і дозвіллі. 

Висновки. Таким чином, вивчення даних на-
укових досліджень і практичного досвіду пока-
зали, що застосування екскурсій, прогулянок, 
прогулянок-походів, можуть вирішувати різні 
завдання: ознайомлення з природою, виховання 
дбайливого ставлення до неї, вивчення найближ-
чого соціального оточення. Головна відмінність 
звичайних прогулянок від прогулянок-походів і 
туристських прогулянок полягає в цілеспрямо-
ваному розвитку фізичних якостей і в насиченою 
рухової активності дітей: близько 80% часу мо-
жуть становити циклічні рухи: ходьба, біг, ходь-
ба на лижах. Головною метою всіх доступних для 
дошкільнят форм туризму є оздоровлення дітей. 
З урахуванням наявних визначень, точок зору, 
віку дітей і конкретних завдань, що вирішуються 
в процесі екскурсій, прогулянок, прогулянок-по-
ходів, ми спробували сформулювати більш точ-
не поняття, яке визначає сутність понять «най-
простіший туризм», «дошкільний туризм». Під 
дошкільним туризмом розуміється організова-
на рухова діяльність дітей з метою зміцнення 
здоров'я і фізичного вдосконалення, спрямована 
на пізнання навколишнього світу і здійснювана в 
ігровій діяльності. 
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ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация
Одним из приоритетов современного образования и воспитания является социальное развитие ребен-
ка, расширение степеней самостоятельной активности дошкольника. Важно не только то, что и как 
знает ребенок, но и то, способна ли она действовать в соответствии с полученных знаний и различных 
жизненных ситуациях. Следовательно, речь идет о выработке определенной жизненной позиции до-
школьника, развитие его элементарной жизненной компетентности [5]. Решение этих задач в системе 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста являются первоочередными. Одним из самых 
эффективных способов их решения является более внедрения в практику дошкольного физического 
воспитания элементов туризма и туристско-краеведческой деятельности. На данное время образова-
тельно-воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении характеризуется ростом 
объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности детей, которая приводит к снижению 
и без того недостаточному, по оценке специалистов, уровня двигательной активности детей. В связи 
с этим поиск такой формы организации физического воспитания, в которой на фоне высокого уровня 
двигательной активности, можно развивать познавательные способности и формировать личность ре-
бенка, является актуальным.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольное образовательное учреждение, дошкольный 
туризм, туризм.

Polischuk V.V.
Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University 
named after Hryhoriy Skovoroda

TOURISM IS IN SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION  
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Summary
One of priorities of modern education and education there is social development of child, expansion of 
independent activity of preschool child. It is important not only that and as a child knows but also that, or 
she is able to operate in accordance with gain knowledge and different vital situations. Thus, speech goes 
about making of certain vital position of preschool child, development of him elementary vital competence 
[5]. Decisions of these tasks in the departmental and education of children of preschool age teaching are 
near-term. One of the most effective methods of their decision is anymore than introduction in practice 
of preschool physical education of elements of tourism and tourist-regional activity. On this time an 
educational-educate process in preschool educational establishment is characterized growth of volume 
and intensity of educational-cognitive activity of children, which results in a decline and without that to 
insufficient, as evaluated by specialists, level of motive activity of children. In this connection a search 
of such form of organization of physical education, in which on a background the high level of motive 
activity, it is possible to develop cognitive capabilities and form personality of child, is actual. 
Keywords: children of preschool age, preschool educational establishment, preschool tourism, tourism.
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МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Базенко В.А.
Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління 
при Президентові України

В Україні займаються фізичною культурою і спортом близько 13,5% населення, що на багато менше, ніж 
в розвинених зарубіжних країнах, де цей показник становить від 40 до 50%. Сьогодні є ряд факторів, що 
негативно впливають на розвиток фізичної культури і спорту в країні, і проблем, які потребують нагаль-
ного вирішення. Це – недостатнє фінансування; недостатнє залучення населення до регулярних занять 
фізичною культурою; невідповідність рівня матеріальної бази та інфраструктури фізичної культури і 
спорту завданням розвитку масового спорту в країні, а також її моральне і фізичне старіння; недостатня 
кількість професійних тренерських кадрів; втрата традицій українського спорту вищих досягнень. Крім 
цього, відсутність на державному рівні активної пропаганди занять фізичною культурою і спортом як 
складової частини здорового способу життя, включаючи турботу про здоров'я майбутнього покоління. 
Таким чином, одним із головних завдань держави, є загальна пропаганда і підтримка фізичної культу-
ри і спорту як механізм розвитку економічної, соціальної, духовної та політичної сфер країни. В статті 
проаналізовано сучасний стан розвитку фізичної культури та спорту в Україні, закордонний досвід удо-
сконалення цього питання в перехідні періоди розвитку країн та запропоновано конкретні механізми 
підримки розвитку фізичної культури та спорту в сучасних умовах децентралізації.
Ключові слова: фізична культура та спорт, механізми підтримки, сучасний стан, закордонний досвід, 
децентралізація.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Сьогодні, незважаючи 
на свою соціальну і економічну значущість, фі-
зична культура та спорт в Україні розвинута не 
на належному рівні. Труднощі, з якими зіткнула-
ся в своєму розвитку ця сфера, в умовах децен-
тралізації, пов'язані з недостаністю державної та 
громадської підтримки, недосконалістю сучасної 
нормативно-правової, методичної та інформацій-
ної бази, яка б враховувала його реалії, внутріш-
німи організаційними проблемами в самому фіз-
культурно-спортивному русі, що накопичились 
за останні роки. Однак, в першу чергу пов'язані з 
економічними проблемами розвитку суспільства 
та проблемами вироблення конкретних механіз-
мів підтримки розвитку фізичної культури та 
спорту в сучасних умовах.

На жаль, на сьогодні ми маємо шокуючі показ-
ники здоров'я населення, Україна посідає перше 
місце за рівнем смертності в Європі. ЮНЕСКО 
оголосило Україну, увага, країною вимираючо-
го етносу, тобто ми вимираюча нація. Останні  
40-50 років у високорозвинутих країнах, завдяки 
державній політиці, смертність людей зменши-
лася на 15%, збільшалася тривалість життя на 
15-20 років. Натомість в Україні станом на 1 січ-
ня 2016 року скорочено 83 дитячі спортивні шко-
ли, близько 30 тисяч учнів не мають можливості 
займатися улюбленими видами спорту, близь-
ко тисячі тренерів втратили свою роботу [10].

Вищевказані проблеми вказують на необхід-
ність вироблення конкретних механізмів під-
тримки розвитку фізичної культури та спорту в 
сучасних умовах.

Про таку необхідність свідчить також про-
ведення реформи державної політики у сфері 
спорту, яка зазначена у Стратегії розвитку Укра-
їни – 2020. На даному етапі розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року 
№ 1320-р схвалена Концепція Державної цільо-
вої соціальної програми розвитку фізичної куль-
тури і спорту на період до 2020 року та Ука-
зом Президента України від 9 лютого 2016 року 
№ 42/2016 затверджена Національна стратегія з 
оздоровчої рухової активності в Україні на пері-
од до 2025 року «Рухова активність – здоровий 
спосіб життя – здорова нація».

Основна мета реформування – приведен-
ня нашої системи у відповідність до провідних 
міжнародних стандартів, побудова нових ефек-
тивних взаємовідносин між усіма організаціями, 
задіяними у спортивній галузі, посилення ролі 
інституту місцевого самоврядування у розвитку 
фізичної культури та спорту. В цьому аспекті 
робота над виробленням конкретних механізмів 
підтримки розвитку фізичної культури та спор-
ту в умовах децентралізації є дуже актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми удосконалення системи державного 
управління фізичною культурою і спортом, по-
шуку ефективних механізмів підтримки розви-
тку фізичної культури та спорту розглядали такі 
вчені, як А. Аристова [2], І. Гасюк [3], А. Гонча-
ренко [4], В. Гузарь [5], М. Дутчак [6], Є. Імас [7], 
І. Коновалова [8], В. Кононович [9], В. Кузіна [14] 
А. Леонова [11], С. Ліщук [12], Ю. Мічуда [3] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Існуючі публікації акцентують 
увагу лише на окремих аспектах питання виро-
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блення механізмів підтримки розвитку фізичної 
культури та спорту, враховуючи той період і ту 
політику, яка була зосереджена в момент роботи 
дослідників та науковців.

Разом з тим, розгляд цього питання в сучас-
них конкретних умовах децентралізації для на-
шої країни є досить новим і не вирішеним. 

З огляду на вищевказані невтішні статистичні 
дані, що свідчать про критичний стан здоров'я 
нації, низькі показники рухової активності на-
селення, розвитку фізичної культури, масового 
спорту, та з метою збереження української нації, 
її здоров'я та обороноздатності необхідно негайно 
проводити роботу з вироблення конкретних ме-
ханізмів подолання кризи в цій сфері. 

Метою дослідження є проаналізувати сучас-
ний стан розвитку фізичної культури та спорту в 
Україні, закордонний досвід удосконалення цьо-
го питання в перехідні періоди розвитку країн 
та запропонувати конкретні механізми підримки 
розвитку фізичної культури та спорту в сучас-
них умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні пер-
шочерговими критеріями розвитку фізичної 
культури та спорту повинні бути не медалі, а 
критерії охопленості усіх верств населення за-
няттями фізичної культури і спорту, критерії 
захворюваності дітей, критерії кількості споруд 
на кількість людей. Необхідно звертати увагу 
на показники фантастичної смертності, критерії 
тривалості життя. Сьогодні, ми від європейських 
країн на покоління менше живемо.

Тобто, якщо ми ці критерії поставимо у стра-
тегічний тренд, тоді буде зрозуміло, що владі 
необхідно робити? В звітних документах повинно 
відображатися на першому плані – Якість життя 
людини – це ключовий показник, яким ми пови-
нні звітувати перед світом і перед людьми. Тому 
треба закладати цей показник і тоді зрозуміло 
буде як ми будемо фінансувати.

Одним з головних механізмів підтримки 
будь-якої сфери діяльності, в тому числі не є 
виключенням, а на нашу думку першочерговим, 
сфери фізичної культури та спорту, є фінансо-
вий механізм.

На жаль, держава, в аспекті фінансуван-
ня, робить недостатньо для підтримки фізичної 
культури та спорту. Сьогодні досі не ухвалений 
народними депутатами Закон України «Про ме-
ценатство у спорті», тому досі не легалізована 
благодійницька діяльність меценатів у нашій 
сфері. Вже 15 років він лежить у шухлядах Вер-
ховної Ради України. І до сьогоднішнього дня 
механізм фінансування залишився за старою 
схемою: Міністерство молоді та спорту України 
вибиває гроші у Держбюджеті, федерації пропо-
нують друзям скинутись на розвиток виду спор-
ту завдяки лише дружнім стосункам, при цьому 
друзі не мають бажання офіційно рекламувати 
свою благодійну діяльність, у зв'язку з додатко-
вим податковим наглядом за цим процесом.

За інформацією Мінмолодьспорту робочею 
групою підготовлено проект Закону України 
«Про меценатство у спорті», відправлено до Вер-
ховної Ради України і до цього часу він там досі 
на обговоренні. Там же і лотерея.

Неодноразово були намагання цю лотерею 
пробити, але, на жаль, де кого цікавить, хто буде 

керувати лотереями, а не куди підуть ці гроші, на 
розвиток культури, спорту, науки і так далі [13].

Зрозуміло, що сьогодні в бюджеті немає гро-
шей, на Донбасі іде війна і в країні економічна 
криза, але, невже не можна прийняти закон, 
який зробить так, щоб бізнесмену було вигідно 
допомагати спорту? Ми впевнені: якщо держа-
ва гарантує бізнесмену зниження податків чи ще 
якусь іншу допомогу в обмін на те, щоб він давав 
кошти якомусь конкретному спортсмену чи фе-
дерації, то він на це погодиться.

Сьогодні, дуже важливо створення економіч-
них стимулів та мотиваторів для представників 
бізнесу з метою їх заохочення інвестовувати ко-
шти в масовий спорт.

Механізми виконання – це розробка та ухва-
лення проектів нормативно-правових актів з 
метою встановлення стимулюючих норм для 
представників бізнесу, які мають бажання ін-
вестувати кошти в розвиток спорту та об'єктів 
фізкультурно спортивного спрямування. Постій-
ний діалог з бізнесом з метою розробки взаємодії 
моделі співпраці. Поширення та запровадження 
кращого світового досвіду.

Сьогодні, в умовах децентралізації, формую-
чи бюджет громада отримує додатковий фінан-
совий ресурс і постає питання його ефективного 
використання. У цьому напрямку дуже корисно 
врегулювати на законодавчому рівні питання 
спрямування коштів, що отримає місцевий бю-
джет від акцизного збору на алкогольні напої та 
тютюнові вироби у розмірі 30 відсотків – на роз-
виток фізичної культури і спорту.

Дуже актуальним зараз для всього спорту є 
питання – реклама алкоголю та спорт. Законом 
України № 71-VIII від 28.12.2014 р. пиво було 
прирівняне до алкогольних напоїв. На весь ал-
коголь, як і на тютюнові вироби, встановлений 
обмежувальний режим рекламування у відповід-
ності до Закону України «Про рекламу». І тому, 
для пересічного споживача чи вболівальника по-
єднання алкогольних брендів та спорту начебто 
неможливе. Але тільки на перший погляд, і тіль-
ки для пересічного споживача та вболівальника.

Так, у відповідності до ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про ре-
кламу» забороняється реклама алкогольних на-
поїв, реклама знаків для товарів та послуг, під 
якими випускаються алкогольні напої, зокрема: 
на радіо та телебаченні з 6 до 23 годин; засобами 
внутрішньої реклами. А абзацом 2 ч. 4 ст. 22 цьо-
го ж Закону визначено, що дозволяється спон-
сорування теле-, радіопередач, спонсорування 
спортивних та інших заходів з використанням 
знаків для товарів та послуг, під якими випус-
каються алкогольні напої. Висловлюючись про-
стою мовою: транслювати/показувати процес 
розпивання чи самого зображення пива під час 
проведення спортивного змагання заборонено, а 
зображувати торгову марку, під якою продаєть-
ся пиво – можна. Правова ж оцінка технічного 
процесу показу/відображення залежатиме від 
обраного виду популяризації: реклама чи спон-
сорство. Причому, визначатимуть це безпосеред-
ньо сторони в договорі.

Наприклад, на матчах групового етапу UEFA 
Champion’s League, в якому приймало участь 
київське «Динамо» у 2015 році, демонструвався 
всім відомий пивний бренд. І якщо в одних ви-
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падках ми можемо говорити, що це була демон-
страція виключно знаку для товарів, під яким 
випускається пиво, то в інших – разом із зна-
ком для товарів мала місце демонстрація і пляш-
ки усім відомого напою. Висновки з цього кожен 
може зробити сам.

Таким чином, законодавчі дефініції щодо «ре-
клами» алкоголю мало того, що неоднозначні для 
оцінки та кваліфікації, вони ще й дозволяють 
цілком легально і законно обійти визначену «за-
борону». Головне «одягнути» це все у правильну 
«правову обгортку». За своєю суттю демонстра-
ція пе(и)вного бренду чи товару залишатиметь-
ся «рекламою», але юридично це носитиме назву 
«спонсорства» з використанням торгової марки.

Однак, якщо поглянути ширше, то потрібно 
з’ясувати: яка мета запропонованого державою 
роз’єднання спорту (як діяльності, що пропагує 
здоровий спосіб життя) та рекламування соці-
ально шкідливих товарів? Невже обмеживши/
заборонивши «рекламу» алкогольних та тютюно-
вих виробів у всіх її можливих формах – держа-
ва тим самим зменшить споживання цих товарів 
і підніме рівень здоров’я населення? Тим більше, 
коли їх споживання та реклама «заборонена» на 
стадіоні, але жодним чином не заборонена навко-
ло нього?

Видається, що держава застосовуючи методи 
«табу» для зв’язки «спорт та алкоголь» – не ви-
рішує жодних реально важливих для суспільства 
питань, окрім власне обмеження сфери спорту 
потенційними доходами від виробників «соціаль-
но шкідливих товарів» – алкоголю та тютюну. 
Можливо варто поставити питання про соціаль-
ну відповідальність виробників та розповсюджу-
вачів таких товарів, які б могли її реалізувати 
шляхом часткового фінансування сфери спорту 
(яка популяризує здоровий спосіб життя), як 
певної «відплати» за свою шкідливу діяльність? 
Можливо рівень здоров’я населення слід піді-
ймати не шляхом заборони соціально шкідливих 
товарів, а шляхом популяризації здорового спо-
собу життя, спортивної активності, власне самого 
спорту? А для цього створювати реальні умови 
для бажаючих зайнятися такою діяльністю? 

Крім цього, сьогодні органам місцевого само-
врядування потрібно виробляти механізми щодо 
залучення громадських організацій спортивного 
профілю до активної роботи в сфері фізичної 
культури та спорту, тому що вони, за підтримки 
влади, можуть працювати ефективно зі спонсо-
рами, інвесторами, залучати додаткове фінансу-
вання з українських та міжнародних фондів у 
вигляді отримання відповідних грантів для роз-
витку фізичної культури і спорту та проводити 
корисну для громади волонтерську діяльність.

Корисним в цьому аспекті, є створення при 
профільних управління відповідних рад Центрів 
з допомоги громадським організаціям спортив-
ного профілю тощо в підготовці документів для 
участі в отриманні грантової позабюджетної до-
помоги. При цьому, міжнародні фонди дуже важ-
ливу роль приділяють підтримці громадських 
організацій в отриманні гранту саме представ-
никами влади. В цьому випадку, шанс отримати 
грант є дуже великим.

Це нововведення, на нашу думку, не потребує 
додаткових коштів на заробітну плату, оскільки 

посада має запроваджуватися на громадських 
засадах. Це європейська практика роботи місце-
вих органів самоврядування. Наприклад, у Поль-
щі кожна рада має кілька людей, які займаються 
позабюджетними інвестиціями, у вигляді напи-
сання грантів, участі у різних програмах тощо. 
Ми не повинні надіятися тільки на бюджет – 
сільський, районний, обласний – у них видатки 
обмежені. Тому необхідно активізувати роботу із 
залучення інвестицій.

Вважаємо, що сьогодні одним з механізмів фі-
нансової підтримки розвитку фізичної культури 
та спорту, в умовах децентралізації, може стати 
внесення змін до Закону України «Про держав-
ні лотереї в Україні» щодо надання повноважень 
органам місцевого самоврядування організувати 
власні спортивні лотереї, кошти від яких будуть 
підтримувати фізичну культуру і спорт на місцях.

Сьогодні, крім вищевказаних проблем розви-
тку фізичної культури та спорту, у нас один з 
найнижчих показників кількості дітей, залучених 
до спорту (10%). До школи приходить 70% здоро-
вих дітей, а серед випускників їх лише 20% [13].

Враховуючи такі показники хворих дітей, 
сьогодні ми мусимо в школах щоденно зроби-
ти урок здоров'я для того, щоб щоденно дитина 
мала можливість більше дихати свіжим повітрям 
та робити елементарну фізкультурну зарядку. 
Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, 
але жодні ліки в світі не можуть замінити фізич-
ні вправи.

Зараз нам вкрай необхідно не гнатися за 
спортивними результатами будь-якою ціною, 
а постійно проводити уроки з навчання дітей 
правильному диханню при виконнані фізичних 
вправ, викорисання тих способів виконання ру-
хових дій, за допомогою яких рухове завдання 
розв’язується доцільно та найбільш ефективно. 
Сьогодні, всі дії влади різних рівнів повинні бути 
зконцетровані на розвиток фізичної культури, 
оздоровлення та масовий спорт.

В цьому аспекті, особливо окремої уваги потре-
бують питання фізичного виховання у навчальних 
закладах. В багатьох школах уроки фізкультури 
є непопулярними для більшості учнів, які вважа-
ють їх формальними та нецікавими.

Тому, вже давно прийшов час виробити меха-
нізми оновлення навчальної програми та знайти 
більш сучасні та ефективні засоби вдосконален-
ня цієї роботи. А з іншого боку, надати виклада-
чу можливість знайти індивідуальний підхід до 
кожного учня. Це стосується навчальних закла-
дів усіх рівнів. На нашу думку, стратегічною по-
милкою є намагання зробити заняття з фізичного 
виховання у вищій школі факультативними.

На нашу думку, виведення дисципліни «Фі-
зичне виховання» з навчального процесу при-
зведе до ще нижчого рівня фізичного здоров'я 
студентів та унеможливить підготовку конкурен-
тоспроможних фахівців на ринку праці. В свою 
чергу, низький рівень фізичного здоров'я студен-
тів – це неспроможність протистояти і військовій 
агресії з боку агресора.

Справа в тому, що новим Законом України 
«Про вищу освіту» усім вищим навчальним за-
кладам надані рівні права, автономність, в тому 
числі і право самостійно обирати форми органі-
зації освітнього простору. Однак, нажаль, серед 
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недооцінених, так би мовити, другорядних дис-
циплін опинилося фізичне виховання. Наслідком 
цього є необґрунтоване скорочення науково-пе-
дагогічних працівників фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах, а в окремих випад-
ках і ліквідація кафедр фізичного виховання або 
спроба замінити їх діяльність спортивними клу-
бами. Але вже сьогодні ми можемо констатувати 
той факт, що ні діяльність спортивних клубів, ні 
створення рекомендованих профільним Мініс-
терством центрів студентського спорту, ні запро-
поновані ним чотири моделі організації фізично-
го виховання у вищих навчальних закладах, не 
зможуть повноцінно замінити професійну діяль-
ність кафедр фізичного виховання. Це перш за 
все пов'язано з тим, що на сьогоднішній день ми 
маємо вкрай низький реальний рівень фізичної 
підготовленості студентської молоді, яка є най-
потужнішим за чисельністю мобілізаційним люд-
ським ресурсом держави, яка зараз знаходиться 
в умовах війни. 

Безумовно, є такі студенти, які підтримують 
факультативну систему навчання. Так, як, час 
самостійних занять можна «ефективно викорис-
тати» в лапках: розважитися в комп'ютерних 
іграх, викурити цигарку та інше. Однак, пройде 
час та ці молоді люди будуть шкодувати, що не-
достатньо уваги приділяли заняттям з фізичної 
культури. 

І головне, ще раз наголошуємо, такі зміни мо-
жуть вдарити по обороноздатності нашої країни, 
оскільки вже зараз значна частина призовників 
не придатна до військової служби і має низький 
показник фізичної підготовленості. 

На нашу думку, сьогодні вкрай необхідно 
включити в навчальні плани вищих навчальних 
закладів з усіх спеціальностей обов'язкові занят-
тя з фізичного виховання протягом усього періо-
ду навчання, за винятком останнього випускного 
семестру, обсягом 4 години на тиждень, які бу-
дуть мати реакційно-відновлювальний характер 
і не будуть впливати на тижневе аудиторне на-
вантаження студентів.

Також, поряд з вищевказаним, потрібно роз-
робити Міністерству освіти і науки України та 
Міністерству охорони здоров'я України спільний 
наказ про забезпечення медико-педагогічного 
контролю за фізичним вихованням студентів ви-
щих навчальних закладів, якого сьогодні немає.

Зараз вкрай важливо шукати та застосувати 
добрі приклади механізмів ефективного розви-
тку сфери фізичної культури та спорту. В цьому 
аспекті дуже корисним для нас, на нашу думку, 
є запроваджений досвід нашої країни-сусідки 
Польщі.

Для прикладу, розглянемо досвід, який запро-
вадила країна-сусідка Польща. Справа в тому, що 
в Польщі у 2008 році була також застаріла радян-
ська база, не знали, що з нею робити, брак фінан-
сування. Цю проблему країна-сусідка розпочала 
вирішувати за рахунок актуалізації проблеми 
розвитку масового спорту. В той час, 36 відсотків 
дітей Польщі не відвідували занять з фізичної 
культури. У нас також великий відсоток дітей, 
які беруть довідки про звільнення від занять фіз-
культурою у школах і це негативна тенденція.

Для вирішення цих проблем в Польщі в 
2008 році було запроваджена програма «Мій 

спортивний майданчик «Орлик 2012». Що таке 
спортивний майданчик «Орлик»? Це такий комп-
лекс, який складається з футбольного поля зі 
штучним покриттям, а також многофункціональ-
ного майданчику, де можна грати у волейбол, 
гандбол, баскетбол, інші види рухомої активності. 
В «Орлику» також представлені аніматори, ду-
шові кабіни. 

На цю програму та будівництво таких спор-
тивних майданчиків було виділено спочатку один 
мільярд злотих, яка поділялася на три частини: 
одну частину брав на себе Державний бюджет, 
одну частину – місцевий бюджет і одну части-
ну – фінансували бенефіціари (тобто або це шко-
ла, або ОСББ, або спонсори). 

За рахунок таких злагоджених дій було по-
будувно дві тисячі 600 «Орликів» по всій Польщі, 
навіть в таких селах, де ніколи не було сучасних 
спортивних майданчиків.

Крім цього, 696 стадіонів було побудовано в 
рамках програми «Багатофункціональне поле», 
149 стадіонів побудовано в рамках програми 
«Закрите поле», а також 119 сучасних ковзанок 
масового катання, розташованих на поліурета-
новому тангажу. В результаті проведенних за-
ходів 5 мільйонів дітей і 9 мільйонів дорослих 
стали займатися активною фізкультурою на цих 
«Орликах».

Сьогодні, коли ми дивимося на нагородження 
наших спортсменів, то звичайно гордість за кра-
їну, але сьогодні мешканців міст, сіл, та селищ 
більш цікавить споруджений якісний спортивний 
майданчик поряд з будинком, ніж перемоги на-
ших провідних спортсменів. 

Зараз, в Україні гостро стоїть питання віднов-
лення раніше збудованих спортивних майданчи-
ків для дітей. Це надбання народу, і вони мають 
служити громаді. В умовах децентралізації, їх 
обовязково необхідно передавати на баланс, не 
змінюючи цільового призначення, ОСББ та ін-
шим організаціям, які взяли будинки, квартали, 
райони на обслуговування, та контролювати їх 
використання. В цьому випадку, спортивні май-
данчики будуть на утриманні, контролі і відпо-
відальності кожного мешканця територіальної 
громади. Маємо надію також, і на зміну психоло-
гії відношення кожного мешканця до збереження 
спортивного майданчику в належному стані, гро-
ші на утримання якого будуть йти безпосередньо 
з його карману.

Хочему звернути увагу на роботу організацій 
України та Польщі, які є сьогодні кращим при-
кладом у напрямку розвитку фізичної культу-
ри та спорту. Так, за інформацією голови ЛМГО 
«Центр фізичної культури та оздоровлення» Лу-
кашевського О.М., за підтримки Польсько-Укра-
їнської господарчої палати вони планують роз-
будовувати мережу спортивних майданчиків та 
спортивних клубів у містах і регіонах України. 
Це дасть змогу забрати дітей з вулиці, працевла-
штувати наших спортсменів, тренерів, майстрів 
спорту. Співпраця цієї громадської організації 
з Польсько-Українською господарчою палатою 
дасть можливість перетинати кордон за спроще-
ним порядком, їздити на спортивні турніри, зма-
гання, ділитися досвідом. 

Здійснення таких робіт сьогодні відбувається 
лише за рахунок копіткої праці любителів спор-



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 176

Д
Е

РЖ
А

В
Н

Е
 У

П
РА

В
Л

ІН
Н

Я

ту, які поважають спортивні традиції, фанатів, 
спортивних кумирів. 

На нашу думку, здійснення громадою таких 
дій владі необхідно взяти на озброєння в реалі-
зації державної політики. Це дуже важливо, так, 
як під час здійснення цих процесів людина вкла-
дає свої приватні кошти у розвиток майбутнього 
нашої країни, наших дітей – у розвиток фізичної 
культури і спорту і є прикладом для інших не-
байдужих до цього громадян. Така робота, для 
прикладу іншим, якнайширше потрібна висвіт-
люватися засобами масової інформації.

Одним з головних механізмів проведення 
ефективної реформи в сфері фізичної культури 
та спорту є, безумовно, і якісна підготовка висо-
кокваліфікованих спеціалістів. 

Сьогодні в Україні є 4 профільних вищих на-
вчальних закладів. В Києві, Львові, Харкові та 
Дніпропетровську. Крім цього, є кілька десятків 
педагогічних вищих навчальних закладів, які ма-
ють факультети фізичне виховання. 

Зараз, близько 120 вищих навчальних за-
кладів мають сьогодні ліцензію на підготовку і 
випуск фахівців в галузі фізичної культури і 
спорту. Така кількість говорить про багаточис-
лену армію спеціалістів в сфері спорту, але не 
про якість. Сьогодні, фахівців в галузі фізичної 
культури та спорту готує даже політехнічний 
вуз, що, нажаль не дає надію на підготовку спе-
ціалістів дійсно високого класу.

Ще одним важливим механізмом підримки 
розвитку фізичної культури та спорту, на нашу 
думку, в сучасних умовах децентралізації мо-
жуть стати бренд-стратегії.

В м. Трускавці в червні 2016 року Міжна-
родним бренд-консалтинговим агентством по-
вного циклу «BRENDING AND CONSULTING 
VVV» було презентовано власну бренд-стратегію 
«Брендування міст – імідж й репутація Украї-
ни». Результатом презентації стало погодження 
трускавецьких підприємців з тим, що брендинг є 
вагомою складовою розвитку курорту. Такий іно-
ваційний механізм, на нашу думку, можливо та 
необхідно задіяти в розвитку фізичної культури 
та спорту якомога швидше [15].

Бренд – це єдиний в своєму роді набір уяв-
лень, що з'являється в свідомості споживача під 
впливом назви, символу та зовнішнього вигляду, 
які однозначно прив'язані до певних товарів та 
послуг» [1].

Брендинг міст покликаний заповнити дефіцит 
матеріальних і нематеріальних ресурсів в місті. 
Кожна територія, громада, як і кожна людина, є 
унікальною. Завдання міського брендингу: доне-
сти до цільової аудиторії і зафіксувати унікаль-
ність тієї чи іншої території, тим самим позна-
чивши свою конкурентну перевагу.

На сьогоднішній день існує безліч механізмів 
створення територіального бренду. Але, в кон-
тексті нашої роботи ми зупинимось на спортив-
ному брендінгу. Спортивний брендинг діє в трьох 
площинах: власне просування великого спортив-
ного заходу (спортивний імідж території); просу-
вання спортивних брендів за допомогою великого 
спортивного заходу, спортсменів; залучення на-
селення до занять спортом через краудфандінго-
вие акції; спортивні соціальні та благодійні про-
екти; системні тренування.

Спортивний брендинг, в широкому сенсі, – це 
системна робота з населенням, спрямована на: 
формування нормативної спортивної культури; 
розуміння необхідності ведення здорового спосо-
бу життя та інтерес до подібних занять; знайом-
ство жителів з існуючими спортивними напрям-
ками (професійними і «дворовими»); підтримка 
інтересу до міських спортивних заходів; форму-
вання позитивного іміджу міста через проведен-
ня великомасштабних заходів.

В Україні були спроби брендування міст під 
час проведення Євро-2012. Але, нажаль, відбу-
лось квазі брендування, коли дуже великі дер-
жавні гроші були витрачені на створення ло-
готипів, атрибутики та при цьому забули про 
бренд-стратегії, про те, з чим ця дана територія 
виходить в світ і що вона може презентувати. 
І після проведення Євро-2012 ці процеси взагалі 
згорнулися. Хоча в нашій країні достатньо сел, 
селищ, невеликих міст, а зараз ще в процесі де-
централізації створені нові територіальні грома-
ди, в яких ці процеси потребують розвитку.

При створенні територіальних брендів, про 
що доречі зазначено в Стратегіі сталого розвитку 
«Україна 2020», невідємною їх частиною повинні 
бути спорт і туризм. Це питання не потребує об-
говорення. Сьогодні, бізнес і влада, як ми бачемо 
це розуміє, але робота з цього питання на дуже 
низькому рівні.

В Україні сьогодні велика кількість міст мо-
жуть створювати свій територіальний бренд 
через призму фізичної культури та спорту. На 
нашу думку, використання інструментів брен-
дингу і механізмів спортивного брендингу зокре-
ма в умовах децентралізації, залучення місцевих 
жителів в процес територіального брендінгу, по-
винно бути в пріоритеті при владі на місцях. 

Тому, сьогодні дуже актуальним є спортивний 
брендінг. І перш за все необхідно зробити презен-
тації кожного міста в Україні, як міста спортивної 
слави. Сьогодні проводяться деякі рухи в цьому 
напрямку, але вони дуже повільні. Для прикладу, 
в цьому році була розроблена дуже цікава інтер-
нет-презентація Херсонщини, доступна для ши-
роко колу зацікавлених осіб, але в більшості як 
туристичного регіону. І тут, на нашу думку, по-
трібно розширювати таку презентацію регіону, як 
спортивного, культурного та інших привабливих 
для інвестицій характеристик регіону.

У нас є також славне місто Бердянськ. Якщо 
ввести в пошуковик «Google» слово «Бердянськ», 
то можна побачити негативну інформацію про те, 
що цей курорт в близькості зони АТО. І сьогодні 
курортний сезон тут перетворюється в «мертвий».

Для прикладу, в Італіі в усі пори року готелі 
зайняті не тільки відпочиваючими, а в першу чер-
гу спортсменами. Дуже часто в готелях можливо 
почути, що номера всі зайняті спортсменами.

Сьогодні, в розвитку фізичної культури та 
спорту за рахунок спортивного брендингу необ-
хідно використовувати досвід створеного в Укра-
їні «Інституту територіального брендингу», екс-
перти якого відкриті для співпраці з залучення 
реальних інвестицій, поліпшення ментального 
здоров'я будь-якого регіону.

На нашу думку, в цьому аспекті, сьогодні вкрай 
важливо зробити загальнонаціональний спортив-
ний державний канал. В цьому випадку можливий 
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швидкий стрибок в напрямок фінансової підтрим-
ки та вкладення інвестицій у розвиток фізичної 
культури та спорту з боку бізнесу, в тому числі 
з інших держав. Коли під кожним досягненням у 
розвитку фізичної культури та спорту будуть ви-
світлюватися бізнес спонсори, тоді вони будуть з 
радістю віддавати кошти на цю справу. Адже це 
для них – не тільки спосіб реалізації себе перед 
суспільством в плані благих діянь на розвиток дер-
жави, але і проголошення свого бренду та престиж.

Таким чином, на нашу думку, використавши 
запропоновані в роботі механізми підтримки роз-

витку фізичної культури та спорту допоможуть 
забезпечити сталий розвиток фізичної культури 
та спорту в умовах децентралізації, що, в свою 
чергу, забезпечить підвищення рівня добробуту 
кожного українця і процвітання України в цілому.

«Сильна Україна» – для всієї держави, для 
кожного громадянина повинно бути не слоганом, 
а сенсом життя.

Подальші наукові пошуки можуть бути спря-
мовані на розв'язанні проблемних питань розви-
тку фізичної культури та спорт в сучасних умо-
вах децентралізації.
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В Украине занимаются физической культурой и спортом около 13,5% населения, что на много мень-
ше, чем в развитых зарубежных странах, где этот показатель составляет от 40 до 50%. Сегодня есть 
ряд факторов, негативно влияющих на развитие физической культуры и спорта в стране, и проблем, 
требующих неотложного решения. Это – недостаточное финансирование; недостаточное привлече-
ние населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материаль-
ной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в 
стране, а также ее моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных 
тренерских кадров; потеря традиций украинского спорта высших достижений. Кроме этого, отсут-
ствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом 
как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. 
Таким образом, одной из главных задач государства, общая пропаганда и поддержка физической 
культуры и спорта как механизм развития экономической, социальной, духовной и политической 
сфер страны. В статье проанализировано современное состояние развития физической культуры и 
спорта в Украине, зарубежный опыт совершенствования этого вопроса в переходные периоды раз-
вития стран и предложены конкретные механизмы поддержки развития физической культуры и 
спорта в современных условиях децентрализации.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, механизмы поддержки, современное состояние, за-
рубежный опыт, децентрализация.
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MECHANISMS SUPPORTING THE PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary
In Ukraine about 13,5% of the population is engaged in physical culture and sport, which is much less 
than in other developed countries, where the indicator is 40 to 50%. Today, there are number of factors 
affecting the development of physical culture and sports in the country, and the problems that need urgent 
solutions. This is – insufficient financing; insufficient involvement of the population into regular physical 
culture trainings; inconsistency of material resources level and of physical culture and sport infrastructure 
to development objectives of mass sports in the country, as well as its moral and physical aging; insufficient 
quantity of professional trainer's personnel; loss of Ukrainian sports traditions in higher achievements. 
Besides, absence at the state level of an active promotion of physical culture and sport occupation as a 
component of a healthy lifestyle, including care about health of future generation. Thus, one of the main 
tasks of the state is the general promotion and support of physical culture and sport as a mechanism for 
the development of economic, social, spiritual and political spheres of the country. The article analyzes the 
current state of physical culture and sports development in Ukraine, foreign experience to improve this 
issue in the transitional periods of countries development and proposes specific mechanisms of supporting 
the physical culture and sports development in the current conditions of decentralization.
Keywords: physical culture and sport, mechanisms supporting, current state, foreign experience, 
decentralization.
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ЦЕНТР ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ОДИН ІЗ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ 

СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ МОЛОДІ

Мічуріна А.О., Ткач Л.М.
Національна металургійна академія України

У статті розглянуто проблеми працевлаштування молоді та сучасний стан ринку праці випускників ви-
щих навчальних закладів, а також проаналізовані державні механізми забезпечення їх зайнятості.
Ключові слова: працевлаштування молоді, рівень безробіття, Центр партнерства з підприємствами.

Постановка проблеми. Проблема працевла-
штування випускників вищих навчальних 

закладів сьогодні надзвичайно актуальна. В умо-
вах ринкової економіки, коли право на працю ре-
алізується не через соціальні гарантії, а через 
особисту ініціативу, проблема зайнятості моло-
ді набуває особливої гостроти. Сьогодні молодь 
представляє найбільш численну групу безробіт-
них – понад 30% від загальної кількості зареє-
строваних безробітних. Крім того, 25-28% від за-
гальної сукупності безробітної молоді складають 
випускники вищих навчальних закладів [3].

Виявлення причин працевлаштування моло-
ді, проблеми конкурентоспроможності молодих 
фахівців на ринку праці потребують подальшого 
дослідження, а також знаходження ефективних 
механізмів їх подолання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема зайнятості молодих людей неоднора-
зово розглядалася багатьма дослідниками. Пи-
тання формування ринку праці молоді, особли-
во фахівців з вищою освітою, висвітлювали такі 
вчені, як: О. Грішнова, М. Долішній, С. Злупко, 
О. Кратт, О. Лаврук, О. Яременко та ін. Важли-
вість порушеної проблеми для підвищення рівня 
працевлаштування молоді зумовлює необхідність 
ґрунтовних досліджень з питань працевлашту-
вання молоді, покращення показників співпраці 
підприємств-роботодавців з ВНЗ, а також ак-
тивізація державних механізмів у врегулюванні 
проблеми безробіття. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналізуючи динаміку рівня безро-
біття молоді в Україні, зокрема рівень зайнятос-
ті у Дніпропетровській області, ми спостерігаємо 
зменшення показників щодо працевлаштування 
випускників вишів. У цій ситуації до існуючих ме-
ханізмів державного сприяння працевлаштуванню 
молоді сьогодні можна віднести діяльність центрів 
партнерства з підприємствами, які виконують чи 
не ключову роль у забезпеченні зайнятості випус-
кників вишів. Одним із таких центрів функціонує 
в Національній металургійній академії України 
(НМетАУ) (м. Дніпро). Співпраця НМетАУ з під-
приємствами набуває стратегічного характеру. 
Ректорат академії і підприємства-роботодавець 
прагнуть до співпраці. Налагодження партнерства 
сприяє покращенню ситуації з питання працевла-

штування випускників. Хоча існує чимало перепон 
у партнерстві. У непростих умовах на ринку праці 
слід налагоджувати соціальний діалог між сторо-
нами, що сприятиме поліпшенню процесу працев-
лаштування молоді на ринку праці та забезпечить 
отримання випускником відповідних професійних 
компетентностей.

Мета статті. Головною метою статті є дослі-
дження сучасного стану ринку праці випускників 
вищих навчальних закладів та аналіз державних 
механізмів забезпечення їх зайнятості на при-
кладі роботи Центру партнерства з підприєм-
ствами, який виступає однією з дієвих ланок у 
забезпеченні працевлаштування молоді – випус-
кників ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. За результата-
ми досліджень, головними бар’єрами у прийомі 
на роботу випускників ВНЗ найчастіше стають: 
низький рівень практичної підготовки, завище-
ні вимоги до зарплати та перспектив кар’єрного 
зростання, відсутність досвіду роботи, низький 
рівень володіння іноземними мовами чи ПК тощо. 
Тому студентам старших курсів та випускникам, 
котрі бажають отримати гідну роботу та зробити 
успішну кар’єру, необхідно починати думати про 
це ще до закінчення ВНЗ [4].

Одним із негативних факторів, який впливає 
на працевлаштування студентів ВНЗ є безробіт-
тя. Спробуємо дослідити динаміку рівня безро-
біття в Україні.

Рівень безробіття – кількісний показник, який 
визначається як відношення кількості безробіт-
них до загальної чисельності економічно актив-
ного працездатного населення країни (регіону, 
соціальної групи), і виражається у відсотках [8]. 
В Україні щорічно на обліку в обласній службі 
зайнятості перебуває близько 36-38 тис. молодих 
громадян віком до 35 років або від 39% до 44% від 
загальної чисельності осіб [2].

Рівень безробіття серед молоді є вищим за се-
редній рівень безробіття у країні, тому розгля-
немо нижченаведену діаграму статистики щодо 
зайнятого і безробітного населення в Україні.

Таким чином, рівень безробіття з 2010 по 
2012 роки зменшився на 0,7%, але за останні 
три роки безробіття зросло на 1,4%. Враховуючи 
2016 рік I квартала, показник рівня безробіття 
також підвищується.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
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Рис. 1. Рівень безробіття з 2010 по 2016 рр.  
за I квартал

Джерело: [7]

На нашу думку, головними причинами досить 
високого рівня безробіття є спад економіки і від-
повідне скорочення сукупного попиту на робочу 
силу, структурні зрушення, рух робочої сили. Це 
також негативно впливає на можливість працев-
лаштування студентської молоді та випускників 
ВНЗ. У таких умовах політика держави на ринку 
праці має бути спрямована на зниження рівня 
безробіття, тобто забезпечення можливості реа-
лізації своєї трудової активності всім громадянам 
[1, с. 169]. Оскільки однією з ключових причин 
безробіття є незбалансованість попиту і пропо-
зиції робочої сили, саме тому потрібно втілювати 
в життя активну політику, яка складається із за-
ходів, спрямованих на:

– збільшення попиту на робочу силу з боку як 
державного, так і приватного сектора економіки;

– підвищення конкурентоспроможності робо-
чої сили та забезпечення відповідності робочої 
сили і робочих місць;

– вдосконалення процесу працевлаштування 
молоді у ВНЗ.

Щоб визначити рівень працевлаштування мо-
лоді у м. Дніпро, та на які професії сьогодні є 
попит на ринку праці, яких спеціалістів треба 
готувати ВНЗ, нам потрібно дослідити рівень за-
йнятості населення у Дніпропетровській області.
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Рис. 2. Рівень зайнятості населення  
у Дніпропетровській області

Джерело: розроблено авторами за даними [2]

За результатами вищенаведеної діаграми ми 
дійшли висновку, що чисельність зайнятого на-
селення у І кварталі 2016 року у Дніпропетров-
ській області складала 1429,8 тис. осіб і, у по-
рівнянні з І кварталом 2015 року, зменшилась на 
61,6 тис. осіб. 

Рівень зайнятості, розрахований за методоло-
гію МОП, склав 61,3% проти 59,7%, тобто змен-
шився на 2,1% [2]. 

Отже, рівень зайнятості у Дніпропетровській 
області зменшився, такі результати спонукають 
молодь замислюватись над тим, що шукати робо-
ту треба заздалегідь і ретельно розглядати про-
позиції щодо вибору спеціальності або отриман-
ня другої вищої освіти.

Визначимо рівень зайнятості населення у Дні-
пропетровській області в порівнянні з іншими об-
ластями. 
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Джерело: [2]

Із вищенаведеного рисунка спостерігаємо, що 
Дніпропетровщина посідає перше місце в Укра-
їні серед областей і друге – після Києва (показ-
ник по області – 59,2%) (по Україні – 55,6%; по 
м. Київ – 61,7%) за рівнем зайнятості населення 
в І кварталі 2016 року. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

За
ка

но
да

вц
і, 

ви
щ

і д
ер

ж
ав

ні
 

сл
уж

бо
вц

і

П
ро

фе
сі

он
ал

и

Ф
ах

ів
ці

Те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і

П
ра

ці
вн

ик
и 

сф
ер

и 
то

рг
ів

лі
 т

а 
по

сл
уг

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
 р

об
іт

ни
ки

 
сі

ль
сь

ко
го

 т
а 

лі
со

во
го

 
го

сп
од

ар
ст

ва

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
 р

об
іт

ни
ки

 з
 

ін
ст

ру
ме

нт
ом

Ро
бі

тн
ик

и 
з о

бс
лу

го
ву

ва
нн

я 
та

 
ск

ла
да

нн
я 

ус
та

тк
ув

ан
ня

 м
аш

ин

Н
ай

пр
ос

ті
ш

і п
ро

фе
сі

ї

23 4 6 20 9 7 3 6 5 

3786,27 

2409,22 2221,51 2152,06 
1866,02 2039,96 

2791,97 2818,67 

1765,59 

5915 

3105 3260 
1844 

4231 

335 
3174 

4677 

3190 

Навантаження на одну вакансію Середній розмір запропонованої заробітної плати (грн.) Безробітні

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

За
ка

но
да

вц
і, 

ви
щ

і д
ер

ж
ав

ні
 

сл
уж

бо
вц

і

П
ро

фе
сі

он
ал

и

Ф
ах

ів
ці

Те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і

П
ра

ці
вн

ик
и 

сф
ер

и 
то

рг
ів

лі
 т

а 
по

сл
уг

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
 р

об
іт

ни
ки

 
сі

ль
сь

ко
го

 т
а 

лі
со

во
го

 
го

сп
од

ар
ст

ва

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
 р

об
іт

ни
ки

 з
 

ін
ст

ру
ме

нт
ом

Ро
бі

тн
ик

и 
з о

бс
лу

го
ву

ва
нн

я 
та

 
ск

ла
да

нн
я 

ус
та

тк
ув

ан
ня

 м
аш

ин

Н
ай

пр
ос

ті
ш

і п
ро

фе
сі

ї

23 4 6 20 9 7 3 6 5 

3786,27 

2409,22 2221,51 2152,06 
1866,02 2039,96 

2791,97 2818,67 

1765,59 

5915 

3105 3260 
1844 

4231 

335 
3174 

4677 

3190 

Навантаження на одну вакансію Середній розмір запропонованої заробітної плати (грн.) Безробітні
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

За
ка

но
да

вц
і, 

ви
щ

і д
ер

ж
ав

ні
 

сл
уж

бо
вц

і

П
ро

фе
сі

он
ал

и

Ф
ах

ів
ці

Те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і

П
ра

ці
вн

ик
и 

сф
ер

и 
то

рг
ів

лі
 т

а 
по

сл
уг

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
 р

об
іт

ни
ки

 
сі

ль
сь

ко
го

 т
а 

лі
со

во
го

 
го

сп
од

ар
ст

ва

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
 р

об
іт

ни
ки

 з
 

ін
ст

ру
ме

нт
ом

Ро
бі

тн
ик

и 
з о

бс
лу

го
ву

ва
нн

я 
та

 
ск

ла
да

нн
я 

ус
та

тк
ув

ан
ня

 м
аш

ин

Н
ай

пр
ос

ті
ш

і п
ро

фе
сі

ї
23 4 6 20 9 7 3 6 5 

3786,27 

2409,22 2221,51 2152,06 
1866,02 2039,96 

2791,97 2818,67 

1765,59 

5915 

3105 3260 
1844 

4231 

335 
3174 

4677 

3190 

Навантаження на одну вакансію Середній розмір запропонованої заробітної плати (грн.) Безробітні

Рис. 4. Чисельність безробітних та навантаження 
на одне вільне робоче місце по Дніпропетровській 

області станом на 01 січня 2016 року 
Джерело: розроблено авторами за даними [3]

На основі виществореної нами діаграми ми ма-
ємо результати кількості безробітних та наванта-
ження на одне вільне робоче місце у Дніпропе-
тровській області станом на 01 січня 2016 року, а 
також спробуємо визначити пріоритетні напрям-
ки для підготовки фахівців з вищою освітою.

Отже, чисельність безробітних за напрямком 
професій (законодавці, вищі державні службовці) 
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складає 5915 осіб безробітних, 4677 осіб – праців-
ники з обслуговування, складання та устаткуван-
ня машин, а також 4131особа – працівники сфери 
торгівлі та послуг. Ми бачимо, які пріоритетні на-
прямки для підготовки фахівців з вищою освітою 
потрібно готувати і які будуть користуватися по-
питом на ринку праці в Дніпропетровській області.

Для забезпечення аналізу попиту і пропозиції 
на ринку праці, налагодження зв’язків з Держав-
ною службою зайнятості Міністерство освіти і нау-
ки України зобов’язує всі ВНЗ України (незалеж-
но від форми власності) створити центри сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників.

 

Центр 
партнерства з 

підприємствами 
НМетАУ 

Відділ 
практики

Відділ 
кар’єри Відділ 

інновацій

Рис. 5. Модель структури Центру партнерства  
з підприємствами НМетАУ

Джерело: розроблено авторами за даними [8]

Одним із завдань навчальних закладів є пра-
цевлаштування випускників, передусім тих, що 
навчалися на бюджетній формі навчання. Для 
цього майже в усіх ВНЗ є центри працевлашту-
вання або центри кар’єри, центри партнерства з 
підприємствами, один з яких є в НМетАУ, який 
має на меті не тільки сприяти розв’язанню пи-
тання працевлаштування студентів, а й впли-
вати на процес підготовки майбутніх фахівців. 
Працевлаштування, крім усього іншого, перед-
бачає збір відомостей про наявні для молоді ва-
кансії, проведення різних курсів, тижнів, днів 
кар’єри, тренінгів, семінарів, майстер-класів із 
різних аспектів успішного працевлаштування, 
організація екскурсій на підприємства, організа-
ція стажувань, проходження практики на кон-
кретному підприємстві, пошук пропозицій част-
кового працевлаштування тощо. До структури 
Центру партнерства з підприємствами НМетАУ 
(див рис. 5) входять три відділи: відділ кар’єри, 
відділ практики та відділ інновацій [8].

Розглянемо на рис. 6 основні функції Центру 
партнерства з підприємствами НМетАУ:

Отже, Центр партнерства з 
підприємствами є відправним 
пунктом у розвитку та побудові 
кар’єри молодих фахівців – ви-
пускників академії. Ефективна 
тристороння співпраця між робо-
тодавцями, випускниками та ака-
демією створює міцне підґрунтя 
для кар’єрного та професійного 
зростання молоді, що закінчила 
навчання у Національній мета-
лургійній академії України. 

Центр партнерства з підпри-
ємствами проводять значну ро-
боту щодо анкетування студентів 
та їх працевлаштування на під-
приємства. Документна інформа-

ція анкетування свідчить про ознайомлення з 
вакансіями у Центрі, отриманням консультації 
щодо вакансій та прийняття рішень, здійснення 
вибору випускниками щодо працевлаштування.

Однією із ефективних форм взаємодії з по-
тенційними споживачами випускників НМетАУ 
є освітньо-інформативний захід – День кар’єри, 
спрямований, перш за все, на співпрацю випус-
кників академії із зацікавленими роботодавця-
ми міста та області. Вільне спілкування між по-
тенційними працівниками і роботодавцями дає 
можливість студентам продемонструвати свій 
потенціал та вибирати роботу і подальший свій 
кар'єрний шлях, а представникам підприємств, 
компаній та організацій – доповнити свої бази 
даних інформацією про десятки кандидатів, що 
становитимуть у майбутньому кадровий резерв.

Сьогодні молодь стикається з низкою проблем 
при працевлаштуванні на роботу, тому діяль-
ність Центру і спрямована на пошук оптималь-
них шляхів їх розв’язання. 

Важливим є те, що визначити рівень своєї 
конкурентоспроможності повинен вміти чи не ко-
жен випускник, зокрема оцінити свої можливості 
з фахової компетентності, освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем та вміти удосконалити свої знання. 

Треба визначити, що актуальною і важливою 
є оцінка задоволеності роботодавців. У цьому ві-
діграє роль індивідуальна конкурентоспромож-
ність випускника, що виступає функцією його 
особистісних властивостей і якості навчального 
процесу, випускником якого є молода людина. Ці 
дві складові, у свою чергу, є функціями:

1) особистісних властивостей, що визначають 
здатність засвоювати знання, набувати навички 
тощо, є функцією базових знань, здобутих на по-
передньому етапі освіти, здібностей до навчання, 
рівня його мотивації та самоорганізації;

2) якості навчального процесу, що, у свою чергу, 
є функцію забезпеченості професорсько-викладаць-
ким складом, науково-методичним забезпеченням, 
матеріально-технічною базою, базами для проведен-
ня виробничої практики та наукової діяльності [5].

Взаємозв’язок між компетентністю випускни-
ка (як результату його взаємодії з освітнім за-
кладом з метою отримання професійної освіти) 
і ринком праці в контексті професійних вимог, 
що висуваються до найманого роботодавцем пра-
цівника та практична реалізація такої оцінки є 
ускладненою через брак відповідної інформації.

 

ЦЕНТР 
ПАРТНЕРСТВА З 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Сприяння
плануванню 

карʼєри 
випускників

Визначення 
роботодавців та 

вакансій, які 
представляють 

інтерес для 
випускників

Визначення 
потенційних 

можливостей в галузі 
зайнятості (подальше 
навчання, робота за 

кордоном та ін.)
Сприяння ефективній 

реалізації своїх навичок 
(заповнення анкети та 

написання резюме)
Допомога у 

виборі курсів 
і модулів.

Допомога у 
визначенні і 

розвитку важливих 
професійних навичок 

випускників

Керівництво, 
підтримка та 

заохочення протягом 
усього шляху 

працевлаштування

Рис. 6. Функції Центру партнерства з підприємствами НМетАУ 
Джерело: розроблено авторами
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Сьогодні система освіти орієнтується на соці-
альне замовлення, що зумовлюється престижем 
професії, модою та іншими суб’єктивними чинни-
ками. У таких умовах слід налагодити соціальний 
діалог між державою, роботодавцем і найманим 
працівником, забезпечити отримання випускником 
відповідних професійних навичок, що поліпшить 
процес працевлаштування молоді на ринку праці.

Отже, діяльність державних установ, які на-
дають послуги з працевлаштування (наприклад, 
центрів зайнятості Державної служби зайнятос-
ті та центрів працевлаштування), безперечно, 
сприяє забезпеченню зайнятості молоді. Тому до 
основних державних механізмів забезпечення 
працевлаштування молодих спеціалістів можна 
віднести правовий, організаційний, економічний, 
психологічний, інформаційний механізми, кожен 
з яких має лише йому притаманні особливості. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, ми до-
слідили рівень безробіття та ринок праці в Дні-
пропетровській області, спробували визначити 

пріоритетні напрямки для підготовки фахівців з 
вищою освітою, зокрема визначили роль роботи 
Центру партнерства з підприємствами у виші як 
дієвої ланки в системі працевлаштування молоді. 
Необхідно підтримувати ініціативу молоді щодо 
професійної підготовки та працевлаштування, 
заохочення її до активного пошуку роботи й 
отримання спеціальності, що користується попи-
том на ринку праці. Для цього важливим є повна 
та кваліфіковано надана інформація щодо пер-
спектив професійного зростання молоді. Держав-
на політика щодо боротьби з безробіттям молоді 
є недостатньо ефективною. Це підтверджується 
відсутністю зв'язку між вишами та ринком пра-
ці, браком стимулювання роботодавців, які ство-
рюють робочі місця для молоді. Держава повинна 
максимально створювати умови та підтримувати 
взаємодію головних учасників ринку зайнятості 
[6]. Відповідно до цього важливим стає зв'язок 
між органами й організаціями: держави, робото-
давців, працівників.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы трудоустройства молодежи и современное состояние рынка труда 
выпускников высших учебных заведений, а также проанализированы государственные механизмы 
обеспечения их занятости.
Ключевые слова: трудоустройство молодежи, уровень безработицы, Центр партнерства с предприятиями.
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FUNCTIONING OF CENTER OF PARTNERSHIP  
WITH ENTERPRISES IN UNIVERSITIES AS A STATE MECHANISM  
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Summary 
The article deals with the problem of youth employment and the current state of the labor institutions of 
higher education graduates of the market and analyzed the state mechanisms to ensure their employment.
Keywords: youth employment, unemployment, partnerships with businesses Center.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ОХВАТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Андрийчук В.М.
Винницкий национальный медицинский университет 

имени М.И. Пирогова

В статье рассмотрены закономерности изменений охватных параметров тела практически здоровых юно-
шей-студентов в условиях педагогического процесса. Проведено лонгитудинальное (на I, II, III курсах) 
исследование охватных размеров тела студентов. На основании полученных данных определены осо-
бенности ежегодных изменений охватных параметров тела в течение трехлетнего обучения в условиях 
педагогического процесса медицинского университета. Выявлены достоверные различия при сравнении 
годового изменения периметров грудной клетки, шеи, плеча, предплечья, запястья, кисти, бедра, верхней 
и нижней трети голени. Кроме того годовые изменения периметров таза и живота, а также периметров 
стопы и подъема стопы у юношей-студентов в течении обучения достоверных различий не имеют.
Ключевые слова: охватные параметры, юношеский возраст, студенты, педагогический процесс, медицин-
ский университет.
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Постановка проблемы. В последние де-
сятилетия состояние здоровья и физи-

ческого развития детского и юношеского насе-
ления Украины ухудшается. Среди факторов, 
способствующих снижению уровня физическо-
го развития, важная роль принадлежит учеб-
ной нагрузке, особенно в «критический» этап 
формирования показателей физического разви-
тия, при переходе из школы в ВУЗ и во вре-
мя обучения на первых курсах. Процессы ре-
формирования образования, здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологической службы обусло-
вили изменения в медицинском обеспечении и 
контроле за условиями обучения, также способ-
ствовали тому, что проблема сохранения здоро-
вья студентов остается актуальной проблемой и 
требует своего решения.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Юношеский возраст представляет собой 
особый, переломный этап в индивидуальном раз-
витии организма человека. В онтогенетическом 
аспекте это период, когда все морфофункцио-
нальные показатели достигают своих дефини-
тивных размеров, а биологическое становления 
заканчивается. В силу анатомо-физиологических 
особенностей, организм становится наиболее 
уязвимым и незащищенным влиянию различных 
факторов внешней среды. Студенты – особый 
контингент населения, состояние здоровья кото-
рого является барометром социального благопо-
лучия и медицинского обеспечения. В последние 
десятилетия наблюдается ухудшение здоровья 
студенческой молодежи, высокий уровень рас-
пространенности функциональных и хрониче-
ских заболеваний [2, с. 4]. Влияние инноваци-
онных образовательных нагрузок с высоким 
уровнем психоэмоционального и интеллекту-
ального напряжения, интенсификация учебного 
процесса, нарушения двигательного режима не-
гативно влияет на функциональные возможности 
организма студентов [1, с. 6; 4, с. 8]. Значимость 

оптимального и гармоничного развития лиц юно-
шеского возраста приводит к интенсивным ис-
следований морфофункциональных показателей 
под влиянием экзогенных и эндогенных факто-
ров. Совокупность различных факторов среды, 
влияющих на организм, составляют экзогенные 
факторы: природные, экологические и социаль-
но-экономические. Среди экзогенных факторов 
особое место занимает режим дня и образ пи-
тания, двигательный режим, эмоциональные на-
грузки [6, с. 38; 8, с. 156]. Указанные экзогенные 
факторы, вместе с другими, являются состав-
ляющими педагогического процесса. К моменту 
поступления в ВУЗ большинство юношей и де-
вушек достигают определенной степени физиче-
ской зрелости, однако физическое и психическое 
развитие продолжается [3, с. 126; 7, с. 269].

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы. На сегодняшний день существу-
ют научные работы, в которых рассматривает-
ся влияние эндогенных и экзогенных факторов 
на антропометрические параметры. Однако не 
встречаются работы, в которых бы определялись 
закономерности изменений охватных параме-
тров тела юношей-студентов в условиях учеб-
но-воспитательного процесса профильного меди-
цинского ВУЗа IV уровня аккредитации.

Цель статьи. Главной целью данной работы 
является определение закономерностей фор-
мирования охватных параметров тела юношей-
студентов под влиянием составляющих учебно-
воспитательного процесса профильного ВУЗа 
IV уровня аккредитации.

Материалы и методы. Исследования прово-
дили на базе Винницкого национального меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова. Данное 
учебное заведение является ВУЗом четвертого 
уровня аккредитации Министерства здравоох-
ранения. Условия пребывания студентов отлича-
ются отсутствием регламентированного режима 
дня, меньшими физическими нагрузками и боль-

МЕДИЧНІ НАУКИ
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шей интенсивностью учебной нагрузки. Проведе-
но лонгитудинальное (на I, II, III годам обучения) 
определение охватных размеров тела 92 юно-
шей-студентов и проанализированы особенно-
сти изменений данных параметров в условиях 
педагогического процесса в течение трехлетнего 
периода. Определение охватных размеров про-
водили по методике В.В. Бунака [5, с. 22]. Ана-
лиз показателей проведен с помощью програм-
мы STATISTICA-6,1 (StatSoft) с использованием 
непараметрических и параметрических методов 
оценки показателей.

Данное исследование является фрагментом 
научно-исследовательской работы кафедры ана-
томии человека «Влияние экзогенных факторов 
(социально-экономических, экологических, гео-
логических, территориальных) на антропометри-
ческие параметры и физиологические показатели 
лиц юношеского возраста» (№ государственной 
регистрации: 0114U000990). Комиссией по био-
этике ВНМУ им. М.И. Пирогова подтверждено, 
что проведенное исследование отвечает этиче-
ским и морально-правовым требованиям соглас-
но приказа МЗ Украины № 66 от 13.02.2006 г.

Изложение основного материала. При из-
мерении охватных параметров у студентов 
медицинского университета выявлено ряд до-
стоверных изменений годовых изменений. Так 
периметр шеи юношей-студентов на первом кур-
се составляет (36,52±0,32) см. На втором курсе 
данный показатель увеличился на 0,29 см и ра-
вен (36,81±0,30) см. На третьем курсе уменьшил-
ся всего на 0,01 см по сравнению со II и состав-
ляет (36,80±0,30) см. Таким образом периметр 
шеи студентов на протяжении обучения увели-
чивается на 0,28 см. Годовое изменение данного 
параметра на первом году обучения достоверно 
больше на 0,30 см по сравнению с годичным из-
менением периметра шеи на втором году (t=3,96 
при р≤0,05). Среднее значение периметра груди 
при вдохе у юношей-студентов на первом кур-
се составляет (93,63±0,48) см. На втором курсе 
данный показатель увеличился на 0,36 см и ра-
вен (93,99±0,49) см. На третьем курсе увеличил-
ся на 0,11 см по сравнению со II и составляет 
(94,10±0,49) см. Таким образом периметр груди 
при вдохе у юношей-студентов в течении обуче-
ния увеличивается на 0,47 см. Годовое изменение 
данного параметра на первом году обучения до-
стоверно больше на 0,25 см по сравнению с годич-
ным изменением периметра груди при вдохе на 
втором году (t=3,40 при р≤0,05). Среднее значение 
периметра груди в покое для юношей-студентов 
на первом курсе составляет (89,93±0,48) см. На 
втором курсе данный показатель увеличился 
на 0,54 см и равен (90,47±0,50) см. На третьем 
курсе увеличился на 0,11 см по сравнению со II 
и составляет (90,58±0,50) см. Таким образом пе-
риметр груди в покое для юношей-студентов в 
течении обучения увеличивается на 0,65 см. Го-
довое изменение данного параметра на первом 
году обучения достоверно больше на 0,43 см 
по сравнению с годичным изменением периме-
тра груди в покое на втором году (t=3,20 при 
р≤0,05). Среднее значение периметра груди на 
выдохе у юношей-студентов на первом курсе со-
ставляет (87,72±0,49) см. На втором курсе дан-
ный показатель увеличился на 0,27 см и равен 

(87,99±0,48) см. На третьем курсе увеличился 
всего на 0,05 см по сравнению со II и составляет 
(88,04±0,48) см. Таким образом периметр груди 
на выдохе у юношей-студентов в течении обуче-
ния увеличивается на 0,32 см. Годовое изменение 
данного параметра на первом году обучения до-
стоверно больше на 0,22 см по сравнению с го-
дичным изменением периметра груди во время 
выдоха на втором году (t=2,94 при р≤0,05).

Среднее значение периметра бедра у юно-
шей-студентов на первом курсе составля-
ет (50,02±0,43) см. На втором курсе данный 
показатель увеличился на 0,12 см и равен 
(50,14±0,41) см. На третьем курсе уменьшил-
ся на 0,21 см по сравнению со II и составляет 
(49,93±0,41) см. Таким образом периметр бедра 
у юношей-студентов в течении обучения умень-
шается на 0,09 см. Годовое изменение данного 
параметра на первом году обучения достовер-
но больше на 0,33 см по сравнению с годичным 
изменением периметра бедра на втором году 
(t=2,26 при р≤0,05). Среднее значение периметра 
голени в верхней трети для юношей-студентов 
на первом курсе составляет (33,97±0,50) см. На 
втором курсе данный показатель увеличился 
на 0,19 см и равен (34,16±0,49) см. На третьем 
курсе уменьшился на 0,14 см по сравнению со 
II и составляет (34,02±0,48) см. Таким образом 
периметр голени в верхней трети для юношей-
студентов в течении обучения увеличивается на 
0,05 см. Годовое изменение данного параметра 
на первом году обучения достоверно больше на 
0,33 см по сравнению с годичным изменением пе-
риметра голени в верхней трети на втором году 
(t=2,50 при р≤0,05) Среднее значение периметра 
голени в нижней трети для юношей-студентов 
на первом курсе составляет (25,02±0,36) см. На 
втором курсе данный показатель увеличился на 
0,38 см и равен (25,40±0,35) см. на третьем кур-
се уменьшился лишь на 0,01 см по сравнению 
со II и составляет (25,39±0,34) см. Таким обра-
зом периметр нижней трети голени у юношей-
студентов в течении обучения увеличивается на 
0,37 см. Годовое изменение данного параметра 
на первом году обучения достоверно больше на 
0,39 см по сравнению с годичным изменением пе-
риметра голени в нижней трети на втором году 
(t=3,73 при р≤0,05).

Наиболее комплексно произошли изменения 
охватных размеров верхней конечности. Среднее 
значение периметра запястья у юношей-студен-
тов на первом курсе составляет (18,06±0,25) см. 
На втором курсе данный показатель увеличил-
ся на 0,17 см и равен (18,23±0,24) см. На третьем 
курсе увеличился лишь на 0,01 см по сравнению 
со II и составляет (18,24±0,23) см. Таким образом 
периметр запястья у юношей-студентов в тече-
нии обучения увеличивается на 0,18 см. Годовое 
изменение данного параметра на первом году 
обучения достоверно больше на 0,16 см по срав-
нению с годичным изменением периметра запя-
стья на втором году (t=3,00 при р≤0,05). Среднее 
значение периметра кисти у юношей-студентов 
на первом курсе составляет (22,08±0,19) см. На 
втором курсе данный показатель увеличился на 
0,24 см и равен (22,32±0,17) см. На третьем кур-
се увеличился на 0,03 см по сравнению со II и 
составляет (22,35±0,16) см. Таким образом пери-
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метр кисти юношей-студентов в течении обуче-
ния увеличивается на 0,27 см. Годовое измене-
ние данного параметра на первом году обучения 
достоверно больше на 0,21 см по сравнению с 
годичным изменением периметра кисти на вто-
ром году (t=3,40 при р≤0,05). Среднее значение 
периметра предплечья у юношей-студентов на 
первом курсе составляет (26,04±0,23) см. На 
втором курсе данный показатель увеличился 
на 0,09 см и равен (26,13±0,22) см. На третьем 
курсе уменьшился на 0,10 см по сравнению со 
II и составляет (26,03±0,21) см. Таким образом 
периметр предплечья у юношей-студентов в 
течении обучения уменьшается на 0,01 см. Го-
довое изменение данного параметра на первом 
году обучения достоверно больше на 0,19 см по 
сравнению с годичным изменением периметра 
предплечья на втором году (t=2,43 при р≤0,05).

Среднее значение периметра плеча у юно-
шей-студентов на первом курсе составля-
ет (28,37±0,24) см. На втором курсе данный 
показатель увеличился на 0,27 см и равен 
(28,64±0,25) см. На третьем курсе уменьшил-
ся на 0,08 см по сравнению со II и составляет 
(28,56±0,24) см. Таким образом периметр плеча 
у юношей-студентов в течении обучения увели-
чивается на 0,19 см. Годовое изменение данного 
параметра на первом году обучения достовер-
но больше на 0,35 см по сравнению с годичным 

изменением периметра плеча на втором году 
(t=3,45 при р≤0,05).

Кроме того годовые изменения периметров 
таза и живота, а также периметров стопы и 
подъема стопы у юношей-студентов в течении 
обучения достоверных различий не имеют.

Выводы и предложения. При сравнении ох-
ватных размеров тела студентов на I, II и III кур-
сах обучения выявлено увеличение большинства 
средних показателей на протяжении обучения, 
кроме периметров таза, предплечья и бедра, где 
наблюдается уменьшение размеров, что указы-
вает на позитивное влияние факторов педагоги-
ческого процесса высшего учебного заведения.

Наличие достоверных различий при сравне-
нии годового изменения 11 из 15 (73,33%) пери-
метров: грудной клетки, шеи, плеча, предплечья, 
запястья, кисти, бедра, верхней и нижней трети 
голени указывает на предпочтительное влияние 
факторов педагогического процесса на развитие 
верхних и нижних конечностей.

Годовые изменения охватных размеров на 
первом году обучения всегда больше, чем на вто-
ром, как следствие большего количества физи-
ческой нагрузки согласно учебных планов и про-
грамм на первом курсе обучения.

Также требуют дальнейшего исследования 
показатели толщины жирового слоя студентов с 
последующим сравнением их годовых изменений.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН ОХВАТНИХ ПАРАМЕТРІВ ЮНАКІВ-СТУДЕНТІВ  
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація
У статті розглянуті закономірності змін охватних параметрів тіла практично здорових юнаків-студентів 
в умовах педагогічного процесу. Проведено лонгітудинальні (на I, II, III курсах) дослідження охватних 
розмірів тіла студентів. На підставі отриманих даних визначено особливості щорічних змін охватних 
параметрів тіла протягом трирічного навчання в умовах педагогічного процесу медичного університету. 
Виявлено достовірні відмінності при порівнянні річної зміни периметрів грудної клітки, шиї, пле-
ча, передпліччя, зап'ястя, кисті, стегна, верхньої та нижньої третини гомілки. Крім того річні зміни 
периметрів таза і живота, а також периметрів стопи і підйому стопи у юнаків-студентів протягом на-
вчання достовірних відмінностей не мають.
Ключові слова: охватні параметри, юнацький вік, студенти, педагогічний процес, медичний університет.
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REGULARITIES OF CHANGES OF PERIMETER PARAMETERS OF YOUTHS-
CADETS IN CONDITIONS OF TEACHING-EDUCATIONAL PROCESS

Summary
The article considered regularities of changes of perimeter parameters body of nearly healthy youths-
students in the terms of pedagogical process. Conducted longitudinal (I, II, III courses) research and 
analysis of perimeter parameters body of the students. On the basis of the obtained data defined the 
features of the annual changes perimeter of the settings area of the body during three-year learning 
in terms of the pedagogical process of the medical university. There were revealed reliable differences 
when comparing the annual change of the perimeters of the chest, neck, shoulder, forearm, wrist, hand, 
hip, upper and lower third of the leg. Moreover the annual change of the perimeters of the pelvis and 
abdomen, as well as the perimeters of the foot and the arch of the foot, young students during the 
studying have not reliable differences.
Keywords: perimeter parameters, youth age, students, the pedagogical process, medical university.
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ОЦІНКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ  
МЕТОДУ РЕГРЕСІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ ВАГІТНОСТІ

Бабінчук О.В.
Запорізький державний медичний університет, 

КЗ «Обласний перинатальний центр» ЗОР

Метою дослідження було дослідження основних клінічних предикторів перенатального ризику при 
багатоплідній вагітності. Методом багатофакторного покрокового регресійного аналізу були виявлені 
найбільш важливі чинники, що визначають стан вагітної жінки при багатоплідній вагітності, що дозволяє, 
відповідним чином впливаючи на фактори, котрі модифікуються отриманої моделі, достовірно зменшити 
частоту можливих ускладнень вагітності та пологів, а також знизити кількість випадків перинатальної 
захворюваності і смертності. Розроблена математична модель розрахунку інтегрального показника має 
досить високий коефіцієнт детермінації – 83%, а також дана модель має досить високу чутливістю і 
специфічність (82% і 74%), доводячи спроможність виконаних розрахунків.
Ключові слова: хоріальність, регресійний аналіз, діамніотична вагітність, перинатальні наслідки.
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Актуальність. Багатоплідні вагітності зу-
стрічаються в 1,5-2,5% спостережень, час-

тіше в сім'ях, де мати або батько, або обидва з 
подружжя народилися в результаті багатоплідної 
вагітності. При цьому найбільш значущу роль ві-
діграє генотип матері. Більш часто зустрічаються 
дизиготні двійні (у 66-75% всіх двійнят). Частота 
народження дизиготних (різнояйцевих) близнюків 
варіює від 4 до 50 на 1000 пологів [1, 2].

Згідно з даними світової статистики тільки 
у 15-30% жінок з багатоплідною гестацією спо-
стерігається фізіологічний перебіг вагітності. 
Тому за кількістю акушерських і перинатальних 
ускладнень багатопліддя безперечно належить 
до гестації з високим ступенем ризику [3].

Патогенез перинатальної патології при багато-
плідній вагітності в даний час не може вважати-
ся повністю вичерпаним в дослідженні. І сьогодні 
відсутні чіткі дані про особливості формування і 
функціонування ФПК залежно від причин і ха-
рактеру багатопліддя. Недостатньо розроблені 
методи оцінки стану плодів, моніторингу їх вну-
трішньоутробного розвитку, антенатального до-

гляду та прогнозування перинатальних наслідків 
у жінок із багатоплідністю різного генезу. Сво-
єчасний моніторинг на ранніх етапах гестації, 
діагностика хоріальності багатопліддя сприяють 
диференційованому підходу до раціональної так-
тики ведення вагітності та пологів [4, 5].

Монохоріальний (МХ) тип плацентації при 
багатоплідді є найбільш несприятливим стосовно 
перинатальних наслідків, оскільки перинатальна 
смертність при монохоріальній двійні в 3-4 рази 
перевищує таку при біхоріальній (БХ) двійні. 
Частота передчасних пологів до 32 тижнів при 
монохоріальній вагітності (МВ) складає 10% в по-
рівнянні з 5% при діхоріальній вагітності (ДВ). 
Частота мимовільного переривання вагітності 
в період з 11-ї по 24-й тиждень при діхоріаль-
ній двійні становить 2%, при монохоріальній – 
близько 10% [6, 7].

Раннім токсикозом ускладнилися 55,4% ба-
гатоплідної вагітності (61,5% і 53,5% відповідно 
монохоріальна і діхоріальна двійня), що в 2 рази 
більше, ніж у пацієнток із одноплідною вагітніс-
тю. Загроза переривання вагітності в I і II три-
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местрах діагностують у 65,2% і 73,2% пацієнток 
з монохоріальною і діхоріальною двійнями, що в 
3 рази частіше, ніж у групі одноплідної вагітніс-
тю. У III триместрі загрозою передчасних поло-
гів ускладнилися 65,2% багатоплідної вагітності і 
лише 5% одноплідної вагітності, що підтверджує 
найбільш несприятливий перебіг багатоплідної 
вагітності [8, 9].

Дисоційований розвиток плодів виявляють 
у 19,2% і 24,4% пацієнток з монохоріальними і 
діхоріальними двійнятами. При цьому частота 
загибелі плоду з монохоріальної двійні антена-
тально становить 3,9%. У 19,2% пацієнток з ба-
гатоплідністю відбуваються передчасні пологи. 
При монохоріальному типі плацентації і дисоці-
йованому типі розвитку плодів передчасні поло-
ги відбуваються в 8 разів частіше. У плацентах у 
11,5% монохоріальних двійнят виявлені судинні 
анастомози. У 7,6% пацієнток виявлено оболон-
кове прикріплення пуповини меншого з плодів і 
в 2 рази рідше (3,8%) – крайове прикріплення 
пуповини [10].

При доношеній вагітності з низькою масою 
(менше 2500 г) народжується 16% дітей при мо-
нохоріальному типі і 8% при діхоріальному типі 
плацентації. Другі діти в 2 рази частіше мали 
більш низьку вагу при народженні. Також при 
монохоріальній плацентації було дещо більше ді-
тей, що народилися у важкому стані (11,5% про-
ти 9,3% при діхоріальній плацентації) [11, 12].

Недоношеними при монохоріальній вагітності 
народжується близько 30,8% дітей, при діхоріаль-
ній – 20,9%. При цьому серед недоношених дітей 
в задовільному стані народжується 36,5% новона-
роджених, гіпоксичний синдром при народженні 
діагностовано у 36,5%, важка асфіксія при наро-
дженні – у 23,2%, а 3,8% дітей з дисоційованим 
розвитком загинули антенатально [13, 14].

Перинатальна смертність серед монозигот-
них дітей в 2,5 рази вище, ніж серед дизиготних. 
У близнюків більш висока частота неонатальної 
захворюваності, уражень нервової системи, най-
частіше обумовлених родовим травматизмом, 
незрілістю, внутрішньоутробною затримкою роз-
витку, внутрішньоутробною інфекцією. Перебіг 
раннього неонатального періоду також усклад-
нюється більш ніж у половини детей при бага-
топлідній вагітності. Найбільш часті ускладнення 
зафіксовані при монохоріальному типі плацен-
тації: гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, син-
дром дихальних розладів, внутрішньоутробне 
інфікування [15].

Враховуючи таку високу частоту різноманіт-
них ускладнень під час самої вагітності, а також 
при веденні пологів, в ранньому і пізньому піс-
ляпологовому періоді, питання вивчення данної 
проблеми не втрачає своєї актуальності, особли-
во з огляду на те, що перебіг монохоріальної ва-
гітності та пологів згідно данних різноманітних 
дослідників ускладнюється набагато частіше у 
порівнянні з діхоріальною, що і визначає пер-
спективи майбутніх досліджень.

Мета дослідження: дослідити основні клінічні 
предиктори перенатального ризику при багато-
плідній вагітності.

Матеріали та методи дослідження. Для про-
ведення дослідження було відібрано 114 пацієн-
ток з діагностованою багатоплідною вагітністю. 

Всі спостереження проводилися на базі полого-
вого відділення № 1 КУ «Запорізький обласний 
перинатальний центр» ЗОР в період з 2013 по 
2015 рр. Діагноз багатоплідної вагітності встанов-
лювали за допомогою об’єктивного дослідження 
та підтверджували ультразвуковим досліджен-
ням. Всі пацієнтки перед початком проведення 
обстеження підписували інформаційну згоду на 
участь у клінічному дослідженні.

При обстеженні жінок дуже ретельно збирали 
анамнез, проводили акушерський огляд, лабора-
торне та інструментальне обстеження, вивчали 
попередні вагітності та аналізували медичну доку-
ментацію, а саме: протоколи УЗД, доплерометрії, 
КТГ, обмінні карти форми № 113/о, історії пологів 
форми № 096/о, карти розвитку новонароджених 
форми № 097/о. Збір анамнеза включав в себе 
інформацію про спадкові та екстрагенітальні за-
хворювання, вік менархе, кількість та результат 
попередніх вагітностей, перебіг нинішньої вагіт-
ності, наявність та тяжкість її ускладнень.

Діагноз багатоплідної вагітності був встанов-
лений, базуючись на таких ознаках: висота сто-
яння дна матки та окружність живота вагітної 
жінки були значно більше, ніж характерно для 
певного строку вагітності. Зокрема, висота сто-
яння дна матки більше строкової норми мінімум 
на 4 см. Пальпаторно ми виявили на передній 
поверхні матки два продовгуватих утворення із 
поглибленням між ними, в залежності від розта-
шування плодів – два утворення із поглибленням 
були або горизонтальні або вертикальні. Також 
кути матки біли дещо витягнуті, а в області дна 
матки знаходилося поглиблення. Також пальпа-
торно визначалися дві спинки плода, дві голівки, 
а передлежача частина не відповідала по роз-
міру об’єму матки. Також за допомогою аускуль-
тації визначали серцебиття плода в двох різних 
локаціях, а частота серцевих скорочень дещо 
відрізнялася, мінімум на 10 ударів. Також жінки 
досить швидко набирали надлишкову масу тіла. 

Серед обстежуваних жінок із МД був високий 
відсоток першонароджуючих (61%), у порівнянні 
з групою ДД, у якій цей відсоток був меншим. 
Серед всіх обстежених пацієнток частота мимо-
вільних викиднів в анамнезі склала близько 8%, 
вагітностей, що завмерли на ранніх термінах – 
меньше 3%, а частота кесаревого розтину – 2,6%. 
Артифіційними абортами попередні вагітності 
завершилися в 31 (26,3%) пацієнтки, при цьому в 
І групі частота абортів була вище, ніж у другий. 

Данні дослідження оброблені із застосуван-
ням статистичного пакету ліцензійної програми 
«STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoftInc. , 
№ AXXR712D833214FAN5). Для визначення на-
явності та характеру залежності між числовими 
змінними використовували процедуру регресійно-
го аналізу, використовуючи лінійну, логарифмічну, 
степеневу, експоненційну, поліномінальну (друго-
го і третього ступеня) моделі, домагючись неза-
лежного (за допомогою критерію Darbin-Wothson), 
нормального розподілу залишків (при цьому як 
критерій згоди застосовували величини асиметрії 
і ексцесу). Для всіх видів аналізу статистично зна-
чущими вважали відмінності при р <0,05.

Результати та їх обговорення. Логічно, що 
для регресу перинатальної захворюваності і про-
гнозу акушерської ситуації критичне значення 
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має не тільки діагностика наявності патології, а 
й оцінка потенційної можливості профілактики 
формування ускладнень у жінок із багатоплід-
ною вагітністю. Це вказує на необхідність розроб-
ки і впровадження інноваційних інформативних 
клініко-організаційних алгоритмів, максимально 
універсальних при різних триместрах вагітнос-
ті, та спрямованих на запобігання ризику розви-
тку несприятливих результатів при багатоплід-
ній вагітності. Прогностична значущість окремих 
предикторів, зважаючи на різноманіття клініко-
анамнестичних факторів ризику, сумнівна, тому 
для оцінки прогнозу гестаційних і перинатальних 
ускладнень раціонально комплексно досліджува-
ти повний набір змінних, що відображають дані 
анамнезу, екстрагенітальних захворювань, осо-
бливостей перебігу вагітності і т.д. шляхом ма-
тематичного моделювання. Це дозволить апосте-
ріорі стратифікувати вагітних по когортам, що 
вимагає різних за якістю і інтенсивністю ліку-
вально-діагностичних підходів.

З метою виявлення залежних і автономних 
прогностичних факторів розвитку перинаталь-
них ускладнень в рамках оцінки умовного ри-
зику при заданих значеннях вихідних ознак, 
ми здійснили уніваріантний регресійний аналіз 
пропорційних ризиків Кокса, в результаті якого 
встановили деякі фактори ризику, котрі мають 
статистично значуще прогностичне значення для 
розвитку перинатальних ускладнень: плацен-
тарний коефіцієнт (ВР=2,28, 95% ДІ =1,31-3,64, 
р=0,01), рівень прогестерону сироватки (ВР=1,81, 
95% ДІ=1,34-2,68, р=0,04), дані STV (ВР=3,17, 
95% ДІ=1,81-4,67, р=0,001) тощо.

Таким чином, для уточнення ролі різних 
предикторів для формування порушень / потен-
ційних перинатальних ускладнень і фінального 
результату при багатоплідній вагітності у обсте-
жених жінок, а також для розрахунку інтеграль-
ного показника стану здоров'я цих пацієнток з 
наступним визначенням алгоритму розрахунку 
бального показника ризику, ми провели проце-
дуру множинного регресійного аналізу, засто-
совуючи принцип крокового відбору, реалізова-
ний в ряді алгоритмів покрокової багатовимірної 
лінійної регресії. Також, для кожної включеної 
змінної оцінювали парціальний F-критерій, за 
величиною якого оцінювали, наскільки важливим 
є і достовірний внесок відповідної змінної в фор-
мування відгуку залежної змінної. Методичним 
ядром даної багатомірної статистичної процеду-
ри є оцінка тісноти і спрямованості асоціацій між 
змінними з послідуючою побудовою покрокової 
регресійної моделі.

В рамках цієї стратегії оцінки ймовірності 
формування ускладнень вагітності шляхом ана-
лізу різних ознак, що характеризують своєчас-
ність і точність постановки діагнозу гестаційних 
ускладнень, як тільки величина F-критерію но-
вої змінної виявлялася незначною, тобто ефект 
від включення цієї змінної стає мінімальним 
і статистично незначимим, процес включення 
змінних зупиняли.

Ми використовували основні клініко-анамнес-
тичні та демографічні дані персональних історій 
хвороби вагітних і породіль, а також результати 
інструментально-лабораторних методик. Беручи 
до уваги велику кількість потенційно взаємо-

спряжених і взаємозалежних детермінант ризи-
ку, які можуть вплинути на перебіг гестаційно-
го процесу при багатоплідній вагітності, статус 
плода і формування перинатальних ускладнень, 
ми спочатку виділили найбільш значущі діагнос-
тичні показники, згідно літературних даних і 
власного клінічного досвіду, з метою подальшого 
їх використання для розрахунку статистичних 
параметрів моделі. Початково в модель увійшли 
такі показники як вік, індекс маси тіла, STV та 
церебро-плацентарне відношення (ЦПВ) пло-
дів, деякі гормони фетоплацентарного комплек-
су (естріол, кортизол, плацентарний лактоген і 
прогестерон сироватки крові), КУТ, тип хоріаль-
ності, наявність інфекції TORCH-комплексу, діа-
гностована фетоплацентарна недостатність або 
незрілість плаценти, порушення в системі гемос-
тазу, наявність ускладнень вагітності, обтяжено-
го гінекологічного і екстрагенітального анамнезів, 
наявність пренатальних факторів ризику, спад-
коємність надання медичної допомоги, наявність 
затримки розвитку плодів у ІІ половині вагітнос-
ті, характер менструальної функції, своєчасність 
проведення кардіотокографії плода, адекватність 
збільшення маси тіла, якість проведення скри-
нінгових досліджень і консультацій спеціалістів 
за показаннями, наявність вищої освіти, соціаль-
ний статус, обтяжена спадковість, акушерський 
анамнез життя, тип передлежання плода, тимча-
сові рамки першої явки на ранніх термінах, сво-
єчасність взяття на облік, резус-конфлікт.

Попередньо, в рамках методу перевірки гі-
потез регресійного аналізу та умов, які повинні 
забезпечувати коректність зроблених висно-
вків, ми оцінили нормальність розподілу поми-
лок, сталість і незалежність варіації даних на-
вколо лінії регресії. Далі, з метою дослідження 
викидів, ми розрахували діаграму залишків з 
трендом. Імовірнісна діаграма характеризується 
нормальністю, незалежним розподілом, відсут-
ністю незміщених оцінок і кластеризації викидів. 
Таким чином, відповідно до отриманих графіків 
розподілу регресійних залишків (оптимальність і 
рівномірність, відсутність «хвостів»), можна вва-
жати побудовану модель багатовимірної лінійної 
регресії як високоінформативну і адекватну.

Адекватність зв'язку залежної величини і 
предикторів в лінійному рівнянні множинної 
лінійної регресії також перевірялася за допо-
могою F-критерію Fisher, який також вказу-
вав на високу якість виявленої закономірності 
(F=28,41, р<0,001), а також підтверджував, що 
взаємозв'язок, який ми спостерігаємо, між за-
лежною і незалежними аргументами невипад-
ковий, і дозволяє встановити, що виявлена за-
кономірність є реальним фактом, а не наслідком 
випадкових флуктуацій даних. Чимале значення 
коефіцієнта детермінації (0,857) свідчить про хо-
роше наближення лінії регресії до спостережу-
ваних даних (отримане рівняння описує більше 
85% всієї дисперсії залежної змінної) і про мож-
ливість побудови досить якісного прогнозу.

Середньоквадратична помилка оцінки харак-
теризує відхилення реальних даних від лінії ре-
гресії, за її величиною (1,81), основна величина 
вимірювання якості моделі, можна зробити ви-
сновок, що виявлений рівнянням зв'язок досить 
показовий для оцінки співвідношення між озна-
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ками. Це дозволяє оцінити коливання точок спо-
стереження навколо регресійної прямої і свідчить 
також про достатню точність отриманого рівнян-
ня, вказуючи наскільки прогноз може бути не-
точним, якщо будемо застосовувати розглянуту 
модель, тобто чим вона менша, тим точніше про-
гноз лінії регресії і тим краще і якісніше отри-
мане рівняння регресії описує існуючий зв'язок 
і може бути використане для прогнозу ризику 
розвитку ускладнень. Аналіз t-коефіцієнтів за-
безпечив перевірку значущості граничного вне-
ску кожної змінної за умови, що всі інші змінні 
вже включені в модель.

У табл. 1 наведені регресивні коефіцієнти, 
що дозволяють достовірно оцінити інформатив-
ність вкладу відповідних параметрів в сумар-
ний бальний показник індивідуального ризику 
жінки при багатоплідній вагітності. Дані таблиці 
дозволяють оцінити значимість кожного з роз-
глянутих факторів, визначити ступінь впливу 
кожного фактору на фінальний результат (різні 

аспекти цього вкладу проявляються в значеннях 
β-коефіцієнтів), і отримати кількісну оцінку ве-
личини середніх змін результуючої ознаки при 
змінах кожного з факторів (значення регресій-
них коефіцієнтів В).

Аналіз стандартизованих (незалежно від 
шкали вимірювання) β-коефіцієнтів незалежних 
змінних регресійної моделі з оцінкою їх значи-
мості згідно Т-статистики і розрахований рівень 
значущості свідчать, що бальна характеристика 
прогнозу ризику розвитку ускладнень багато-
плідної вагітності в найбільшій мірі достовірно 
визначається такими показниками з найбільшою 
прогностичною цінністю, як надлишкова маса тіла 
(ІМТ більше 30 кг/м2), вік (молодше 18 і старше 
35 років), величина STV (5-9) і ЦПВ плодів, на-
явність гормональної плацентарної дисфункції 
та фетоплацентарної недостатності, діагностова-
на ЗВУР і КУТ, тип хоріальності, наявність ін-
фекцій TORCH-комплексу, порушень в системі 
гемостазу, ускладнень вагітності, обтяженого гі-

Таблиця 1
Діагностичні критерії для інтегральної оцінки поточного статусу жінки  

за даними багатовимірного регресійного аналізу при багатоплідній вагітності

Фактори Бета-ко-
ефіцієнт

Стандартна 
помилка β Т-статистика Рівень 

значимості
Вільний член – – 4,65 0,00103
STV I плода -1,29813 -0,48986 2,65 0,01032
STV II плода -1,25256 -0,40668 3,08 0,00314
Вік 0,21834 0,07634 2,86 0,00585
Естріол сироватки крові -0,08609 -0,03097 2,78 0,00728
ІМТ 0,20518 0,07149 2,87 0,00569
Кортизол сироватки крові -0,11637 -0,04342 2,68 0,00953
Клінічно-вузький таз 1,0243 0,31614 3,24 0,00197
Тип хоріальності 9,28478 3,29247 2,82 0,00653
Наявність TORCH-інфекції 2,61657 0,95845 2,73 0,00834
Наявність порушення в системі судинно-тромбоцитарного 
і коагуляційного гемостазів 1,68837 0,57821 2,92 0,00495

Наявність порушення матково-плацентарного і фетопла-
центарного кровотока 5,1705 1,65721 3,12 0,0028

Наявність ускладнень вагітності 4,14042 1,64302 2,52 0,01446
Наявність обтяженого гінекологічного анамнеза 2,96335 1,13538 2,61 0,01146
Наявність обтяженого екстрагенітального анамнезу 0,53212 0,16174 3,29 0,00169
Наявність пренатальних факторів ризику 5,71672 2,14914 2,66 0,01005
Наявність УЗД критеріїв незрілості плаценти 0,30914 0,16311 1,9 0,06296
Порушення наступності надання медичної допомоги 0,5115 0,1728 2,96 0,00442
Порушення розвитку плода/плодів у ІІ половині вагітності 8,02104 2,47563 3,24 0,00197
Порушений характер менструальної функції 0,23958 0,12179 1,97 0,05388
Несвоєчасність проведення кардіотокографії плода 2,62335 0,98253 2,67 0,00978
Нефізіологічна прибавка маси тіла 0,7196 0,21417 3,36 0,00137
Низька якість проведення скринінгових досліджень 0,15339 0,08066 1,9 0,06209
Відсутність вищої освіти / Низький соціальний статус 2,4013 0,8309 2,89 0,00538
Відсутність консультацій спеціалістів за показаннями 1,49286 0,60685 2,46 0,01684
Обтяжена спадковість 3,52202 1,22719 2,87 0,00569
Обтяжений акушерський анамнез життя 5,74364 1,90819 3,01 0,00384
Патологічне передлежання плода 5,65932 1,68935 3,35 0,00141
Перша явка на ранньому строці 0,13978 0,13207 1,06 0,29419
Плацентарний лактоген сироватки крові -0,22483 -0,08327 2,7 0,00903
Прогестерон сироватки крові -0,01542 -0,00598 2,58 0,01239
Своєчасність взяття на облік 2,43634 0,73605 3,31 0,00159
Сенсибілізована вагітність 0,10612 0,14266 0,74 0,45993
ЦПВ I плода, умов. од. 0,10612 0,14266 0,74 0,45993
ЦПВ II плода, умов. од. 0,00299 0,11242 0,03 0,97885



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 190

М
Е

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

некологічного, екстрагенітального і акушерського 
(vitae) анамнезів, наявність пренатальних фак-
торів ризику, а також в значній мірі прогноз був 
зумовлений дискоординацією наступності надан-
ня медичної допомоги, своєчасністю проведення 
кардіотокографії плода, адекватністю збільшен-
ня маси тіла, наявністю консультацій спеціалістів 
за показаннями, вищої освіти, типом соціального 
статусу, і істотно детермінований наявністю об-
тяженої спадковості, типом передлежання плода 
і своєчасністю взяття на облік.

У табл. 2 наведені основні фактори багатови-
мірної лінійної регресії прогнозу перинатального 
результату при багатоплідній вагітності.

Слід зазначити, що на кожну відповідь «ТАК» 
дихотомічній змінній присвоюється 2 бали, за 
відповідь «НІ» 1 бал, відповідно.

Модель множинної регресії дозволяє оцінити 
значимість кожного з розглянутих факторів, ви-
значити ступінь суттєвості впливу кожного фак-
тору на результат (різні аспекти цієї суттєвості 
проявляються в значеннях β-коефіцієнтів і вне-
сків факторів, які одержані з покрокової схеми), і 
отримати кількісну оцінку величини середніх змін 
результуючої ознаки при зміні кожного з факто-
рів (значення регресійних коефіцієнтів В). Більш 
того, величина коефіцієнта множинної кореляції R 
дає оцінку ваги врахованих чинників в поясненні 
варіацій результуючої ознаки – залежної змінної 
(і відповідно оцінку ваги неврахованих факторів). 

Виявлені фактори мають як позитивний, так і не-
гативний вплив на стан здоров'я вагітних жінок 
(в залежності від математичного символу перед 
коефіцієнтами (В) кожного фактору).

В ході проведення процедури покроково-
го регресійного аналізу при виявленні основних 
параметрів, що детермінують індивідуальний 
бальний показник (ІБП), було отримане фінальне 
рівняння наступного виду:

ІБП = 0,1 * F1 + F2 * 0,08 – 0004 * F3 – F4 * 
0,03 – 0,06 * F5 -0,03 * F6 + 1,85 * F7 + * 1,15 

F8 + 0, 91 * F9 + 0611 * 0,21 + F10 * F11 + 1,56 
* F12-0,35 * F13-0,31 * F14 + 1,07 * F15 + 1,76 * 
F16 + 0,49 * F17 + 1,22 * F18 + 0,75 * F19 + 1,87 

* F20 + 0,49 * F21 + 0,41 * F23 + 0,88 * F24 + 
0172 * F25 + 0,86 * F26 + 0,59 * F27,

При цьому, множинний R=0,867; R2=0,735, 
нормалізований R2=0,62. Слід зазначити, що під 
час перевірки розподілу залишків отриманої мо-
делі для виключення автокореляції за допомо-
гою статистики Дарбіна-Уотсона (DW-критерій 
дорівнює 2,21) були отримані дані, що залишки 
не пов'язані авторегресійною залежністю.

Отриманий результат розрахунку цього ін-
тегрального параметра стану статусу жінки при 
багатоплідній вагітності, трансформований в ін-
дивідуальний бальний показник, дозволяє про-
вести стратифікацію вагітних по когортам, що 
вимагає різних за якістю і інтенсивністю ліку-
вально-діагностичних підходів.

Таблиця 2
Основні клінічно значущі предиктори багатовимірної лінійної регресії  

прогнозу перинатального результату при багатоплідній вагітності

Фактор Код 
фактору B Стандартна 

помилка В
Y-перетин – 5,31059 1,143
Біологічний вік (роки) F1 0,09835 0,03439
ІМТ (кг/м2) F2 0,07516 0,02619
Прогестерон сироватки крові (нг/мл) F3 -0,00410 -0,00159
Кортизол сироватки крові (нмоль/л) F4 -0,03224 -0,01203
Плацентарний лактоген сироватки крові (мг/мл) F5 -0,06280 -0,02326
Естріол сироватки крові (нг/мл) F6 -0,02795 -0,01005
Порушення розвитку плода/плодів у ІІ половині вагітності (Є / Немає) F7 1,85243 0,57174
Наявність порушення матково-плацентарного і фетоплацентарного крово-
тока при доплерографії (Є / Немає) F8 1,14900 0,36827

Наявність ускладнень вагітності (Є / Немає) F9 0,91400 0,36270
Наявність обтяженого гінекологічного анамнезу (Є / Немає) F10 0,61100 0,23410
Наявність обтяженого екстрагенітального анамнезу (Є / Немає) F11 0,21200 0,06444
Наявність пренатальних факторів ризику (Є / Немає) F12 1,56622 0,58881
STV I плода, мс F13 -0,35180 -0,13275
STV II плода, мс F14 -0,31236 -0,10142
Обтяжена спадковість (Є / Немає) F15 1,07052 0,37300
Обтяжений акушерський анамнез життя (Є / Немає) F16 1,76185 0,58533
Наявність порушення матково-плацентарного і фетоплацентарного крово-
тока (Є / Немає) F17 0,49081 0,16808

Патологічне передлежання плода (Є / Немає) F18 1,22232 0,36487
Своєчасність взяття на облік (Є / Немає) F19 0,75196 0,22718
Монохоріальність (Є / Немає) F20 1,87571 0,66515
КУТ (Є / Немає) F21 0,47864 0,14773
Відсутність консультацій спеціалістів за показаннями (Є / Немає) F23 0,40789 0,16581
Виявлення TORCH (Є / Немає) F24 0,88100 0,32271
Порушення наступності надання медичної допомоги (Є / Немає) F25 0,17222 0,05818
Несвоєчасність проведення кардіотокографії плода (Є / Немає) F26 0,85451 0,32004
Відсутність вищої освіти / Низький соціальний статус (Є / Немає) F27 0,59000 0,20415
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З огляду на те, що сама по собі багатоплід-

на вагітність вже є фоном підвищеного ризику, 
інтерпретація цієї підсумкової формули роз-
робленої математичної моделі і формування 
груп проводиться наступним чином: значення 
ІБП при арифметичному підрахунку до 3,9 ба-
лів (включаючи негативні значення), відповідає 
І групі (середній ризик розвитку перинатальних 
ускладнень), 4,0-6,0 інтервал дозволяє констату-
вати високий ризик (ІІ група), а при ІБП більше 
6,0 включно відноситься вже до ІІІ групи (дуже 
високий ризик гестаційних ускладнень). Дана мо-
дель мала досить високу чутливість і специфіч-
ність (82% і 74%).

Результати різних досліджень вказують на 
те, що протягом вагітності група ризику може 
змінюватися (найчастіше, в сторону елевації), 
особливо це відбувається в діапазоні 32-36 тиж-
день вагітності. У ці терміни можуть виявиться 
нові детермінанти ризику, які потенційно не-
гативно можуть визначати результат вагітнос-
ті. Тому цей динамічний інтегральний показник 
рекомендовано визначати в кінці кожного три-
местру при багатоплідній вагітності, при необ-
хідності доповнюється план ведення конкретної 
вагітності. Логічно, що деякі фактори не моди-
фікуються, а деякі різноспрямовано змінюються, 
тому оптимальним є регулярне (тричі за термін) 
визначення ІБП, що є прогностичним вектором 
стану здоров'я жінки і плоду при багатоплідній 
вагітності незалежно від типу хоріальності.

Згідно отриманого алгоритму можна резюму-
вати, що жінки з багатоплідною вагітністю І гру-
пи з невеликим ризиком розвитку ускладнень 
потребують проведення профілактичних заходів 
з розробкою персональної програми профілак-
тичних заходів, котрі здійснюються в амбулатор-
но-поліклінічному закладі за місцем проживання. 
При необхідності жінки потребують додаткового 
обстеження для уточнення діагнозу або лікуван-
ня в амбулаторних умовах і профілактичної бе-
сіди про здоровий спосіб життя.

Вагітні жінки з багатоплідною вагітністю 
ІІ групи високого ризику потребують додатково-
го обстеження і періодичного лікування в умо-
вах стаціонару, як правило, вони знаходяться 
на диспансерному обліку по хронічному захво-
рюванні, вимагають регулярного спостереження 
і консультацій як вузьких фахівців, так і акуше-
рів. У протоколи антенатального спостереження 
даної групи вагітності необхідно включати оцінку 
кардіоваскулярного профілю плода з відповід-
ним моніторингом. Допологова госпіталізація для 
обстеження і комплексної підготовки до пологів 
жінок із груп ризику дозволяє виробити план ве-
дення останніх тижнів вагітності і пологів. Це до-
зволяє врахувати можливі ускладнення під час 
пологів, які можуть мати несприятливий вплив 
на їх результат.

Жінки з багатоплідною вагітністю ІІІ групи, 
згідно ІБП, це пацієнтки, що спостерігаються по 
хронічному захворюванню і мають абсолютні по-
казання для надання високотехнологічної спе-
ціалізованої медичної допомоги на всіх етапах 
вагітності. Наявний ризик обумовлює життєво 
важливу необхідність допологової госпіталізації, 
розробки індивідуального попереднього плану 
ведення пологів, що дозволить швидко надати 

адекватну спеціалізовану висококваліфіковану 
допомогу на будь-якому етапі з призначенням 
патогенетично обумовленого лікування, що комп-
лексно дозволить достовірно знизити перина-
тальний ризик, ймовірність ускладнень в ранній 
неонатальний період або прогресування сома-
тичної патології. Таким чином, при дослідженні 
шляхом реалізації покрокового підходу, при яко-
му оцінювали ймовірність формування усклад-
нень вагітності шляхом комплексного аналізу 
різних ознак з анамнестичних даних, результа-
тів клініко-лабораторних та інструментальних 
досліджень, параметрів, отримана класифіка-
ційна модель, що дозволяє, в деяких випадках 
на етапі субклінічних стадій, прогнозувати по-
тенційні патологічні зміни, а також характери-
зує своєчасність і точність постановки діагнозу 
гестаційних ускладнень, що сприяє поліпшенню 
прогнозу перинатального результату при багато-
плідній вагітності.

Реальне практичне застосування нашого дифе-
ренціального алгоритму і розрахованої в ході дано-
го дослідження математичної регресійної моделі у 
вагітних на тлі багатоплідної вагітності може бути 
ускладнене досить інтеграційними обчисленнями 
або програмуванням. З цією метою нами розро-
блена у вигляді макросів і спеціального алгоритму 
комп’ютерна автоматизована система розрахунку 
інтегрального ІБП з урахуванням змінних рівнянь 
на базисі пакета Microsoft Excel 2010.

Розроблена математична модель апроксимації 
і розраховані по ним інтегральні показники стану 
здоров’я вагітної дозволяють більш якісно дослі-
джувати й інтерпретувати силу впливу детермі-
нант ризику на результат вагітності та пологів з 
можливою екстраполяцією на інші когорти при 
багатоплідній вагітності. Сумарна оцінка вектору 
впливу предикторів ризику і об’єктивізація ви-
бору відповідних організаційних технологій (кон-
кретні заходи для зниження негативного впливу 
факторів, котрі модифікуються) дозволяє знизити 
показники перинатальної захворюваності і смерт-
ності. А результати бальної системи можуть за-
стосовуватися при пренатальному консультуванні 
і перинатальному прогнозуванні як шкали града-
цій ризику: від високого (з клінічною необхідніс-
тю спостереження в перинатальному центрі) або 
мінімального (з можливим постнатальним катам-
нестичним спостереженням, включаючи пуерпе-
ральний період). Наведена інформативна методи-
ка розрахунку ступеня перинатального ризику 
істотно поліпшить взаємокооперацію різних фа-
хівців і професіоналів, які працюють в загальній 
перинатальної об’єктивній реальності – акуше-
рів-гінекологів та педіатрів-неонатологів.

На сьогоднішній день в акушерстві складання 
прогнозу гестаційних і перинатальних усклад-
нень ґрунтується на концепції високого ризику, 
при цьому слід підкреслити достатню складність 
патофізіологічних аспектів їх розвитку, що іс-
тотно ускладнює потенційні можливості ціле-
спрямованого прогнозування результатів. Це і 
обумовлює високу актуальність даної проблеми. 
А розроблена модифікація акушерського моніто-
рингу, що ґрунтується на застосуванні ефектив-
них клініко-організаційних технологій з розра-
хунком ІБП по триместрах в сукупності з оцінкою 
ступеня перинатального ризику і інтранатальних 
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втрат під час пологів, дозволяє стратифікувати 
вагітних по групам, які вимагають активного лі-
кувально-діагностичного підходу. Раціональність 
стратегії підтверджує реальне зниження частоти 
гестаційних ускладнень – у 2 рази в порівнянні 
з показниками при стандартній диспансеризації.

Отже, при багатоплідді перебіг вагітності та 
пологів характеризується значною кількістю 
ускладнень, особливо при монохоріальному типі 
плацентації, а це значно підвищує ризики пе-
ринатальної захворюваності та смертності. Ба-
гатоплідна вагітність відноситься до категорії 
вагітностей високого ризику, котра може усклад-
нитися недоношеністю, низькою вагою тіла при 
народженні, прееклампсією, анемією, післяполо-
говою кровотечею, внутрішньоутробною затрим-
кою росту, неонатальною захворюваністю та ви-
сокою неонатальною та малюковою смертністю. 
Для новонароджених від багатоплідної вагітності 
характерна висока частота захворюваності, по-
рушення адаптаційних процесів, порушення 
функціонування ЦНС. Діти, народжені в резуль-
таті багатоплідної вагітності можуть мати дов-
гострокові наслідки перинатальних ускладнень, 
в тому числі дитячий церебральний параліч та 
порушення когнітивно-мнестичних функцій в 
довгостроковій перспективі. Навіть коли діти на-
роджуються здоровими, вони можуть демонстру-
вати повільний розвиток мовлення і поведінкові 
проблеми. Важливим є розроблення методів ран-
нього прогнозування перинатальних наслідків 
для вагітних із багатопліддям та попередження 
гестаційних ускладнень. 

Для регресу перинатальної захворюваності і 
прогнозу акушерської ситуації критичне значен-
ня має не тільки діагностика наявності патології, 
а й оцінка потенційної можливості профілактики 
формування ускладнень у жінок із багатоплід-
ною вагітністю. Це вказує на необхідність розроб-
ки і впровадження інноваційних інформативних 
клініко-організаційних алгоритмів, максимально 
універсальних при різних триместрах вагітнос-
ті, та спрямованих на запобігання ризику розви-
тку несприятливих результатів при багатоплід-
ній вагітності. Прогностична значущість окремих 
предикторів, зважаючи на різноманіття клініко-
анамнестичних факторів ризику, сумнівна, тому 
для оцінки прогнозу гестаційних і перинатальних 
ускладнень раціонально комплексно досліджува-
ти повний набір змінних, що відображають дані 
анамнезу, екстрагенітальних захворювань, осо-
бливостей перебігу вагітності і т.д. шляхом мате-
матичного моделювання.

Ми отримали переконливі результати, котрі 
свідчать про те, що жінки із багатоплідною ва-
гітністю складають групу високого акушерського 
ризику та потребують профілактичних заходів 
для зниження ускладнень гестаційного періо-
ду та госпіталізації в спеціалізовані лікарські 
структури для отримання висококваліфікованої 

допомоги із використанням сучасного обладнан-
ня для виявлення страждання плода і корекції 
планів по веденню пологів. 

Висновки. З метою раннього прогнозування 
гестаційних ускладнень і репродуктивних втрат 
була розроблена прогностична модель розрахун-
ку інтегрального показника ризику розвитку пе-
ринатальних та репродуктивних втрат в умовах 
багатоплідної вагітності.

Проведений уніваріантний регресійний аналіз 
пропорційних ризиків Коксу з метою виявлення 
залежних і автономних прогностичних гестацій-
них факторів високого перинатального ризику до-
зволив оцінити предикторну потужність деяких 
показників: прогностичне значення для розвитку 
перинатальних ускладнень: плацентарний коефі-
цієнт (ВР=2,28, 95% ДІ =1,31-3,64, р=0,01), рівень 
прогестерону (ВР=1,81, 95% ДІ=1,34-2,68, р=0,04), 
дані STV (ВР=3,17, 95% ДІ=1,81-4,67, р=0,001).

Методом багатофакторного покрокового ре-
гресійного аналізу були виявлені найбільш важ-
ливі чинники, що визначають стан вагітної жінки 
при багатоплідній вагітності, що дозволяє, відпо-
відним чином впливаючи на фактори, котрі мо-
дифікуються отриманої моделі, достовірно змен-
шити частоту можливих ускладнень вагітності 
та пологів, а також знизити кількість випадків 
перинатальної захворюваності і смертності.

Розроблена математична модель розрахунку 
інтегрального показника має досить високий кое-
фіцієнт детермінації – 83%, а також дана модель 
має досить високу чутливістю і специфічність 
(82% і 74%), доводячи спроможність виконаних 
розрахунків.

Аналіз факторів (за критерієм Фішера) пока-
зав, що найбільшою прогностичною цінністю во-
лодіють такі показники, як надлишкова маса тіла 
(ІМТ більше 30 кг/м2), вік (молодше 18 і старше 
35 років), величина STV (5-9) і ЦПВ плодів, на-
явність гормональної плацентарної дисфункції та 
фетоплацентарної недостатності, діагностована 
ЗВУР і КУТ, тип хоріальності, наявність інфекцій 
TORCH-комплексу, порушень в системі гемостазу, 
ускладнень вагітності, обтяженого гінекологічного, 
екстрагенітального і акушерського (vitae) анамнезів, 
наявність пренатальних факторів ризику, а також 
в значній мірі був зумовлений дискоординацією на-
ступності надання медичної допомоги, своєчасністю 
проведення кардіотокографії плода, адекватністю 
збільшення маси тіла, наявністю консультацій спе-
ціалістів за показаннями, вищої освіти, типом соці-
ального статусу, і істотно детермінований наявністю 
обтяженої спадковості, типом передлежання плода і 
своєчасністю взяття на облік.

На підставі виконаних процедур аналізу визна-
чено залежність між станом здоров'я жінки при 
багатоплідній вагітності і факторами ризику, роз-
роблений інтегральний показник стану її здоров'я 
для оцінки статусу, планування і проведення необ-
хідних профілактичних і лікувальних заходів.
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ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ  
РЕГРЕССИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Аннотация
Целью исследования было исследование основных клинических предикторов высокого перинатального 
риска на фоне многоплодной беременности. Методом многофакторного пошагового регрессионного ана-
лиза были выявлены наиболее важные факторы, определяющие состояние беременной женщины при 
многоплодной беременности, что позволяет соответствующим образом влиять на факторы, которые 
модифицируются в полученной модели, и достоверно уменьшить частоту возможных осложнений бе-
ременности и родов, а также снизить количество случаев перинатальной заболеваемости и смертности. 
Разработана математическая модель расчета интегрального показателя имеет достаточно высокий ко-
эффициент детерминации – 83%, а также данная модель имеет достаточно высокую чувствительность 
и специфичность (82% и 74%), доказывая состоятельность выполненных расчетов.
Ключевые слова: хориальность, регрессионный анализ, диамниотическая беременность, перинаталь-
ные исходы.
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ASSESSMENT OF PERINATAL RISK BY THE METHOD  
OF REGRESSION MODELING IN MULTIPLE PREGNANCIES

Summary
The main clinical predictors of high perinatal risk against the background of a multiple pregnancy 
were investigated. For the study we were selected 114 patients with diagnosed multiple pregnancy. All 
observations were carried out in the maternity ward № 1 ME «Regional perinatal center» ZRC during 
the period from 2013 to 2015 years. Diagnosis of multiple pregnancy was established by using objective 
study and confirmed by ultrasound. By using method of multivariate stepwise regression analysis there 
were identified the most important factors, that define the state of a pregnant woman with multiple 
pregnancies, which allows properly influence the factors, which are modified in the resulting model, 
and significantly reduce the incidence of complications of pregnancy and childbirth, and can reduce the 
incidence of perinatal morbidity and mortality. A mathematical model for calculating the integral index 
has a high coefficient of determination – 83%, and this model has a high sensitivity and specificity (82% 
and 74%), proving the viability of the calculations.
Keywords: chorionic type, regression analysis, diamniotic twin pregnancy, perinatal outcomes.
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TREATMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS  
WITH EROSIVE AND ULCERATIVE LESIONS OF THE STOMACH AND DUODENUM

Vivsyannyk V.V.
Bukovina State Medical University

In the abstract there are studied pathogenetic peculiarities of appearance erosive damaging of stomach in 
patients with chronic kidney disease of IInd and IIIrd stage,which is caused by prolonged course of chronic 
pyelonephritis by the mean of investigation of serum proteolic actitvity of blood. There was investigated 
the state of unlimited proteolysis by the way of definition of lysis of asoalbumin (dissimilation lowmolecular 
proteins), asokasein (degradation of highmolecular proteins), and asokol (lysis of callogen). The appearance 
of erosive damaging of stomach in patients with chronic kidney failure of II and III stages with chronic 
pyelonphritis is revealed by elevated lysis of low- and highmolecular proteins and reliable elevation of 
collagenolytic activity of blood.
Keywords: chronic pyelonephritis, chronic kidney disease, asoalbumin, asokasein, asokol.

© Vivsyannyk V.V., 2017

Statement of the problem. This paper pre-
sents main pathological changes of gastric 

mucosa in patients with chronic kidney disease  
II-III stages. Found that the most pronounced 
changes observed in patients with peptic ulcer com-
bined with chronic kidney disease. Authors present 
the current state of the problem on gastric mucosal 
lesions in patients with chronic kidney disease.

We thoroughly studied the morphological 
changes of gastric mucosa at ultra structural lev-
el of gastric ulcer, gastritis with different etiolo-
gy [1, 2, 3, 4, 15, 17]. However, in the literature 
there are works devoted to the study of lifetime 
structural changes in human gastric mucosa with 
underlying renal disease. Not studied the morpho-
logical changes of gastric mucosa in patients with 
chronic kidney disease (CKD).

Analysis of recent researches and publications. 
The problem is Helicobacter pylori’s diseases which 
remains valid as because of their high frequency 
directly, and due to the very high infection – more 
than 80% of the adult population in Ukraine [5]. 

We know that from 7 to 11.5% of the population 
suffers from a combination of these pathologies 
[6, 14, 16, 19].

Histological examination of the stomach in pa-
tients with inflammatory lesions generally accounts 
for semi-quantitative assessment of severity of ac-
tive and chronic inflammation, atrophy severity, in-
cluding recognition scheme which came into their 
evaluation by MF Dixon (1994). However, working 
with remote tracking system the dynamics of these 
processes came after Hp eradication in recent years 
[1]. Only a single subject of study was the work of 
a homogeneous group of patients with duodenal ul-
cers [7]. Poorly understood and the pace of change 
are the characteristics of inflammatory factors that 
affect their dynamics, communication epithelializa-
tion of ulcers and erosions of gastric mucosa [8, 13, 
14,]. Unquestionable impact on the damage of stom-
ach is Helicobacter pylori (HP) [4, 18, 19].

The purpose of the work. These conditions en-
courage the depth of histo-pathological study of the 
dynamics as diffuse and focal processes in gastro 
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duodenal CO in the treatment of peptic ulcer (SU) 
in combination with CKD II-III levels and assess 
their value as potential predictors of pathological 
processes in the course of the gastric mucosa [5].

Formulation purposes of article (problem). In 
the process of vital activity the human organism is 
constantly interacting with a host of microorgan-
isms, resulting in a permanent selection of those 
strains that could colonize the mucous membranes 
(e.g., of the gastrointestinal tract or the urinary 
system), using it as a habitat medium. As a result 
of this selection a symbiosis is formed between mi-
cro-and macro-organisms, representing the normal 
microflora of the human body [1, 2].

The main material of the research. The aim of 
our study was to investigate morphological features 
of changes of gastric mucosa and their pathogenetic 
study at differentiated treatment in patients with 
chronic kidney disease stages II and III.

The allocation of unsolved aspects of the problem. 
Morphological studies were performed on biopsy of 
gastric mucosa that were selected during endoscopic 
study of patients, biopsy of the stomach was con-
ducted in the morning on an empty stomach.

The study involved 78 patients, among them 
dominated by women – 58 (65.51%); there were 
20 (34.48%). The average age of patients was 
47,3±2,6 years. The average duration of disease 
ranged from 7,2±1,41 years, including 19 pa-
tients with CKD second degree with erosive ul-
cerous lesions of the stomach (EULS) in presence 
of H. pylori (group 1), 20 patients with CKD sec-
ond degree with duodenum ulcer (DU) with the 
presence of H. pylori (2nd group), 21 patients 
with CKD third degree with EULS and without 
H. pylori (3rd group), 18 patients with CKD third 
degree with DU but without H. pylori (group 4). 
Age groups varied from 19 to 67. All figures are 
presented as mean values from their mean error 
(M±m). The reliable difference is believed to be at 
p <0,05. Also conducted microscopic studies, based 
on the results of computer spectrometry according 
to the method of staining of histological sections. 
Statistical analysis of the results of research was 
conducted on the PC III using «Statistica 6,0».

The impressions of endoscopic signs of the gastric 
mucosa biopsies were histologically examinationed, 
which confirmed the presence of inflammatory 
changes of varying severity in the gastric mucosa.

Depending on the presence and severity of in-
flammation the gastric mucosa was detected in 
19 patients EULS, Eve gastric mucosa – in 20 pa-
tients, DU – in 21 patients, and duodenum EULS – 
in 18 patients. EULS is characterized by preser-

vation of architectonics gastric mucosa, while in 
the scale of glands: the principal, and additional 
parietal cells were detected in normal proportions, 
about 19, 38, 46 and 27% respectively of the total 
number of cells in the gland.

H. pylori averaged 84,2%, indicating preserva-
tion of functional activity of the gastric mucosa. 
Weak histological detection of inflammation in the 
stomach averaged 24.41% and was significantly 
(P<0,05). In the case of the studied patients H. py-
lori in the gastric mucosa with moderate to fun-
dic parts that were on average 14,74% and were 
significantly (p <0,001) lower in comparison with 
those of at DU.

The development of the inflammatory reaction of 
the gastric mucosa with H. pylori, which averaged 
47% and was significantly (p <0.05) lower as com-
pared with those of patients with duodenal ulcer.

Thus, the comparison of data on the basis of 
path morphological study of biopsies and results 
regarding analysis of H. pylori and EULS showed 
significant reduction in the functional activity of 
the gastric glands in the development and progres-
sion of inflammation. Pathological studies revealed 
weak degree of inflammatory reaction in the stom-
ach, which averaged 35% and was significantly 
(p<0,001) lower in comparison with those of at DU.

Thus, the comparison of data on the basis of 
path morphological studies in patients with CKD 
stage II with the presence of H. pylori EULS is 
likely to decrease in functional activity of the gas-
tric mucosa, which depended on the progression of 
inflammation in it. In all cases path morphological 
examination accompanied by more or less marked 
changes in the gastric mucosa. Dysplasia was de-
tected in areas of proliferative compartment of 
gastric glands containing cervical mukocyties.

The findings from this study. In patients with 
CKD stage III and concomitant presence of H. py-
lori and EULS found a significant positive correla-
tion than in patients with CKD stage II and con-
comitant EULS without the presence of H. pylori 
between the severity of ulcerative process in GM 
and helikobakterioza level (r=+0,712, p<0,001).

Compared with patients having CKD stage III 
of DU without H. pylori patients with CKD and 
second degree from DU with the presence of 
H. pylori this correlation was more moderate and 
was (r=+0,417, p<0,05).

Analysis of the data indicates that patients with 
different CKD groups with and without the pres-
ence of H. pylori is connected with EULS, there is 
a significant change in the performance of differ-
ent groups.
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ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ХВОРИХ  
НА ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВІ УРАЖЕННЯ ШЛУНКА  
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Анотація
В роботі вивчено деякі патогенетичні особливості виникнення виразкових уражень шлунка у хворих 
на хронічну хворобу нирок II і III ступеня, обумовлену тривалим перебігом хронічного рецидиву-
ючого пієлонефриту на підставі дослідження протеолітіческоі активності плазми крові. Досліджено 
стан необмеженого протеолізу шляхом визначення лізису азоальбуміну (розпад низькомолекулярних 
білків), азоказеіну (деградація вісокомолекулярніх білків) і азоколу (лізис колагену). Виникнення ви-
разкових уражень шлунка у хворих на хронічну хворобу нирок II і III стадії з наявністю хронічного 
пієлонефриту супроводжується істотним збільшенням лізису низько- і високомолекулярних білків і 
ймовірним зростанням колагенолітичної активності крові.
Ключові слова: хронічний пієлонефрит, хронічна хвороба нирок.
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ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ  
С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА  
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Аннотация
В работе изучено некоторые патогенетические особенности возникновения язвенных поражений желудка 
у больных хронической болезнью почек II и III степени, обусловленную длительным течением хрониче-
ского рецидивирующего пиелонефрита на основании исследования протеолитическои активности плаз-
мы крови. Исследовано состояние неограниченного протеолиза путем определения лизиса азоальбумину 
(распад низкомолекулярных белков), азоказеину (деградация високомолекулярних белков) и азоколу 
(лизис коллагена). Возникновение язвенных поражений желудка у больных хронической болезнью по-
чек II и III степени с наличием хронического пиелонефриту сопровождается существенным увеличением 
лизиса низко- и высокомолекулярных белков и вероятным ростом колагенолитичнои активности крови.
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, хроническая болезнь.
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У роботі вивчено деякі патогенетичні особливості виникнення ерозивно-виразкових уражень шлунка 
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стан необмеженого протеолізу шляхом визначення лізису азоальбуміну (розпад низькомолекулярних 
білків), азоказеїну (деградація високомолекулярних білків) та азоколу (лізис колагену). Виникнення еро-
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Постановка проблеми. У пацієнтів з наяв-
ністю хронічної ниркової недостатності 

ураження зазнають практично всі органи і сис-
теми. Найчастіше у таких хворих страждають 
органи травлення [16], що частково пов’язано з 
високою розповсюдженістю в популяції захворю-
вань травного каналу. При цьому велике значен-
ня мають специфічні уремічні чинники. На сьо-
годні чітко доведена наявність функціонального 
зв’язку між нирками і органами травлення, які 
беруть активну участь в компенсації порушень 
азотистого і електролітного обмінів при хронічній 
уремії [1, 7, 13]. 

В літературі описано різні варіанти порушен-
ня секреторної функції шлунка у пацієнтів з 
хронічною нирковою недостатністю [8]. Частота 
виникнення ерозивно-виразкових уражень сли-
зової оболонки шлунка є прямо пропорційною 
стадії ХХН [10]. 

Останні ниркові реєстри свідчать про те, що 
значна кількість випадків термінальної ХХН 
пов’язані з потребою удосконалення патогенетич-
ної корекції у системі комплексного лікування. 
Патогенез ХХН є предметом чисельних науко-
вих досліджень у всьому світі [14, 15]. Ключовим 
ланцюгом у розвитку ХХН є клітинні механіз-
ми, порушення локальної гемодинаміки та по-
рушення клубочкової фільтрації. Останнім часом 
зростає інтерес до ролі цитокінів у прогресуванні 
ХХН, особливо так званих прозапальних цито-
кінів, які активують метаболізм сполучної тка-
нини, стимулюють проліферацію фібробластів, 
епітеліальних клітин, мезангіального матриксу, 
включаються до ланок імунозапальних процесів 
у якості медіаторів [5, 9, 11, 12]. 

На сьогодні дискутується можливість пошко-
джуючої дії на органи травлення при прогресу-
ванні ХХН різноманітних ендо- та екзогенних 
агентів, зокрема, посиленого протеолізу [2, 3, 
4, 7], однак механізми такого негативного впливу 
поки недостатньо вивчені. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження 
було вивчити деякі патогенетичні особливості ви-
никнення ерозивно-виразкових уражень шлунка 

(ЕВУШДПК) у хворих на хронічну хворобу ни-
рок II та III cтадії, обумовлену тривалим пере-
бігом хронічного рецидивуючого пієлонефриту на 
підставі дослідження протеолітичної активності 
плазми крові.

Невирішені завдання. Однак, поліорганна 
патологія має свої шляхи розвитку та змінює 
загальну клінічну картину у хворого, тому ак-
туальними залишаються питання до патоге-
нетичного обґрунтування диференційованного 
лікування хворих саме з поєднаним перебігом 
ХХН та ЕВУШ та ДПК. 

Мета роботи. У зв'язку з вагомою соціальною 
актуальністю теми, метою нашої роботи було на 
основі вивчення стану пероксидного окиснення 
ліпідів, білків, системи антиоксидантного за-
хисту удосконалити методику диференційова-
ного лікування хворих із поєднаним перебігом 
ХХН та ЕВУШ та ДПК шляхом адекватного 
індивідуального підбору медикаментозних засо-
бів. У відповідності з метою та завданням ро-
боти за допомогою сучасних інструментальних 
неінвазивних методів дослідження нами було 
проведено комплексне обстеження 107 хворих 
на ХХН ІІ-ІІІ стадії (хронічний пієлонефрит), 
які знаходились на стаціонарному лікуванні в 
нефрологічному та гастроентерологічному відді-
леннях ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лі-
карня» м. Чернівці. 

Дані про розподіл хворих на ХХН ІІ-ІІІ стадії 
(хронічний пієлонефрит) залежно від наявності 
ЕВУШДПК подані в таблиці 1. Середній вік хво-
рих становив 45,2 роки (від 21 до 53 років). Серед 
пацієнтів були чоловіки та 22 жінки.

Контрольну групу для порівняння досліджень 
склали 19 практично здорових осіб відповідного 
віку, серед яких чоловіків було 80, а жінок – 27. 
Езофагогастродуоденофіброскопія та ультразву-
кове дослідження органів черевної порожнини 
виконано у 100% хворих. 

Отже, найбільший відсоток від загальної кіль-
кості обстежених хворих складали пацієнти на 
ХХН ІІІ ступеня з наявністю ерозивно-виразко-
вих уражень шлунка.
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Таблиця 1
Розподіл хворих на хронічну хворобу нирок  

ІІ-ІІІ стадії залежно від наявності  
ерозивно-виразкових уражень шлунка 

Групи обстежених
Кількість хворих

Кіль-
кість

% від загальної 
кількості хворих

ХХН ІІ стадії без 
ЕВУШДПК (І група) 12 18,5

ХХН ІІІ стадії без 
ЕВУШДПК (ІІ група) 13 20,0

ХХН ІІ стадії з ЕВУШДПК 
(ІІІ група) 19 29,2

ХХН ІІІ стадії з 
ЕВУШДПК (ІV група) 21 32,3

Діагноз ХХН встановлено на підставі наявнос-
ті ураження нирок зі зниженням швидкості клу-
бочкової фільтрації протягом більше 3 місяців. 

Стан необмеженого протеолізу оцінювали за 
лізисом азоальбуміну (розпад низькомолекуляр-
них білків), азоказеїну (деградація високомоле-
кулярних білків) та азоколу (лізис колагену) [1].

Статистичний аналіз проводили з викорис-
танням програми STATISTICA for Windows 6.0. 
Для даних, що відповідали нормальному розподі-
лу, визначали середню арифметичну вибірки (M) 
величину стандартного відхілення (s) та стан-
дартної похибки (m), максимальне та мінімальне 
значення. Вірогідності різниці між отриманими 
даними оцінювали за коєфіцієнтом Стьюдента (t). 
За вірогідну приймали різницю при р<0,05. 

Результати дослідження. Дані літератури 
щодо вивчення значення процесів протеолізу 
у виникненні ЕВУШДПК при ХХН ІІ-ІІІ стадії 
(ХП) відсутні. Враховуючи вищезазначене, од-
ним із завдань даного дослідження стало вивчен-
ня особливостей протеолітичної активності плаз-
ми крові при ХХН ІІ-ІІІ стадії (ХП), зокрема за 
наявності ЕВУШДПК. Результати проведених 
досліджень наведені в табл. 2.

Оцінюючи процеси необмеженого протеолізу 
у крові хворих на ХХН ІІ-ІІІ стадії слід зазна-
чити, що за відсутності ЕВУШДПК відбувається 
підвищення протеолізу дрібнодисперсних білків 
на 24,7% (р<0,05) у І групі та на 45,4% (р<0,05) 
у ІІІ групі; крупнодисперсних білків – на 35,2% 
(р<0,001) у І групі та на 50,2% (р<0,05) у ІІІ гру-
пі; колагену – на 20,3% (р>0,05) у І групі та на 
38,4% (р>0,05) у ІІІ групі. У пацієнтів 4-ї групи 
лізис азоальбуміну збільшився на 51,5% (р<0,05); 
азоказеїну – на 69% (р<0,05), азоколу – на 48,6% 
(р<0,001). При цьому у хворих на ХХН ІІІ стадії 
з ЕВУШДПК в порівнянні з пацієнтами без них 
відбувається збільшення протеолітичної актив-
ності крові щодо низькомолекулярних білків – на 
21,5% (р<0,05), великомолекулярних білків – на 
25% (р<0,05), колагену – на 23,6% (р<0,05).

Отже, отримані дані дозволяють доводять, 
що виникнення ерозивно-виразкових уражень 
шлунка та дванадцятипалої кишки при ХХН  
ІІ-ІІІ стадії (хронічному пієлонефриті) супрово-
джується вираженим підвищенням лізису низь-
ко- та високомолекулярних білків.

Важливу роль у патогенезі багатьох захворю-
вань внутрішніх органів відіграють порушення з 
боку протеїназо-інгібіторної системи. У зв’язку з 
цим нами проведено вивчення особливостей про-

теолітичної активності плазми крові при ХХН 
ІІ-ІІІ стадії (хронічному пієлонефриті), зокрема 
за наявності ЕВУШДПК. Процеси необмежено-
го протеолізу оцінювали за лізисом азоальбуміну 
(розпад низькомолекулярних білків), азоказеїну 
(деградація високомолекулярних білків) та азо-
колу (лізис колагену).

Таблиця 2
Зміни протеїназо-інгібіторної системи крові 

при ЕВУШДПК у хворих  
на ХХН ІІ-ІІІ стадії (ХП) (M±m)

Групи об-
стежених

Показники
Лізис азо-
альбуміну, 
Е440/мл/год

Лізис 
азоказеїну, 
Е440/мл/год

Лізис азо-
колу,  

Е440/мл/год
Практич-
но здорові 
(контроль) 
n = 19

2,91±0,29 2,16±0,19 0,74±0,07

ХХН 
ІІ ст. без 
ЕВУШДПК 
(І група) 
n = 12

3,63±0,15* 2,92±0,14* 0,89±0,04

ХХН ІІ ст. з 
ЕВУШДПК 
(І група) 
n = 19

4,92±0,33** 5,99±0,17** 1,61 ±0,05**

ХХН 
ІІІ ст. без 
ЕВУШДПК 
(ІІІ група) 
n = 13

4,41±0,36^ 4,41±0,36^ 1,10±0,08

ХХН 
ІІІ ст. з 
ЕВУШДПК 
(ІV група) 
n = 21

5,67±0,31*^ 6,38±0,44*^ 1,92±0,09*^

* – р < 0,05 у порівнянні з контролем;
** – р<0,05 у порівнянні з І групою;
^ – р<0,05 у порівнянні з І групою; 
*^ – р<0,05 у порівнянні з ІІІ групою.

У хворих на ХХН ІІ-ІІІ стадії (хронічний піє-
лонефрит) без супровідної патології встановлене 
збільшення лізису низько- та високомолекуляр-
них білків. Водночас виникнення ЕВУШДПК су-
проводжувалося істотнішим підвищенням лізису 
азоальбуміну, азоказеїну та вірогідним підсилен-
ням колагенолітичної активності крові.

Активація ряду протеолітичних ферментів 
і залучення їх у процеси деградації білкових 
компонентів може бути зумовлена впливом лі-
зосомальних протеїназ, що вивільняються з клі-
тин при їх руйнуванні внаслідок інтенсифікації 
процесів вільнорадикального окислення ліпідів 
та окислювальної модифікації білків. У цих ви-
падках пептидгідролази, вивільняючись з клітин, 
можуть каталізувати специфічні реакції обме-
женого протеолізу і виконувати важливі регу-
ляторні функції. При цьому основні молекулярні 
механізми контролю активності протеолітичних 
ферментів полягають, очевидно, в активації не-
активних попередників ферментів, видален-
ня специфічних інгібіторів протеолізу, зокрема  
α2-мікроглобуліну.

Отже, розвиток уражень шлунка, характер-
ний для ХХН ІІ-ІІІ стадії (хронічного пієлонеф-
риту), спричиняється підсиленням неконтрольо-
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ваного підвищення протеолітичної активності 
плазми крові. У свою чергу, слизова оболонка 
шлунка при ХХН ІІ-ІІІ стадії (хронічному піє-
лонефриті) характеризується збільшеною чутли-
вістю до пошкоджень, спричинених різноманіт-
ними шкідливими чинниками. 

Висновки. 1. Кількість випадків ерозивного 
ураження шлунка збільшується відповідно до 
зростання ступеня ХХН.

2. Збільшення лізису низько- та високомолеку-
лярних залежить від стадії ХХН і супроводжу-
ється виникненням ерозивно-виразкових уражень 
шлунка у хворих на хронічну хворобу нирок.

3. Показники необмеженого протеолізу при 
хронічній хворобі нирок ІІ та ІІІ ступеня є до-
поміжним фактором для прогнозування виник-
нення ерозивно-виразкових уражень шлунка та 
запобігання ускладнень.
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Черновицкая областная клиническая больница

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ  
С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА  
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Аннотация
В работе изучено некоторые патогенетические особенности возникновения язвенных поражений же-
лудка у больных хронической болезнью почек II и III степени, обусловленную длительным течением 
хронического рецидивирующего пиелонефрита на основании исследования протеолитическои активно-
сти плазмы крови. Исследовано состояние неограниченного протеолиза путем определения лизиса азо-
альбумину (распад низкомолекулярных белков), азоказеину (деградация високомолекулярних белков) 
и азоколу (лизис коллагена). Возникновение язвенных поражений желудка у больных хронической 
болезнью почек II и III степени с наличием хронического пиелонефриту сопровождается существен-
ным увеличением лизиса низко- и высокомолекулярных белков и вероятным ростом колагенолитичнои 
активности крови.
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек, азоальбумин, азоказеин, азокол.
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ТREATMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH EROSIVE AND 
ULCERATIVE LESIONS OF THE STOMACH AND DUODENUM

Summary
In the abstract there are studied pathogenetic peculiarities of appearance erosive damaging of stomach 
in patients with chronic kidney disease of IInd and IIIrd stage,which is caused by prolonged course of 
chronic pyelonephritis by the mean of investigation of serum proteolic actitvity of blood. There was 
investigated the state of unlimited proteolysis by the way of definition of lysis of asoalbumin (dissimilation 
lowmolecular proteins), asokasein (degradation of highmolecular proteins), and asokol (lysis of callogen). 
The appearance of erosive damaging of stomach in patients with chronic kidney failure of II and III stages 
with chronic pyelonphritis is revealed by elevated lysis of low- and highmolecular proteins and reliable 
elevation of collagenolytic activity of blood.
Keywords: chronic pyelonephritis, chronic kidney disease, asoalbumin,asokasein, asokol.

УДК 616-006.363.03

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ САМОФІКСУЮЧОГО ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ МІОМЕКТОМІЇ

Кобилінський І.А., Ластовецька Л.Д.,  
Майданик І.В., Щерба О.А., Рамазанов Д.М., Кривко К.Д.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Розповсюдженість міоми матки серед жінок репродуктивного віку досягає 12-25% від усіх гінекологічних 
захворювань. Міомектомія в хірургічному лікуванні розглядається як найбільш ефективний підхід, при 
цьому лапароскопічна міомектомія все більше набуває популярності. Найскладнішим етапом операції 
при лапароскопічній міомектомії є ушивання дефекту стінки матки після проведення видалення міоми. 
На сучасному етапі в клінічну практику впроваджуються шовні матеріали нового покоління, такі як 
самофіксуючі нитки. Використання подібних матеріалів може істотно вплинути на результат оперативно-
го лікування, зменшення інтраопераційної крововтрати.
Ключові слова: міома матки, міомектомія, лапароскопія, самофіксуюча нитка, крововтрата.
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Постановка проблеми. Розповсюдженість 
міоми матки серед жінок репродуктив-

ного віку досягає 12-25% від усіх гінекологіч-
них захворювань. Сучасний підхід до лікуван-
ня міоми матки направлений, перш за все, на 
збереження репродуктивної функції у жінок, 
при цьому міомектомія в хірургічному лікуван-
ні розглядається як найбільш ефективний під-
хід [1].

Міомектомія зазвичай виконується лапаро-
томним доступом, при цьому лапароскопічна 
міомектомія все більше набуває популярності 
будучи методом вибору як у хірургів, так і у 
пацієнтів. Найскладнішим етапом операції при 
лапароскопічній міомектомії є ушивання де-
фекту стінки матки після проведення видален-
ня міоми [3].

Аналіз останніх досліджень. На сучасному 
етапі в клінічну практику впроваджуються шов-
ні матеріали нового покоління, такі як самофік-
суючі нитки. Використання подібних матеріалів 
може істотно вплинути на результат оператив-
ного лікування, знизити частоту ускладнень [2]. 

У зарубіжній літературі дуже мало даних щодо 
застосування подібних ниток під час проведення 
лапароскопічної міомектомії.

Мета статті. Оцінити ефективність лапарос-
копічної міомектомії при використанні самофік-
суючого однонаправленного шовного матеріалу. 

Виклад основного матеріалу. В досліджен-
ня були включені 183 пацієнти з міомою матки, 
яким в послідуючому була проведена міомекто-
мія лапароскопічним доступом. 

Були підібрані жінки віком від 19 до 46 ро-
ків, з субсерозною і інтрамуральною локалізаці-
єю міоматозних вузлів, у яких відсутня супутня 
гінекологічна патологія. Діаметр вузла: одинична 
міома матки – 5-8 см, множинної міоми матки – 
до 5 см. У випадку множинної міоми матки гра-
нична кількість вузлів – 5. У даних жінок проти-
показань до операції не було.

Міомектомія лапароскопічним доступом ви-
конувалася за традиційною методикою. Ложе 
всіх видалених міоматозних вузлів ушивають 
інтракорпорально, багаторядним безперерв-
ним швом.
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Включені в дослідження 183 хворі були ран-

домізовані на дві групи, з урахуванням викорис-
товуваного шовного матеріалу.

1 група (n = 126) ушивання дефекту міометрія 
проводилося самофіксуючою, односпрямованою 
розсмоктоючою ниткою

2 група (n = 106) – з використанням розсмок-
туваних плетених ниток.

Також виділено 2 підгрупи: Од – одиничний 
міоматозний вузол, Мн – множинний характер 
міоми матки. Таким чином, групу 1Од і 2Од скла-
ли 56 і 46 пацієнтки відповідно, а групу 1Мн і 
2Мн 70 і 60 хворих відповідно.

В 1 групі використовували само фіксуючу 
монофіламентной нитки V-Loc 180 (Covidien 
Surgical, США). В 2 групі застосовували синте-
тичний розсмоктуваний хірургічний матеріал з 
плетеного волокна на основі гомополімера гліко-
євої кислоти.

Статистична обробка даних виконувалася з 
дотриманням рекомендацій для медичних і біо-
логічних досліджень. Опис кількісних даних з 
нормальним розподілом розраховувались з ви-
користанням середньої величини і стандартної 
помилки середнього (представлені в форматі М 
(s)), ці дані порівнювали з допомогою t -критерію 
Стьюдента для незалежних груп.

Результати дослідження. Всього в даний до-
слідження включені 232 пацієнтки, яким викона-
на лапароскопічна міомектомія.

Середній вік пацієнток, які увійшли до до-
слідження, в групі 1 склав – 32,9±4,9 років, в 
групі 2 – 34,1±4,2 років. Статистично дані групи 
за віком можна було порівняти, статистично зна-
чущих відмінностей не виявлено (р>0,05).

При порівнянні часу ушивання при одинич-
ному міоматозному вузлі, виявлено, що у па-
цієнток із застосуванням самофіксуючої нит-
ки (підгрупа 1Од) час зашивання було 13,24 
(0,31) хвилини, ніж аналогічний показник при 
використанні розсмоктуються плетених ниток 
на основі поліглактіда – 20,94 (0,46) хвилини. 
При множинній міомі матки порівняння часу 
відновлення цілісності міометрія після енукле-
ації міоматозного вузла, в залежності від виду 
використовуваного шовного матеріалу показа-
ло статистично значущі відмінності в групах, 
в 1Мн підгрупі – 28,84 (0,46) хвилини, навпаки 
в 2Мн підгрупі – 39,9 (0,96) хвилини. В кінце-
вому підсумку, в цілому по групах, незалежно 
від кількості міоматозних вузлів, час необхід-
ний для накладення шва на міометрій після 
видалення міоматозного вузла, був менше при 
застосування сам фіксуючої нитки, що під-
тверджено статистичним аналізом зі значною 
вірогідністю p<0,01.

Об’єм інтраопераційної крововтрати для оди-
ничного міоматозного вузла, ложе якого вши-
вають самофіксуючою ниткою в середньому 
склав – 135,35 (14,36), а використавши нитки на 
основі гомополімера глікоєвої кислоти, крово-
втрата збільшилась, склавши 209,38 (27,9) мл.

При множинному характері міоми матки, 
об’єм крововтрати був більше, враховуючи біль-
шу площу розсічення міометрію.

При застосуванні традиційної нитки показник 
склав 258,77 (28,52) мл, тим не менш при вико-
ристанні сучасної нитки – 154,41 (14,02) мл. Тоб-

то при використанні сучасної нитки зменшується 
крововтрата. Треба враховувати, що зменшенню 
крововтрати сприяло скорочення часу ушивання 
ложа вузла.

У групі 1 статистичний аналіз показав змен-
шення кількості еритроцитів як в групі, так і в 
підгрупах після виконання операції. Значення, 
отримані в ході дослідження свідчать: в групі 
1Од рівень еритроцитів перед операцією склав –  
4,31 (0,05) * 1012/л і в післяопераційному періоді 
4,03 (0,03) * 1012/л; в групі 1Мн – 4,37 (0,03) * 1012/л і 
3,95 (0,06) * 1012/л відповідно. В загальному в 1 гру-
пі (з застосуванням сучасного шовного матеріалу) 
передопераційний рівень склав 4,33 (0,04) * 1012/л, 
в післяопераційному періоді – 3,99 (0,05) * 1012/л; 
Рівень значущості зміни кількості еритроцитів для 
всієї групи склав p<0,01.

В післяопераційному періоді у пацієнток із 
застосуванням традиційного шовного матеріалу 
також відзначається зниження кількості еритро-
цитів. В 2Од групі рівень доопераційної кількості 
еритроцитів склав – 4,41 (0,04) * 1012/л, а в після-
операційному періоді – 3,81 (0,07) * 1012/л, тоді 
як в 2Мн – 4,36 (0,06) * 1012/л і 3,69 (0,05) * 1012/л 
відповідно. В цілому в 2 группі до операції рівень 
еритроцитів був – 4,38 (0,05) * 1012/л, а після опе-
ративного лікування склав 3,76 (0,05) * 1012/л. При 
статистичному аналізі ці відмінності носили до-
стовірний характер (p<0,01).

Ускладнення, що виникли під час ушивання 
міометрію спричиненні структурою шовного ма-
теріалу, їх зафіксовано 10 (4,3%). Відрив нитки 
від голки з однаковою частотою спостерігався 
в обох групах: у 4 (3,17%) жінок 1 групи, у 4 
(3,77%) пацієнтів 2 групи. Однак, варто зазна-
чити, що при відриві нитки від голки під час 
використання самофіксуючого шовного матері-
алу нитка була зрізана біля основи, витягнута 
голка і залишок шовного матеріалу з черевної 
порожнини, далі можливо було продовжувати 
ушивання міометрію новою ниткою з місця від-
риву, але при використанні шовного матеріалу 
на основі гомополімера глікоєвої кислоти, при 
розриві нитки ушивання доводилось почина-
ти спочатку. Данна особливість дозволяла, при 
використанні сучасного матеріалу, дозволяла 
скорочувати час операції і зменшувати крово-
втрату. Розрив нитки під час накладання шва 
спостерігався у 2 (1,89%) жінок групи 2, під час 
застосування сучасної нитки розрив не було за-
фіксовано. Після цього шов потрібно було почи-
нати спочатку, так як нитка розпускалась і шов 
був не повноцінним.

Інтраопераційні ускладнення були зафіксова-
ні у 11 (4,74%) хворих: кровотеча з троакарной 
рани – в 3 (1,29%), передбрюшинна емфізема в 
8 (3,44%) жінок. Данні ускладнення не вплинули 
на результат операції і не обтяжували стан хво-
рих. Зазначені ускладнення зустрічалися в обох 
групах і не носили статистично значущих від-
мінностей.

Післяопераційний період у всіх спостережува-
них жінок, протікав без особливостей, незалеж-
но від виду застосовуваного шовного матеріалу, 
що дозволило виписати пацієнтів в задовільному 
стані в рекомендовані терміни.

Висновки. Самофіксісуючі односпрямовані 
нитки слід розглядати як шовний матеріал ви-
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бору для виконання лапароскопічної міомекто-
мії, що пов'язано з часовими, гемостатичними 
перевагами на тлі відсутності клінічно значу-
щих інтраопераційних і ранніх післяоперацій-
них ускладнень.

Використання самофіксуючого шовного мате-
ріалу, яким ушивають інтракорпорально, багато-
рядним безперервним швом, дозволяє скоротити 

час ушивання ложа міоматозного вузла майже в 
півтора рази.

Відмічається зменшення крововтрати в 
1,5 рази при використанні сучасного шовного ма-
теріалу та як наслідок більш високі рівні ери-
троцитів в післяопераційному періоду у жінок, 
порівняно з використанням волокна на основі го-
мополімера глікоєвої кислоти.
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ЭФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОФИКСИРУЮЩЕГОСЯ  
ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЛАПАРОСПОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ

Аннотация
Распространенность миомы матки среди женщин репродуктивного возраста достигает 12-25% от всех 
гинекологических заболеваний. Миомэктомия в хирургическом лечении рассматривается как наиболее 
эффективный подход, при этом лапароскопическая миомэктомия все более приобретает популярность. 
Самым сложным этапом операции при лапароскопической миомэктомии является ушивание дефекта 
стенки матки после проведения удаления миомы. На современности этапе в клиническую практику 
внедряются шовные материалы нового поколения, такие как самофиксирущиеся нити. Использование 
подобных материалов может существенно влиять на результат оперативного лечения, уменьшение 
интраоперационной кровопотери.
Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, лапароскопия, самофиксирующая нить, кровопотеря.
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USE EFFICIENCY SELF-LOCKING SUTURE MATERIAL  
DURING LAPAROSCOPIC MYOMECTOME 

Summary
The prevalence of among women of reproductive age is 12-25% of all gynecological diseases. Myomectomy 
in the surgical treatment is considered as the most effective approach with laparoscopic myomectomy 
is increasingly gaining popularity. The most difficult stage of the operation laparoscopic myomectomy is 
the repair of the uterine wall defect after removal of myoma. At the present stage of the clinical practice 
introduced a new generation of suture materials, such as self-locking thread. The use of such materials can 
significantly affect the outcome of surgical treatment, the reduction of intraoperative blood loss.
Keywords: myoma, myomectomy, laparoscopy, self-locking thread, blood loss.
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ  
ТА ДІАГНОСТИКУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
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Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Москаленко Д.К.
Запорізький державний медичний університет

Теорія етіології розсіяного склерозу передбачають взаємодію екзогенних факторів зовнішнього середо-
вища і генетичної схильності. Концепція патогенезу цього захворювання в даний час включає виділення 
початкової запальної фази, що супроводжується фазою демієлінізації, а потім фазою нейродегенерації. 
У даній статті представлений огляд літературних даних з висвітлення питань етіології, патогенезу, клініки 
і лікування розсіяного склерозу на сучасному етапі. Детально розглядаються клінічні особливості перебігу 
розсіяного склерозу, підходи до призначення імуноглобулінів.
Ключові слова: розсіяний склероз, інтерферони, центральна нервова система, аутоімунний процес. 
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Постановка проблеми. Розсіяний склероз 
(РС) – хронічне захворювання централь-

ної нервової системи аутоімунної природи, яке 
проявляється неврологічною симптоматикою і 
характеризується утворенням множинних вог-
нищ демієлінізації в головному і спинному моз-
ку. Захворювання характеризується хвилеподіб-
ним перебігом з періодами загострення і повною 
або частковою ремісією. РС вражає в основному 
молодих людей у віці від 20 до 40 років, рідко 
проявляється в дитячому віці і в осіб старше  
50-ти років. На даний час в світі налічується 
близько 3 млн. хворих на РС. Жінки хворіють в 
1,5-2 рази частіше за чоловіків [1, 2, 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
підставі безлічі епідеміологічних досліджень ви-
явлено відмінності в поширеності захворювання 
в залежності від географічної широти. Ці від-
мінності дозволяють умовно виділити три зони 
ризику РС – високого, середнього та низького 
(G. Kurtzke, 1993р.): До зони високого ризику з 
поширеністю захворювання 30 і більше випадків 
на 100 тис. населення відносяться регіони, роз-
ташовані на північ від 30-ї паралелі на всіх кон-
тинентах, до зони середнього ризику відносяться 
країни, де цей показник становить від 5 до 29 ви-
падків на 100 тис. населення, в зоні низького ри-
зику зустрічається менше 5 випадків на 100 тис. 
населення [7, 8, 9].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В етіології РС, згідно з дани-
ми численних досліджень, велику роль відігра-
ють аутоімунні механізми, зумовлені активацією 
Т-лімфоцитів, в результаті чого відбувається 
пошкодження протеїнів і ліпідів мієлінової обо-
лонки. Крім того, існує полігенна теорія розвитку 
РС, згідно з якою безліч генів, взаємодіючи між 
собою, формують схильність до РС, тобто ген-
ний контроль відповідає за імунну відповідь. При 
цьому в запуску імунної реакції у відповідь на 
впровадження будь-якого антигену грає HLA-
система (Human Leucocyte Antigen). Ця система 
являє собор набір алелей генів, які і визнача-
ють відмінність імунних реакцій кожної людини 
[6, 10, 11]. Однак, незважаючи на існування вели-
чезного об’єму інформації стосовно етіології, па-
тогенезу, клініки і лікування розсіяного склерозу 
багато питань залишаються відкритими.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
статті було висвітлення питань етіології, патоге-
незу, клініки і лікування розсіяного склерозу на 
сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У патогенезі РС розглядається двухфазна модель 
у вигляді розвитку запальної реакції в ЦНС і не-
йродегенерації. Запалення включає в себе актива-
цію клітин імунної системи, їх проникнення через 
гематоенцефалічний бар'єр і руйнування мієлі-
нового волокна. Нейродегенеративні процеси, що 
розвиваються поза стадії загострення РС, супро-
воджуються пошкодженням, загибеллю не тільки 
аксонів, а й самих нейронів. Запальні і дегенера-
тивні процеси в ЦНС розрізняються за клінічними 
проявами, перебігом захворювання, біохімічними 
показниками, нейровізуалізаційнми параметрами, 
морфологічними змінами, відповіддю на терапію. 
Проявами активного запального процесу служать 
клінічні загострення РС, утворення нових вогнищ 
з накопиченням в них контрастної речовини при 
проведенні МРТ-дослідження, позитивна динамі-
ка неврологічної картини при проведенні корти-
костероїдної терапії. Дегенеративне ушкодження 
є основним фактором прогресуючого неврологіч-
ного дефіциту при РС. Також підтвердженням 
наявності нейродегенеративного процесу є заги-
бель аксонів, апоптоз олігодендроцитів, нейронів, 
а також наростаюча атрофія головного і спинного 
мозку [10, 11].

Для розвитку аутоімунного пошкодження 
необхідне потрапляння інфекційного агента в 
організм людини з генетичною схильністю. При 
цьому відбувається активація аутоагресивних 
Т-лімфоцитів в периферичній крові. При зміні 
імунного статусу організм втрачає здатність «від-
різняти» власні антигени від чужорідних, а імун-
на система починає «атакувати» антигени влас-
них тканин. У разі РС такої мішенню стає мієлін 
ЦНС. Активовані аутоагресивні Т-лімфоцити за 
допомогою молекул адгезії прикріплюються до 
ендотелію судин гематоенцефалічного бар'єру, 
руйнують його і проникають в ЦНС. Там вони 
реактивуються аутоантигенами мієліну, секре-
туючи прозапальні цитокіни. Значну роль в роз-
виток аутоімунного процесу при РС відводять 
прозапальним цитокінам, що продукуються Т-1 
лімфоцитами, такими як, фактор некрозу пух-
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лин, інтерферон-гамма, інтерлейкін – 2. Цитокі-
ни, які продукують Т–2 лімфоцити, мають регу-
ляторні властивості, пригнічують запалення. До 
них відносяться інтерлейкіни – 4,5,10. У ряді до-
сліджень був відзначений зв'язок між підвище-
ним рівнем експресії прозапальних цитокінів та 
активністю захворювання. Під час ремісії, навпа-
ки, підвищується рівень експресії деяких проти-
запальних цитокінів. Наростання рівня маркерів 
запалення в період клінічної ремісії може слу-
жити критерієм наближення загострення. Сво-
єчасне виявлення високих титрів прозапальних 
цитокінів дозволяє призначити профілактичну 
терапію [13, 14, 15].

У патогенезі РС беруть участь процеси не 
тільки клітинного, а й гуморального імунітету, 
опосередкованого В-лімфоцитами, що виробля-
ють антитіла до протеїнів і ліпідів мієлінової 
оболонки з активацією комплементу. Активація 
комплементу запускає реакції руйнування мієлі-
ну [10, 12, 16].

За перебігом РС виділяють наступні варіанти: 
ремітуючий, вторинно прогресуючий, первинно-
прогресуючий і первинно-прогресуючий із заго-
стреннями. Ремітуючий РС спостерігається в 85% 
випадків, при якому періоди загострень завер-
шуються повною або частковою ремісією. У 50% 
хворих з ремітуючим РС через кілька років після 
клінічного дебюту спостерігається поступове про-
гресування неврологічних розладів з переходом 
у вторинно прогресуючий РС. Первинно-прогре-
суючий РС зустрічається в 10-15% випадків. При 
цьому неухильне наростання неврологічного де-
фіциту спостерігається з початку захворювання, 
ремісії при даній формі не відзначаються. Пер-
винно-прогресуючий РС із загостреннями зустрі-
чається рідко, в 3-5% і характеризується прогре-
суючим поглибленням неврологічного дефіциту, 
на тлі якого наступають загострення [10, 17, 18].

Окремо виділяють клінічно ізольований син-
дром, який представляє собою перший епізод 
розвитку неврологічної симптоматики. Пацієнти 
з клінічно ізольованим синдромом мають високий 
ризик переходу в клінічно достовірний РС в най-
ближчі терміни. Дослідження природного перебігу 
захворювання показали, що в наступні 1-3 роки у 
50-60% пацієнтів з клінічно ізольованим синдро-
мом розвивається клінічно достовірний РС [1, 10].

Найбільш характерними для РС клінічними 
проявами є рухові порушення у вигляді цен-
тральних паралічів, мозочкової симптоматики, 
порушення тазових функцій по центральному 
типу, зорові розлади. Спастичний парез, що роз-
вивається внаслідок деміфологізованої елінізації 
кортико-спінальних шляхів відзначається у 90% 
хворих і призводить до тяжкого ступеня інвалі-
дизації. Рухові розлади можуть розвиватися за 
типом пара-, три і тетрапареза з переважним 
ураженням нижніх кінцівок [20, 21, 22].

Ураження мозочка зустрічається в 70% ви-
падків. Атаксія є частий симптом, а хода паці-
єнта з РС позначається як спастікоатактична. 
Мозжечкова симптоматика проявляється пору-
шенням ходи, дисметрії, дісдіадохокінезу, інтен-
ційним тремором кінцівок. Інтенціонне тремтіння 
вокальної і мовної мускулатури робить мову хво-
рого переривчастою. Інтенційний тремор в поєд-
нанні з ністагмом і переривчастою мовою входить 

до складу відомої тріади Шарко, а пентада Мар-
бурга додатково включає збліднення скроневих 
половин дисків зорових нервів, випадання черев-
них рефлексів [23, 24].

Зорові порушення при РС можуть бути най-
різноманітнішими. Найчастіше має місце ретро-
бульбарний неврит (супроводжує дебют захво-
рювання в одній третині випадків). Зниження 
зору при ретробульбарному невриті пов'язано з 
деміфологізованій елінізації волокон зорового не-
рва. При цьому змін на очному дні не виявляєть-
ся. Через кілька тижнів від початку захворюван-
ня гострота зору може повністю відновлюватися 
(в 77% випадків). У цей період може виявлятися 
феномен «клінічного розщеплення» в оптичній 
сфері, тобто на очному дні формується збліднен-
ня скроневої половини або всього диска зорового 
нерва, а зорові функції збережені [25, 26].

Окорухові порушення спостерігаються в  
17–46% випадків. Минуще двоїння розвиваєть-
ся на ранніх стадіях захворювання у кожного 
10 пацієнта, при подальшому перебігу хвороби – 
у кожного 3–го. Класичними окоруховими пору-
шеннями при РС є ністагм і меж'ядерна офталь-
моплегія. Ністагм, будучи проявом інтенційного 
тремтіння окорухових м'язів, погіршує зір за ра-
хунок пригнічення фіксації. Між'ядерна офталь-
моплегія пов'язана з ураженням медіального по-
здовжнього пучка в стовбурі головного мозку [21].

Розлади чутливості спостерігаються вже на 
ранніх стадіях захворювання приблизно у по-
ловини хворих. Спонтанні парестезії є одним з 
найбільш ранніх симптомів РС, часто виникають 
в кінчиках пальців, поширюючись потім прокси-
мально. Особливо часто порушується глибока 
чутливість (задні стовпи спинного мозку уража-
ються в 85-95% випадків на різних етапах хво-
роби). В результаті демієлінізації провідників 
глибокої чутливості виникає симптом Лермітта – 
проходження електричного струму при нахилі 
голови [3, 27, 28].

Порушення тазових функцій по центрально-
му типу у вигляді затримки сечі, запорів також 
характерні для РС і розвиваються у 75% хво-
рих. Нейропсихологічні розлади проявляються 
ейфорією зі зниженням критики, розладом уваги 
і пам'яті, депресією. Синдром постійної втоми зу-
стрічається в 75–92% випадків. За даними ряду 
авторів, когнітивні порушення простежувалися у 
хворих РС більш ніж в 65% [29, 30, 31, 32].

У клінічній картині РС виділяють син-
дром клінічної дисоціації, описаний Д.А. Мар-
ковим і А.Л. Леонович. Ця невідповідність між 
об'єктивними симптомами ураження провід-
них шляхів і суб'єктивними відчуттями хворо-
го. Наприклад, зниження м'язової сили в ногах 
у хворого до 2 – 3 балів поєднується з тим, що 
хворий вільно, без сторонньої допомоги може 
пройти більше 2 км. У хворого при підвищених 
сухожильних рефлексах і наявності патологіч-
них рефлексів визначається м'язова гіпотонія, 
обумовлена ураженням мозочка [33].

Для постановки діагнозу РС необхідні ре-
тельний збір і аналіз анамнезу захворювання. 
З'ясування часу першої атаки і перших ознак РС, 
ретельний неврологічний огляд для виявлення 
симптомів ураження центральної нервової систе-
ми є основним етапом постановки діагнозу. Пара-
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клінічні дані лише додатково підтверджують діа-
гноз. Характерними змінами в цереброспінальній 
рідині є виявлення олігоклональних антитіл до 
мієліну і збільшення концентрації імуноглобуліну 
С. Для діагностики РС використовують нейрові-
зуалізаційні методи дослідження – МРТ голов-
ного та спинного мозку в режимі Т2. При цьому 
вогнища демієлінізації визначаються як гіперін-
тенсивні. При достовірному РС подібні осередки 
виявляються в 95% випадків, які в основному роз-
ташовуються перивентрикулярно, в мозолистому 
тілі, в стовбурі мозку, мозочку, спинному мозку, 
переважно в шийному відділі [34, 35, 36].

Лікування РС залишається однією з най-
більш серйозних проблем практичної неврології. 
Стратегічна мета лікування РС – уповільнення 
розвитку інвалідизації. Основними завданнями 
терапії є лікування і профілактика загострень, 
ослаблення прогресування захворювання. За-
собом вибору для нівелювання загострень РС є 
глюкокортикостероїди. На сьогодні переважає 
використання метилпреднізолону, так як його 
ефективність і безпечність доведена в числен-
них дослідженнях. Метилпреднізолон впливає на 
імунну систему різними способами: уповільнює 
активацію і проліферацію Т-лімфоцитів, знижує 
утворення антитіл, знижує проникність ГЕБ. 
Для нівелювання загострення проводять пульс-
терапію – 1000 мг метилпреднізолону протягом 

5 днів. У пацієнтів з тяжкими рецидивами РС, 
що не піддаються впливу кортикостероїдної те-
рапії, значне поліпшення стану може викликати 
проведення плазмоферезу. Його можна також 
комбінувати з гормональною або іншою імуносу-
пресуючою терапією [37].

Протягом останніх років використання вну-
трішньовенного введення імуноглобулінів проде-
монструвало свою ефективність в лікуванні РС. 
Внутрішньовенні імуноглобуліни – лікарські за-
соби, які складаються з антитіл, відфільтрованих 
з донорської крові. До основних механізмів їх дії 
відносять: вплив на аутоантитіла, придушення 
реакції зв'язування компелемента, активація Fc 
рецепторів і блокада макрофагів, пригнічення 
синтезу запальних цитокінів і молекул адгезії, 
активація функції Т-клітин [38].

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Таким чином, на сьогоднішній день РС зали-
шається соціально-значущих захворюванням, що 
призводить до важкої інвалідизації хворих. Існу-
ючі методи лікування дозволяють з різним сту-
пенем ефективності зменшити ризик загострень, 
сповільнити прогресування захворювання, від-
строчити інвалідизацію. Питання лікування РС 
вимагають подальшого детального вивчення. 
Необхідно проводити рандомізовані дослідження 
новітніх препаратів, перевіряти і підтверджува-
ти результати їхніх клінічних досліджень.
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И ДИАГНОСТИКИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Аннотация
Теория этиологии рассеянного склероза предусматривают взаимодействие экзогенных факторов внеш-
ней среды и генетической предрасположенности. Концепция патогенеза этого заболевания в настоящее 
время включает выделение начальной воспалительной фазы сопровождается фазой демиелинизации, 
а затем фазой нейродегенерации. В данной статье представлен обзор литературных данных по ос-
вещению вопросов этиологии, патогенеза, клиники и лечения рассеянного склероза на современном 
этапе. Подробно рассматриваются клинические особенности течения рассеянного склероза, подходы к 
назначению иммуноглобулинов.
Ключевые слова: рассеянный склероз, интерфероны, центральная нервная система, аутоиммунный процесс. 
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MODERN VIEWS ON FEATURES OF DIAGNOSIS  
AND TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS

Summary 
Etiology of multiple sclerosis has both genetic and environmental components. The current conception 
is that multiple sclerosis pathogenesis comprises an initial inflammatory phase, followed by a phase of 
demyelination and last, a neurodegenerative phase. The review of the literary data devoted to etiology, 
pathogenesis, clinical signs and treatment of multiple sclerosis at the present stage are presented in 
this article. Current clinical features of the of multiple sclerosis, the approaches to the appointment of 
immunoglobulins are detailed considered.
Keywords: Multiple sclerosis, interferons, central nervous system, autoimmune process.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ІНТЕРНІВ  
ЗА ФАХОМ «СТОМАТОЛОГІЯ» ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-3» 

Самойленко А.В., Єхалов В.В., Романюта І.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Ліцензійний іспит «Крок-3» дає остаточну відповідь про готовність лікарів-інтернів до самостійної 
практичної діяльності після закінчення інтернатури. У зв'язку з цим зростає роль якості тестових за-
вдань, глибини охоплення ними всієї програми практичної та теоретичної медицини. Використання 
на заняттях тематичних тестових завдань допомагає молодим лікарям краще оволодіти теоретичним 
матеріалом, прицільно спрямовуючи увагу на окремі розділи навчальної теми. Залучення лікарів-інтернів 
до самостійного створення тестових завдань за структурою аналогічною ліцензійним, розв’язання та обго-
ворення тестів іншими інтернами у групі, оцінка та корекція цих тестових завдань викладачем, дозволяє 
підвищити якість складання іспиту на 20-25%. Впровадження стимулюючих андрагогічних принципів 
дозволяє оптимізувати процес підготовки лікарів-інтернів стоматологів до ліцензійного іспиту. 
Ключові слова: ліцензійний іспит, тематичне тестування, лікарі-інтерни, стоматологія.
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Постановка проблеми. У сфері освіти в 
нинішній час широко розвивається нова 

система контролю та оцінки навчальних досяг-
нень, що орієнтована на широке використання 
навчально-контролюючих тестів. Актуальність 
і важливість цього методу контролю підтриму-
ється його технологічними можливостями, що 
забезпечує отримання об’єктивної інформації 
про якість підготовки лікарів-інтернів та сприяє 
конкурентоспроможності якості медичної освіти 
в Україні [1]. Незважаючи на дедалі ширше ви-
знання тестування як загальноприйнятої форми 
поточного і підсумкового контролю навчальних 
досягнень, деякі теоретичні і практичні питання 
тестових вимірювань ще недостатньо розрішені 
у вітчизняній андрагогіці. До нинішнього часу не 
існує єдиної методичної основи для підготовки 
лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок-
3». З цієї причини викладач стикається з певни-
ми труднощами: недостатнім рівнем початкових 
знань молодих колег, неспроможність використа-
ти їх у певній клінічній ситуації, небажання ви-
вчати суміжні дисципліни [2]. Проте, законодавчо 
встановлено, що кожна людина, що наділа білий 
халат, повинна бути спроможною надати медич-
ну допомогу хворому або постраждалому. 

Інтернатура є обов'язковою формою післяди-
пломної освіти для всіх випускників вищих ме-
дичних навчальних закладів III-IV рівнів акре-
дитації. Після її закінчення лікарям-інтернам 
присвоюється кваліфікація відповідно до отри-
маної спеціалізації та видається відповідний до-
кумент, без наявності якого випускник ВНЗу не 
має права на самостійну лікарську діяльність. 

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок-3» під-
водить підсумок знанням, що були отримані в 
процесі навчання у вищому медичному ВНЗ, дає 
остаточну відповідь про готовність лікарів-інтер-
нів до самостійної практичної діяльності після 
закінчення інтернатури. У зв'язку з цим зростає 
роль якості тестових завдань, глибини охоплення 
ними всієї програми практичної та теоретичної 
медицини. Правильні відповіді є підтвердженням 
рівня підготовки фахівця, його здатності та під-
готованості до самостійної практичної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У доступних навчально-методичних джерелах 
зустрічаються поодинокі повідомлення з мето-
дологічних, психологічних та організаційних ас-
пектів підготовки лікарів-інтернів різних спеці-

альностей до ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок-3». При аналізі публікацій що до підготов-
ки лікарів-інтернів стоматологів до тестового іс-
питу найчастіше зустрічається такий алгоритм 
навчання: поетапний контроль рівня знань, сис-
темний контроль поточної успішності лікарів-
інтернів, залучення інноваційних комп’ютерних 
технологій, можливість використання ресурсів 
читального залу [6,7]. Така організація навчання 
лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» є до-
статньо ефективною, але сучасні вимоги до іспи-
ту (не менше 70,5% вірних відповідей) потребу-
ють розробки та втілень в андрагогічний процес 
більш ефективних сучасних підходів та методик.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Підготовка лікарів-інтернів різних 
спеціальностей до ліцензійного інтегрованого іс-
питу «Крок-3» являє собою не до кінця вирішену 
проблему сучасної післядипломної освіти. У наших 
попередніх публікаціях [2,5] ми спромоглися визна-
чити окремі особливості специфічного підходу до 
такого виду навчання, розробили низку навчаль-
них принципів заснованих на апріорній мотивації 
та міждисциплінарній інтеграції. Але на ниніш-
ній час не існує єдиної валідної методичної осно-
ви для такої підготовки. Сучасні вимоги спонука-
ють викладачів до удосконалення цього процесу 
з залученням новітніх викладацьких технологій. 
Сучасний навчальний процес повинен включати 
в себе елементи індивідуальної творчості (рівень  
α–IV). Для засвоєння і впорядкування знань з різ-
них розділів дисципліни підготовка лікарів-інтернів 
повинна базуватися на тематичному тестуванні з 
використанням завдань як з офіційних тестових баз, 
так і створених викладачами. Хоча існують певні 
правила складання тестових завдань, але вони ві-
дображають здебільшого технічні моменти, не при-
діляючи достатньої уваги змістовній валідності та 
оптимізації результативності такого контролю.

Формування цілей статті. Впорядкувати та 
систематизувати знання лікарів-інтернів, які 
були отримані у вищому медичному навчально-
му закладі; оптимізувати процес підготовки мо-
лодих колег до ліцензійного інтегрованого іспиту 
шляхом впровадження стимулюючих андрагогіч-
них принципів. 

Виклад основного матеріалу. У порівнянні з 
інтернами інших спеціальностей, інтерни – сто-
матологи знаходяться в дещо більш вигідному 
становищі, оскільки питання з надання нестома-
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тологічної невідкладної допомоги серед загальної 
кількості тестів складають не більше 21-23%, а 
інші завдання є спеціальними. За останні 2 роки 
значно збільшилася частка тестових завдань з 
військової медицини. Проте, цей, здавалося б не-
великий відсоток, на тлі сучасних вимог може 
прямо вплинути на результати ліцензійного іс-
питу та подальшу долю молодого колеги. 

На основі аналізу результатів тематичного та 
поточного (багатотемного) тестування лікарів-ін-
тернів за фахами «Стоматологія» та «Загальна 
практика-сімейна медицина» ми зробили висно-
вок про нерівнозначність результатів рішення 
завдань. Тобто, якщо тести надаються за кон-
кретною темою, лікар-інтерн припускається до 
«наслідування», що підвищує кількість вірних 
відповідей. Якщо тестові завдання надаються 
«вроздріб», очікуваний відсоток знижується на 
8-10%. Щоб подолати цей парадокс нами було 
розроблено низку принципів формування як 
окремих тематичних завдань, так і їх добірок. 

На жаль, в офіційній тестовій базі зустрі-
чаються приклади, що не в повній мірі відпо-
відають вимогам до цього виду контролю. Так, 
з’являються приклади прихованих фактових за-
вдань, ситуацій з недостатньою інформацією, з 
наявністю конкуруючих дистракторів, із заста-
рілими алгоритмами діагностики та лікування. 
Відомо, що медична наука не стоїть на місці, а 
міжнародні стандарти та клінічні протоколи змі-
нюються не менш ніж раз на 5 років. Проте, в 
кожному з офіційних буклетів Центру Тестуван-
ня МОЗ зустрічаються від 3 до 6 завдань, що ма-
ють невірні відповіді, що потім з'ясовується піс-
ля надходження офіційної інформації. Дефекти 
тестів на 60-75% обумовлені використанням за-
старілих стандартів та алгоритмів. Так, складачі 
буклетів не можуть ніяк «відірвати від серця» 
внутрішньосерцевий шлях введення препара-
тів при серцево-легеневої реанімації (цей метод 
скасовано в усьому світі в 2005 році, а в тесто-
вих завданнях останній раз використано восени 
2016 року). І такі приклади не поодинокі. З одного 
боку, викладач, який готує інтернів до ліцензій-
ного іспиту не може вчити їх неправильним діям 
та розумінням, з іншого боку – потрібно «зазу-
брювати» невалідні тестові завдання та дистрак-
тори до них. Через це у інтернів і викладачів 
знижується мотивація та навіть з'являється не-
гативне ставлення до даного виду контролю. Такі 
недоробки цілком здатні згубити на корені саму 
ідею ліцензійного іспиту «Крок-3». Але ж не 
можна «разом з водою вихлюпувати й дитину». 

Підготовка лікарів-інтернів до ліцензійного іс-
питу «Крок-3» є важливим етапом в засвоєнні і 
впорядкування знань з того чи іншого розділу ме-
дицини, сприяє формуванню світогляду у майбут-
нього фахівця. У зв'язку з цими фактами хочемо 
звернути увагу всіх фахівців, які беруть участь в 
складанні тестів і формуванні їх банку, на необ-
хідність їх відповідності сучасним вимогам, з ура-
хуванням національних протоколів, міжнародних 
програм та настанов, даних доказової медицини. 
Таким чином, до розробки та складання тестів 
необхідно залучати фахівців, які безпосередньо 
працюють в цій галузі медицини [3].

Для тематичного тестування використовуються 
завдання як з офіційних тестових баз так і створе-
ні викладачами. Необхідність розробки та викорис-
тання тестів самими викладачами диктується існу-
ючою проблемою забезпечення адекватності змісту 

тесту змістові навчального матеріалу. Не допома-
гає й те, що сучасні підручники мають тестові до-
датки. Зазвичай це може служити на користь, але 
нерідко тестові завдання у цих підручниках не є 
досконалими та не проходять належної експертизи 
з залученням провідних спеціалістів.

Після створення та використання відповідного 
тесту викладач може надалі його удосконалю-
вати та використовувати на заняттях в наступ-
них групах інтернів. Валідні тести допомагають 
молодим лікарям краще вчитися, а викладачам 
краще навчати, прицільно спрямовуючи увагу на 
окремі розділи навчальної теми. 

Найкращий спосіб визначення змісту тесту – 
це застосування принципів змістової прийнят-
ності. Незаперечний за змістом тест передбачає 
завдання для всіх найважливіших цілей курсу. 
Якщо метою є когнітивний розвиток, то саме це 
буде відображено у тесті. Оцінка валідності за 
змістом вимагає скрупульозного логічного аналізу 
відповідності тестових завдань і цілей курсу [4].

Кожен автор повинен, насамперед, проаналі-
зувати клінічну ситуацію в плані «чи зрозуміє 
інтерн те, що я хотів сказати?». Якщо фразу буде 
сформовано невірно, то може мати місце різно-
читання. Текстова частина повинна включати 
необхідну інформацію та не мати зайвої. 

Тест не мусить базуватися на власних дослі-
дженнях та міркуваннях викладача, а повинен 
створюватися на засадах сучасних клінічних про-
токолів та алгоритмів. Завдання не повинно бути 
перетворено на «детективну історію», де людина 
повинна самотужки домірковувати, наприклад, що 
до приватного гаража могли бути принесені су-
рогати алкоголю, що у власній хаті повинно бути 
пічне опалення, що літня людина може пропусти-
ти ін’єкцію інсуліну, тощо. Завдання повинно мати 
тільки одну стовідсотково вірну відповідь, другий 
дистрактор має схожість з вірним, але повинен 
мати чітку ознаку для диференційної діагностики, 
третій – менша схожість і так само далі.

Якщо тестові завдання у цій збірці будуть 
проаналізовані з точки зору різних підходів та 
складності, то її цінність буде ще більшою. На-
скільки повторне використання тестових завдань 
має обмежуватися для запобігання втрати ва-
лідності тесту, залежить від обставин. У деяких 
крайніх випадках будь-яке повторне викорис-
тання одного й того ж завдання може бути не-
розумним, але таких випадків небагато. 

Викладацькі тести є незамінними у ході фор-
муючого оцінювання, на основі якого визнача-
ється готовність розпочинати навчання, визна-
чається ефективність навчальних процедур, 
з`ясовується вхідний рівень знань інтерна та його 
мотивація. Формуюча оцінка дозволяє підвищити 
ефективність процесу навчання [5]. 

Сучасний навчальний процес повинний вклю-
чати в себе елементи індивідуальної творчості. 
Для практичних занять це рівень α–IV. Цей сту-
пень навчання можна застосовувати на кожному 
практичному заняті. Для його реалізації кожно-
му лікарю-інтерну в процесі підготовки до за-
няття з заданої теми пропонується самотужки 
створити тестове завдання за структурою анало-
гічне таким, що надаються для розв’язування на 
ліцензійному іспиті [2]. 

Процес індивідуальної творчості складається 
з послідовних етапів: 

Створення завдання. Для захопленого проце-
сом лікаря-інтерна з’являється нагальна потреба 
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в детальному вивченні заданої теми. Без знання 
особливостей клініки нозологічної одиниці, ме-
тодів лабораторного та спеціального досліджень, 
вміння оцінити їх результати, складу медика-
ментозної терапії (також можливих бічних ефек-
тів медпрепаратів), основ організаційних питань 
створити якісне тестове завдання неможливо. 

Розв’язування тесту іншими інтернами в гру-
пі. Вірогідність вірної відповіді напряму зале-
жить від двох причин: валідності складеного тес-
тового завдання та теоретичних знань товаришів. 

Обговорення іншими інтернами, яким пропо-
нується внести свої критичні зауваження до да-
ного тестового завдання. Досвідчений викладач 
одразу ж визнає чи є створений тест результа-
том сумлінної праці, чи просто грубою відпис-
кою. Елемент ділової гри в творчому процесі ми-
мовільно починає викликати інтерес людини до 
цього виду підготовки. Бажання бути в очах сво-
їх товаришів «досвідченим фахівцем» є досить 
важливим стимулюючим фактором навчання. 

Оцінка та корекція тестового завдання викла-
дачем. Навіть клінічно дефектний тест інколи за-
слуговує позитивної оцінки, якщо помітно певну 
роботу інтерна при його створенні. Метою викла-
дача на цьому етапі є спонукати молодого колегу 
самостійно провести корекцію тестового завдан-
ня, доводячи його до «ідеального» стану. 

Проведення поточного тестового контролю за 
темами після використання такої заоохочуючої 

методики навчання дозволяє підвищити якість 
розв’язування тестових завдань на 20-25%. 

Висновки з даного дослідження. 1. Якісне 
створення викладачем валідних поточних тесто-
вих завдань та залікових збірок дозволяє в про-
цесі навчання позбутися недоліків існуючих тес-
тових баз. 

2. Втілення в процес тематичного тестування 
розроблених принципів дозволяє оптимізувати 
процес підготовки лікарів-інтернів різних спеці-
альностей до ліцензійного іспиту КРОК-3, покра-
щити кінцевий результат. 

3. Впровадження стимулюючих, заохочуючих, 
захоплюючих методик дозволяють зняти психо-
логічне напруження у лікарів-інтернів, спонука-
ти їх до самовдосконалення. 

4. Міждисциплінарна інтеграція у вивченні 
базових хімічних наук та анестезіології (інтен-
сивної терапії) в своїй основі передбачає відпо-
відність фахівця соціальному замовленню. 

5. До розробки та складання валідних тестів 
необхідно залучати фахівців, які безпосередньо 
працюють в цій галузі медицини. 

6. В якості положень, детермінуючих факт 
використання методики індивідуальної творчос-
ті в практиці роботи з молодими лікарями, нами 
розглядається гуманізація освіти, а також само-
вдосконалення як необхідна умова, що забезпе-
чує отримання індивідуально необхідних знань 
та вмінь. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРНОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ»  
К ЛИЦЕНЗИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ «КРОК-3»

Аннотация
Лицензионный экзамен «Крок-3» дает окончательный ответ о готовности врачей-интернов к самосто-
ятельной практической деятельности после окончания интернатуры. В связи с этим возрастает роль 
качества тестовых заданий, глубина охвата ими всей программы практической и теоретической меди-
цины. Использование на занятиях тематических тестовых заданий помогает молодым врачам лучше 
овладеть теоретическим материалом, прицельно направляя внимание на отдельные разделы учебной 
программы. Привлечение врачей-интернов к самостоятельному созданию тестовых заданий, структур-
но аналогичных лицензионным тестам, решение и обсуждение тестов другими интернами в группе, 
оценка и коррекция этих тестовых заданий преподавателем, позволяет повысить качественные пока-
затели сдачи экзамена на 20-25%. Внедрение стимулирующих андрагогических принципов позволяет 
оптимизировать процесс подготовки врачей-интернов стоматологов к лицензионному экзамену.
Ключевые слова: лицензионный экзамен, тематическое тестирование, врачи-интерны, стоматология.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 210

М
Е

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

УДК 616.8-089

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДЕЯКІ АСПЕКТИ  
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Сергєєва Н.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Шпиленко О.Ф.
Запорізький державний медичний університет

Захворювання щитовидної залози є найбільш поширеними в ендокринології. Тиреотоксикоз викликає 
порушення функції практично всіх органів і систем, при цьому найбільш значних змін зазнає систе-
ма кровообігу. Патологія серцево-судинної системи впливає не тільки на якість життя пацієнта, але і 
значно підвищує ризик виконання операції. З цієї причини більшість авторів розглядають тиреотокси-
коз як протипоказання до планового оперативного втручання. Разом з тим відомо, що медикаментозна 
компенсація тиреотоксикозу може бути досягнута далеко не у всіх пацієнтів. У цьому випадку результати 
лікування та безпека хворого під час оперативного втручання, в більшій мірі залежать від виду і якості 
анестезіологічної захисту. 
Ключові слова: щитовидна залоза, токсичний зоб, тиреотоксикоз, анестезіологічне забезпечення.
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THEMATIC TESTING IN PREPARATION OF INTERNS  
WITH A SPECIALIZATION IN «STOMATOLOGY»  
FOR THE LICENSE EXAM «KROK-3»

Summary
License exam « Krok-3» gives the final answer about the willingness of doctors interns to self-practice 
after the end of internship. In this connection role of the quality of test tasks, depth coverage of them all 
the program of practical and theoretical medicine. Use on the classes of thematic test tasks helps young 
doctors better take possession of the theoretical material, sighting directing attention to the individual 
sections of the curriculum. Involvement of doctors interns to self-creation of test tasks, structurally similar 
license tests, decision and discussion of tests other interns in the group, assessment and correction of these 
test tasks teacher, allows you to find out qualitative indicators exam on the 20-25%. The introduction of
stimulating pedagogical principles allows you to optimize the process preparation of doctors interns dentists 
to the license exam.
Keywords: license exam, thematic testing, doctors interns, dentist, stomatology.

Постановка проблеми: Захворювання щи-
товидної залози відносяться до числа 

найбільш поширених, а явні і приховані форми 
тиреотоксикозу зустрічаються з частотою від 20 
до 50 випадків на 100000 населення. Тиреотокси-
коз викликає порушення функції практично всіх 
органів і систем [1], при цьому найбільш значних 
змін зазнає система кровообігу [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Основними механізмами патологічних змін 
серцево-судинної системи при тиреотоксикозі 
є: по-перше, підвищення активності симпатич-
ної нервової системи, при якому зростає число 
β-адренорецепторів міокарду і підвищується їх 
чутливість до впливу адренергічних речовин; 
по-друге, безпосередня дія тиреоїдних гормо-
нів на міокард [3]. При тиреотоксикозі відбу-
ваються різкі зміни гемодинаміки: збільшення 
частоти серцевих скорочень, підвищення удар-
ного і хвилинного обсягу кровообігу, знижен-
ня загального периферичного судинного опору, 
зміни артеріального тиску [3], при цьому сту-

пінь вираженості порушень серцево-судинної 
системи безпосередньо залежить від тяжкості 
тиреотоксикозу.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми: Некомпенсований тиреоток-
сикоз не тільки погіршує якість життя пацієнтів, 
але і значно підвищує ризик виконання операції, 
що дозволяє вважати його протипоказанням до 
планового оперативного втручання [4] і підста-
вою для обов'язкового проведення цілеспрямова-
ної передопераційної підготовки.

Формулювання цілей статті: У статті розгля-
нуті питання підготовки хворих на тиреотокси-
коз до оперативного втручання, а також ведення 
цих пацієнтів в периопераційному періоді.

Виклад основного матеріалу дослідження: 
Основними завданнями передопераційної підго-
товки є: усунення явищ тиреотоксикозу або мак-
симальна його компенсація, відновлення метабо-
лічних процесів і функціональних можливостей 
органів і систем, що зазнають максимальне на-
вантаження під час та після операції.
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З урахуванням цих завдань хворим з озна-

ками тиреотоксикозу перед оперативним втру-
чанням проводять медикаментозну терапію із 
застосуванням тиреостатиков, глюкокортикоїдів 
та β-блокаторів. Використання препаратів даних 
груп має як позитивні сторони, так і певні недо-
ліки. Тиреостатики гальмують синтез тиреоїдних 
гормонів, блокують процес йодування тиреоглобу-
ліну, припиняють захоплення йоду щитовидною 
залозою [3]. Однак при тривалому застосуванні 
тиреостатиків щитовидна залоза збільшується в 
об'ємі, стає більш пухкою, посилюється її крово-
постачання, що погіршує умови для виконання 
операції. Для зниження рівня тиреоїдних гормо-
нів в крові призначають, в якості монотерапії або 
в поєднанні з антитиреоїдними препаратами, кор-
тикостероїди, лікувальний ефект яких пов'язують 
з гальмуванням процесів секреції і периферичної 
конверсії тироксину в більш активний Т3. Для 
медикаментозної компенсації порушень гемоди-
наміки зазвичай призначають β-блокатори. Ці 
препарати не впливають на синтез і вивільнен-
ня гормонів щитовидної залози, а реалізують свій 
ефект шляхом блокади дії симпатичної нервової 
системи на серце, що призводить до зниження на-
вантаження на міокард і зменшення його потре-
би в кисні [3]. Застосування β-адреноблокаторів 
сприятливо відбивається на функції синусового 
вузла і провідникової системи в цілому. Ці пре-
парати зарекомендували себе як дуже ефектив-
ний засіб при лікуванні таких порушень ритму 
серця, як синусова тахікардія, надшлуночкові 
форми екстрасистолічної аритмії і мерехтіння пе-
редсердь. Таким чином, терапія β-блокаторами 
можлива як елемент передопераційної підготовки, 
однак треба враховувати, що тривале застосуван-
ня β-блокаторів без тиреостатичних препаратів 
не дає об'єктивного позитивного ефекту, а лише 
усуває деякі симптоми тиреотоксикозу. Більш 
того, призначення β-блокаторів, що володіють не-
гативним ефектом, на тлі значних метаболічних 
порушень в міокарді, характерних для хворих з 
тиреотоксикозом, може підвищити ризик важких 
гемодинамічних ускладнень (брадикардія, артері-
альна гіпотензія, системні порушення перфузії) 
під час оперативного втручання [5].

Таким чином, для кожного з лікарських за-
собів або їх комбінацій, які застосовуються для 
нівелювання тиреотоксикозу в передопераційно-
му періоді, існують певні обмеження, що знижує 
ефективність підготовки хворих до операції, а у 
частини хворих не дозволяє досягти стану навіть 
симптоматичної компенсації [3]. У таких умовах 
основним резервом підвищення безпеки майбут-
ньої операції стає використання сучасних мож-
ливостей анестезіологічного забезпечення.

При виборі засобів для премедикації необхід-
но пам'ятати, що у хворих з тиреотоксикозом, 
значно частіше, ніж у інших пацієнтів, психое-
моційний стрес, пов'язаний з транспортуванням 
в операційну і очікуванням операції може ви-
кликати серйозні розлади гемодинаміки, такі як 
підйом артеріального тиску, тахікардію, аритмію, 
нерідко в поєднанні з системною гіпоперфузією 
[5]. Це визначає особливості премедикації, яка в 
оптимальному варіанті повинна включати тільки 
бензодіазепіни в дозах, які забезпечують більш 
глибоку, ніж традиційно, але добре керовану і 
контрольовану седацію. 

На даний час, переважна більшість операцій на 
щитовидній залозі виконуються в умовах загаль-

ної анестезії з інтубацією трахеї і штучною венти-
ляцією легень, яка практично повністю витіснила 
інші методи знеболювання [6]. Наявність ендотра-
хеальної трубки, в умовах зміщення, деформації 
та здавлення трахеї, при вимушеному положенні 
на операційному столі забезпечує вільну прохід-
ність дихальних шляхів і адекватну вентиляцію 
легень під час операції [5], а застосування сучас-
них інгаляційних анестетиків – контрольовану 
глибину анестезії і передбачувану тривалість.

Первинну анестезію у хворих з тиреотокси-
козом проводять, комбінуючи барбітурати, фен-
таніл і міорелаксанти. Одним з плюсів застосу-
вання барбітуратів при первинної анестезії є їх 
здатність впливати на рівень тиреоїдних гормо-
нів в крові, оскільки вони пригнічують функцію 
щитовидної залози [5]. Так само для первинної 
анестезії на даний час застосовують пропофол. 
Пропофол більшою мірою зменшує загальний 
периферичний судинний опір, скоротність міо-
карду [7]. Для забезпечення найкращого захисту 
від патологічних рефлексів, що виникають у від-
повідь на інтубацію трахеї, до первинної анесте-
зії додають невеликі дози наркотичних анальге-
тиків (фентаніл).

У 15-18% пацієнтів із захворюваннями щито-
видної залози виникають труднощі при інтубації 
трахеї, пов'язані з порушенням топографо-ана-
томічних взаємовідносин органів шиї, наявністю 
у деяких хворих крім зоба, короткою і товстої 
шиї, підвищена чутливість слизових до механіч-
ної травми. Проблема важкої інтубації в хірур-
гії щитовидної залози ускладнюється ще й тією 
обставиною, що збільшена в розмірі щитовидна 
залоза не дозволяє використовувати. Згідно ASA 
рекомендацій, «важка інтубація» визначається 
як клінічна ситуація, при якій анестезіолог за-
знає труднощів при масочній вентиляції і/або 
інтубації трахеї. Важкою вважається інтубація, 
коли анестезіологу потрібно більше трьох спроб 
стандартної ларингоскопії. Принципово важли-
вим рішенням при виникненні важкої інтубації є 
вибір між стратегією «руху вперед» або стратегі-
єю «руху назад». Стратегія «руху вперед» перед-
бачає поглиблення анестезії і м'язової релаксації 
для поліпшення умов ларингоскопії. Дана стра-
тегія протипоказана хворим з тиреотоксикозом 
через підвищену потребу в кисні і різко збільше-
ною чутливості до вуглекислого газу. Стратегія 
«руху назад», т. е. припинення анестезії та від-
новлення спонтанного дихання, є більш кращою 
в ендокринної хірургії. Подібне рішення дозволяє 
знайти оптимальний варіант забезпечення про-
хідності дихальних шляхів різними методами. 

Останнім часом в якості альтернативи інтуба-
ції трахеї є застосування ларингеальної маски. 
У порівнянні з інтубаційною трубкою ларингеаль-
на маска в ряді випадків має ряд незаперечних 
переваг – швидка, менш травматична установка 
без використання ларингоскопа, відсутність не-
безпеки інтубації стравоходу і головного бронха. 
Крім того, ларингеальна маска, надаючи менший 
опір диханню за рахунок більш широкого просві-
ту, сприяє ранньому відновленню кашлю. Міні-
мальна подразнююча дія ларингеальної маски на 
рецептори ротоглотки, гортані і трахеї дозволяє 
досить легко і безпечно переводити хворих на 
спонтанне дихання, поєднуючи в ряді випадків 
цю процедуру з допоміжною ШВЛ [8].

Для проведення хірургічного втручання на 
щитовидній залозі потрібен певний рівень анесте-



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 212

М
Е

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

зіологічної захисту організму [9]. При виборі анес-
тетика, необхідно враховувати багато факторів, 
такі як: його вплив на серцево-судинну систему і 
на секрецію тиреоїдних гормонів, функціональний 
стан паренхіматозних органів і щитовидної залози 
[5]. До недавнього часу при операціях з приводу 
токсичного зобу широко застосовували інгаляцій-
ні анестетики: ефір, циклопропан, галотан, меток-
сифлуран або нейролептанальгезію. Ці препарати 
практично не змінюють зміст тиреотропного гор-
мону гіпофіза в плазмі хворого на тиреотоксикоз 
[10]. При використанні ефіру зміст тироксину в 
плазмі крові збільшується на 25%, у галотана – на 
12%. Метоксифлуран істотно не впливає на рівень 
Т4 в крові, а тіопентал-натрій і місцеві анестетики 
помітно його знижують. Всі інгаляційні анестети-
ки, а так само морфін, діа-зепам, кетамін, місце-
ві анестетики та нейролептанальгезія знижують 
концентрацію Т3 в плазмі в середньому на 30% [5]. 
Галотан помірно знижує активність щитовидної 
залози, а при поєднанні з нейролептанальгезією 
забезпечує хорошу керованість наркозу, достат-
ній нейровегетативний захист [11].

Анестезія ізофлураном характеризується 
граничною короткочасністю ефекту і достатньою 
терапевтичною широтою, забезпечує більш ста-
більні показники гемодинаміки і більш швидке 
пробудження в порівнянні з анестезією галота-
ном [12]. Однак всі ці інгаляційні анестетики не 
позбавлені недоліків. Галотан зменшує систем-
ний кровотік, надає кардіодепресивний вплив, 
сенсибілізує міокард до катехоламінів, токсичний 
для печінки [13]; метоксифлуран – нефротокси-
чен; енфлуран – може стимулювати функцію 
щитовидної залози; ізофлуран – істотно знижу-
вати артеріальний тиск [7, 14].

З цих причин на даний час в клінічній прак-
тиці все частіше застосовують інгаляційні анес-
тетики «третього покоління», до них відносят-
ся севофлуран, ксенон [7, 15, 16]. Севофлуран, 
так само як і ізофлуран, за даними літератури, 
із мінімальним токсичним впливом на організм 
[17, 18] володіє достатньою широтою терапевтич-
ного ефекту для забезпечення гарної керованості 
анестезією і швидкого виходу з неї. Севофлуран 
впливає на гемодинаміку в меншій мірі, ніж ізо-
флуран і десфлуран [19], і має більш значий кар-

діопротективний ефект в порівнянні з тотальною 
внутрішньовенною анестезією [19]. У той час як 
порушення ритму спостерігаєся більш ніж у 60% 
пацієнтів в умовах інгаляційної анестезії з вико-
ристанням галотана та енфлурану, севофлуран 
не впливає на чутливість міокарда до адреналі-
ну, тим самим не надаючи аритмогенного ефек-
ту, властивого галотаном і енфлураном.

Застосування ксенону представляє особливий 
інтерес в галузі сучасної і комфортної анестезіо-
логії. Цьому, безумовно, сприяє велика кількість 
фундаментальних досліджень, експерименталь-
них робіт, доклінічних випробувань, що забез-
печили теоретичну і методологічну основу для 
застосування ксенону в клінічній практиці, а так 
само поява спеціальних дозиметрів і газоаналіза-
торів [20, 21, 22]. Ксенон не володіє токсичними 
ефектами на організм пацієнта [23, 24] і не про-
типоказаний хворим, які знаходяться в стані ви-
раженого ендотоксикозу різної етіології [25]. При 
дослідженні впливу ксенону на функцію щито-
видної залози, відмічено підвищення рівня ТТГ 
в межах фізіологічних коливань, рівень гормо-
нів Т3 і Т4 мали тенденцію до зниження в межах 
норми. За динамікою тиреоїдних гормонів можна 
стверджувати, що анестезія ксеноном адекватна 
характеру оперативного втручання [26]. Медич-
ний газ ксенон забезпечує стабільну гемодинамі-
ку, підвищення органного кровотоку, поліпшення 
мікроциркуляції [26, 27, 28]. У клінічних дослі-
дженнях відзначається, що анестезія з викорис-
танням медичного газу ксенон, істотно не впли-
ває на показники центральної гемодинаміки [29].

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. В останні десятиліття спостерігається 
тенденція до розширення показань хірургічного 
лікування хворих із захворюваннями щитовид-
ної залози [30], це обумовлено не тільки поліп-
шенням оперативної техніки хірургів, що до-
зволяє робити технічно складні операції, але і 
більш широкими можливостями анестезіологів, 
що забезпечують благополучний перебіг перио-
пераційного періоду. При цьому слід зазначити, 
що успіх хірургічного лікування токсичного зобу 
багато в чому обумовлений вибором оптимальної 
програми анестезіологічного забезпечення опера-
тивного втручання.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация
Заболевания щитовидной железы являются наиболее распространенными в эндокринологии. Тирео-
токсикоз вызывает нарушение функции практически всех органов и систем, при этом наиболее значи-
тельные изменения претерпевает система кровообращения. Патология сердечно-сосудистой системы 
влияет не только на качество жизни пациента, но и значительно повышает риск выполнения опера-
ции. По этой причине большинство авторов рассматривают тиреотоксикоз как противопоказание к 
плановому оперативному вмешательству. Вместе с тем известно, что медикаментозная компенсация 
тиреотоксикоза может быть достигнута далеко не у всех пациентов. В этом случае результаты лечения 
и безопасность больного во время оперативного вмешательства, в большей степени зависят от вида и 
качества анестезиологической защиты.
Ключевые слова: щитовидная железа, токсический зоб, тиреотоксикоз, анестезиологическое обеспечение.
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CURRENT VIEWS ON SOME ASPECTS OF ANESTHESIA THYROID OPERATIONS

Summary
Thyroid diseases are most common in endocrinology. Thyrotoxicosis induces dysfunction of virtually all 
organs and systems, the blood circulatory system being subjected to considerable changes. Cardiovascular 
diseases affect not only the quality of life in a patient, but significantly increase a risk from surgery that is 
the only radical treatment. For this reason, most authors consider thyrotoxicosis to be a contraindication to 
elective surgical intervention. At the same time it is known that drug compensation of thyrotoxicosis may 
be attained in not all patients. In this case, the results of treatment and a patient's safety during surgery 
depend on the type and quality of anesthetic protection. 
Keywords: thyroid, toxic goiter, thyrotoxicosis, premedication, anesthetic mode.
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ПОРІВНЯЛЬНА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ, ПЕРЕБІГ ТА ВИХОДИ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕГІСТРІВ 

ГОСТРИХ КОРОНАРНИХ СИНДРОМІВ 2009-2015 РОКІВ

Щукіна О.С., Коваль О.А.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України

Метою роботи стала порівняльна характеристика скарг, основних клінічних даних, перебігу та наслідків 
захворювання в українській та європейській групах, включених в реєстр SNAPSHOT 2009, і регіональної 
групи 2015 року. У регіональній групі 2015 року зменшилася частка пацієнтів з типовою ангінозною 
клінічною картиною (з 97% до 65,3%) і ГКС з елевацією сегмента ST (з 68% до 25,7%). Також рівень ри-
зику за шкалою GRACE при надходженні знизився з високого (155±36 б.) в групах 2009 року до серед-
нього (129,4±33,5 б.) в локальній групі. Відповідно у 2015 р. збільшилась кількість пацієнтів без гострої 
лівошлуночкової недостатності (Killip I) – з 72% до 80%, а з Killip II-III – зменшилася (з 25% до 17%). 
Тим не менше рівень летальності в регіональній групі був вище, ніж в європейській та українській групах 
2009 року. Зменшилася кількість ускладнень під час перебування в стаціонарі в регіональній групі.
Ключові слова: гострі коронарні синдроми, регістр, перебіг захворювання, клінічні виходи, ускладнення.

Постановка проблеми. Гострі форми іше-
мічної хвороби серця тривалий час по-

сідають провідне місце в загальній структурі 
серцево-судинної захворюваності та смертності. 
Незважаючи на суттєві досягнення останніх ро-
ків у їх діагностиці та лікуванні, в Україні має 
місце тенденція до омолодження контингенту 
таких пацієнтів, несприятливого перебігу за-
хворювання та як наслідок – зростання ранньої 
інвалідизації осіб працездатного віку. В Україні 
частина працездатних хворих з гострим інфарк-
том міокарду становить 29,0% [3]. Тому є важ-
ливим проведення аналізу залежності основних 
клінічних характеристик, перебігу та виходів у 
пацієнтів з гострим коронарним синдромом шля-
хом порівняння локальних та міжнародних регі-
стрів та виявлення основних тенденцій та зако-
номірностей у взаємозв'язку цих характеристик. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Були проаналізовані основні клінічні характе-
ристики та клінічні виходи у пацієнтів, які були 
включені у регістр SNAPSHOT 2009 та локальної 
групи національного регістра 2015 р. До регістру 
SNAPSHOT 2009, який проводився 7-20 грудня 
2009 року на території усієї Європи, було вклю-

чено 3209 пацієнтів, в тому числі й 198 україн-
ських пацієнтів. У регістр, який проводився про-
тягом 2 тижнів на базі Лікарні швидкої медичної 
допомоги міста Дніпро у 2015 році, було включено 
101 хворого. Критеріями включення у обидва до-
слідження були подібними (вік старший за 18 ро-
ків, госпіталізація з приводу діагнозу ГКС, який 
ґрунтувався на клінічних проявах, даних ЕКГ, 
згода на участь у регістр). У регістри не вклю-
чались пацієнти з гострим інфарктом міокарду 
(ІМ), що розвинувся внаслідок перкутаної тран-
слюмінарної коронарної ангіопластики або аорто-
коронарного шунтування (АКШ). В обох регістрах 
необхідна інформація збиралась шляхом анкету-
вання пацієнтів під час госпіталізації та обробкою 
даних з історій хвороби після попередньої пись-
мової згоди пацієнта на обробку його даних.

Подібність критеріїв включення та виклю-
чення у SNAPSHOT 2009 та регіонального регі-
стру дала змогу провести аналіз основних змін 
та тенденцій у змінах клінічних характеристик, 
результатів додаткових методів дослідження, лі-
кування та клінічних виходів у хворих з ГКС. 
При аналізі результатів реєстрів була розрахо-
вана статистична значимість для проаналізова-
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них даних. Аналіз даних проводився за допо-
могою електронних таблиць Microsoft Excel та 
прикладної програми Statistica 6. Для оцінки від-
мінностей кількісних показників використовува-
ли t-критерій Стьюдента для середніх величин, 
аналіз якісних порядкових ознак був проведений 
шляхом порівняння відносних частот в когортах. 
Результати вважали статистично значущими 
при рівнях р < 0,05.

У регіональному дослідженні 2015 року се-
редній вік пацієнтів склав 68,6±11,2 років, а у 
регістрі SNAPSHOT 2009 та в Україні (в рамках 
SNAPSHOT 2009) 65±13 років і 64±12 років. Час-
тина жінок у локальному регістрі склала 47,5%, а 
у регістрі SNAPSHOT та в Україні у 2009 році – 
30% і 34% відповідно.

При госпіталізації хворі у 2015 р. скаржились 
на біль у грудній клітині у 65,3%, а у європей-
ському та українському регістрі 2009 року – 93% 
та 97%. Частка пацієнтів з задишкою у локаль-
ному регістрі склала 51,5%, у SNAPSHOT 2009 – 
35%, в українському реєстрі у 2009 році – 52%. 

При надходженні у групі 2015 року кількість 
пацієнтів, які мали інші ніж типові ангінозні 
скарги, склала 50,5%. Зупинка серця у регістрі 
2015 року зустрічалась рідше (1%), ніж в євро-
пейській та українській популяціях 2009 року 
(4% та 3% відповідно). У популяції 2015 року 12% 
пацієнтів мали неспецифічну клінічну картину. 
У локальній групі 2015 року з 5% хворих, які 
мали абсолютно асимптоматичний перебіг ГКС, 
20% мали на ЕКГ елевацію сегмента ST, 40% – 
депресію сегмента ST та 60% – інверсію зубця Т. 

У локальному регістрі 2015 року середній рі-
вень частоти серцевих скорочень (ЧСС) склав 
85,1±12,5 уд/хв, систолічного артеріального тис-
ку (САТ) – 138,8±19,3 мм рт.ст., діастолічного 
артеріального тиску (ДАТ) – 86,1±11 мм рт.ст. 
При надходженні брадикардія (ЧСС≤55 уд/хв)  
мала місце у 2%, ЧСС 55-90 – 72,3%, тахікар-
дія (ЧСС≥90) – 25,8%. Рівень САТ був ниж-
чий за 120 мм рт.ст. у 13,9%, в інтервалі між  
120-140 мм рт.ст. в 35,6%, більше ніж 140 мм рт.ст. – 
50,5%. ДАТ перевищував 90 мм рт.ст. у 28,7%,  
90-60 мм рт. ст. 64,4%, менше 60 мм рт.ст. 6,9%. Рівень 
САТ у SNAPSHOT 2009 склав 139±30 мм рт. ст., 
а в українській групі 2009 року – 140±27 мм рт.ст. 
Показники САТ у всіх дослідженнях знаходились 
приблизно на однакових рівнях.

При надхожденні у групі 2015 року не мали 
серцевої недостатності, згідно класифікації Killip, 
80% хворих, ІІ-ІІІ клас – 17%, IV клас – 3%. А от 
у дослідженні 2009 року відсоткове розподілення 
мало інше співвідношення: 73%/24%/3% у євро-
пейській та 72%/25%/3% у українській популяції.

Госпіталізовані у локальному регістрі мали 
діагноз ГКС з елевацією сегмента ST (25,7%) або 
ГКС без елевації сегмента ST (74,3%). Діагноз 
STEMI при надходженні у стаціонар мали 58% 
у SNAPSHOT 2009 та 68% в Україні (в рамках 
SNAPSHOT 2009). Частка інфарктів міокарду з 
передньою локалізацією у SNAPSHOT 2009 скла-
ла 47% та 43% – у локальному реєстрі 2015 року. 
У локальній групі 2015 року рівень тропоніну не 
був визначений у 41,6% хворих. У локальній гру-
пі 2015 року рівень тропоніну був визначений у 
58,4% хворих; серед тих, кому не був визначений 
рівень тропоніну, 47,6% пацієнтів встановлено 
діагноз ГКС з елевацією сегмента ST. 

У локальному реєстрі 2015 року середній бал 
за шкалою GRACE дорівнював 129,4±33,5 балів, 

що відповідає середньому ризику смерті у ста-
ціонарі. Низький риск був у 23,8%, середній – у 
39,6%, а високий – у 36,6%. Середній бал за шка-
лою GRACE у SNAPSHOT 2009 – склав 155±36, 
а в Україні (в рамках SNAPSHOT 2009) – 151±32. 
Середній бал у регіональній групі ГКС без еле-
вації сегмента ST за шкалою CRUSADE, склав 
33,36±16,5 – помірний рівень ризику виникнення 
кровотечі.

Середній термін перебування у стаціонарі у 
регіональному регістрі склав 12,3±5,7 днів. 91,1% 
пацієнтів не мали ускладнень під час перебуван-
ня у стаціонарі. Серед ускладнень мали місце 
реінфаркт міокарда, пароксизм фибриляції пе-
редсердь, фибриляція шлуночків, гемотампона-
да серця, AV-блокада ІІІ ступеня, шлуночкова 
тахікардія, синдром Дреслера, ТЕЛА, малі кро-
вотечі (підшкірні крововиливи). Кожне з усклад-
нень мало поширеність у обраній популяції у 
1%; жодне з них не комбінувалось з іншим у од-
ного пацієнта. У групі 2015 року було виписано 
90,1% пацієнтів, 9,9% – померли (у всіх помер-
лих причиною смерті після розтину був зазна-
чений гострий інфаркт міокарда). Серед виписа-
них хворих були скеровані на реабілітацію 23,1%, 
амбулаторне лікування 75,9% та переведений у 
інший стаціонар – 1%. 

Рівень летальності був приблизно однаковим 
у SNAPSHOT 2009 та в Україні в 2009 році (7,1% 
та 6,1% відповідно), а така комбінована точка під 
час перебування у стаціонарі, як смерть, реін-
фаркт або інсульт, була однаковою в обох групах 
(10% та 10,1%). Такі ускладнення, як кардіогений 
шок (4,3% vs 6,5%), пароксизм фибриляції перед-
сердь (3,5% vs 6,9%), велика кровотеча (0,5% vs 
1,8%) та переливання крові (0,5% vs 3,6%) зустрі-
чались в українській популяції у 2009 році рід-
ше, ніж загалом у SNAPSHOT 2009.

Мета статті. Метою даного дослідження є 
порівняння базових характеристик, перебігу 
захворювання та клінічних виходів в україн-
ській та загальноєвропейській групах, які були 
включені у дослідження SNAPSHOT 2009, та 
регіональній групі.

Виклад основного матеріалу. Середній вік 
пацієнта з ГКС у групі 2015 року високо досто-
вірно більший, ніж у групах 2009 р. З плином 
часу високо достовірно змінився гендерний склад 
груп пацієнтів: майже кожен другий пацієнт у 
локальному дослідженні мав жіночу стать, у той 
час, як у SNAPSHOT 2009 та українській попу-
ляції SNAPSHOT 2009 – тільки кожен третій. 

Як видно з таблиці 2, у дослідженні 2015 року 
поширеність серед пацієнтів таких симптомів, як 
типовий ангінозний біль та зупинка серця висо-
ко достовірно менша, ніж у європейській попу-
ляції 2009 року. У той же час кількість хворих 
з задишкою у SNAPSHOT 2009 була високо до-
стовірно на третину менша, ніж у українській 
та регіональній групах. Це корелює з більшою 
поширеністю хронічної серцевої недостатності у 
анамнезі у локальній групі 2015 року у порів-
нянні з європейською та українською групами 
2009 року (р<0,001 у порівнянні з обома група-
ми). Зупинка серця у локальній групі зустріча-
лась недостовірно рідше, ніж у групах 2009 р. 
У популяції 2015 року 12% пацієнтів мали не-
специфічну клінічну картину, а 5% хворих мали 
абсолютно асимптоматичний перебіг ГКС. Слід 
відмітити, що у всіх хворих з безсимптомним 
перебігом ГКС діагноз ІМ був підтверджений за 
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допомогою ЕКГ та у 80% хворих – підвищеним 
рівнем тропоніна Т (у 20% аналіз на тропонін не 
проводився). Тобто майже кожен п'ятий пацієнт 
у регістрі 2015 року мав нетиповий перебіг ГКС, 
що можливо пов’язано з паралельним зростан-
ням хворих жіночої статі, які частіше мають не-
типові ангінозні скарги. Такі зміни у гендерно-
му та віковому розподілу хворих у поширеності 
деяких симптомів ще раз доводять необхідність 
об'єктизації проявів ГКС шляхом використання 
додаткових методів обстеження, насамперед тро-
понінових тестів та коронарографії, а також як-
найшвидшої госпіталізації хворих при зверненні 
після первинної оцінки стану. 

Таблиця 2
Клінічні симптоми та їх поширеність  

у досліджуваних групах
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Біль 93 <0.001 65,3 <0.001 97
Диспное 35 <0.001 51,5 < 0.0001 52
Зупинка серця 4 0,13 1 0,27 3

У локальній популяції була достовірна біль-
ша частка хворих без гострої лівошлуночкової 
недостатності, ніж у SNAPSHOT та у Україні у 
2009 році. Кардіогений шок мав однакову поши-
реність у європейських та українських популяці-
ях 2009 року й регіональному регістрі 2015 року. 

Рівні середнього систолічного артеріально-
го тиску та частоти серцевих скорочень знахо-
дились на однакових рівнях у всіх популяціях. 

Середній показник згідно шкали GRACE стано-
вив 151±32 балів в українській групі у 2009 році 
(в рамках SNAPSHOT 2009) та 129,4±33,5 балів у 
регіональній виборці (p<0.01). Обидва показники 
відповідають середньому рівню ризику, але тим 
не менш можна відмітити тенденцію до знижен-
ня загального рівня ризику у хворих з ГКС при 
надходженні у стаціонар. 

Передня локалізація інфаркту міокарда у обох 
дослідженнях мала приблизно однакову пошире-
ність (47% у SNAPSHOT 2009 та 43% у Дніпрі). 

Слід звернути увагу на кількість хворих з ін-
фарктом міокарду з елевацією сегмента ST, яка 
у дослідженні 2015 року була високодостовірно 
нижчою (25,7%), ніж у SNAPSHOT 2009 загалом 
(58%) та у українській підгрупі (68%) (p<0.01). Од-
нією з можливих причин є відкриття в 2012 році 
другого центру для лікування ГКС, насамперед 
з елевацією сегмента ST з відповідним зменшен-
ням цієї категорії хворих в локальному регістри 
2015 року, що, можливо є одним з факторів, які 
посприяли підвищенню рівня летальності у ло-
кальній групі 2015 року.

Негайне відновлення кровотоку у інфаркт-за-
лежній коронарній артерії є основним завданням 
лікування і фактором, що найбільш істотно впли-
ває на прогноз [6, 7]. У той же час слід відмітити 
значно менше використання інтервенційних втру-
чань для діагностики та лікування хворих з ГКС у 
Дніпрі навіть у 2015 році, у порівнянні з Європою 
та Україною у обраних дослідженнях 2009 року, 
оскільки у даному центрі так і не було встанов-
лено відповідного устаткування. З усіх пацієнтів 
у регістрі 2015 року, що мали в анамнезі перене-
сений ІМ, жоден хворий не мав в анамнезі ПКВ 
і тільки один хворий переніс АКШ в минулому.

Рівень летальності у 2015 році мав тенденцію 
до збільшення, у порівнянні з результатами дослі-
джень 2009 року. Це може бути пов'язано зі збіль-
шенням середнього віку у групі 2015 року, пізнім 

Таблиця 1
Порівняння деяких характеристик хворих з ГКС у регіональному регістрі, SNAPSHOT 2009  

та в Україні (в рамках SNAPSHOT 2009)

SNAPSHOT 
2009

р (SNASHOT 
2009 vs Дні-
про 2015)

Дніпро 
2015

p (Україна 
SNAPSHOT 2009 
vs Дніпро 2015)

Україна (у рам-
ках SNAPSHOT 

2009)
Вік 65±13 0.006 68.6±11.2 <0.001 63,5±12
Жінки 30 <0.001 47,5 0.007 32
Ризик за GRACE 155±36 <0.001 129,4±33,5 <0.001 151 ±32
ГКС з елевацією сегмента ST 58 <0.001 25,7 <0.001 68
Killip І 73 0,049 80 0,0048 72
Killip ІІ-ІІІ 24 0,23 17 0,31 25
Killip ІV 3 0,99 3 0,59 3
САТ 139±30 0,95 138,8±19,3 0,7 140±27

Таблиця 3
Порівняльна характеристика поширеності основних клінічних подій та клінічних виходів  

у пацієнтів з ГКС у порівнюваних групах

SNAPSHOT 
2009

р (SNAPHOT 
2009 vs Дні-

про 2015

Дніпро 
2015

P (Україна 
SNASHOT 2009 
vs Дніпро 2015

Україна (у рам-
ках SNAPSHOT 

2009)
Смерть 7,1 0,27 9,9 0,24 6,1
Смерть, реінфаркт або інсульт 10 0,74 10,9 0,79 10,1
Кардіогений шок 6,5 0,008 0 0,035 4,3
Пароксизм фибриляції передсердь 6,9 0,019 1 0,019 3,5
Велика кровотеча 1,8 0,17 0 0,47 0,5
Переливання крові 3,6 0,052 0 0,47 0,5
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зверненням пацієнтів за медичною допомогою, 
значно нижчим рівнем використанням інвазивних 
стратегій з метою лікування ГКС, важкістю їх ста-
ну та наявності супутніх захворювань без ретель-
ної стратифікації ризику тромботичних та гемора-
гічних ускладнень. Така комбінована точка під час 
перебування у стаціонарі, як смерть, реінфаркт 
або інсульт, була приблизно однаковою в усіх гру-
пах. У групі 2015 року достовірно рідше зустрі-
чались такі ускладнення, як кардіогений шок та 
пароксизм фибриляції передсердь у порівнянні з 
європейською популяцією 2009 року. Поширеність 
кардіогеного шоку та пароксизму фибриляції пе-
редсердь була достовірно нижчою за європейські 
показники у SNAPSHOT 2009. Такі ускладнення, 
як велика кровотеча, потреба у переливанні крові, 
реінфаркт, інсульт у регіональній групі мають тен-
денцію до зниження у порівнянні з європейськи-
ми та українськими результатами 2009 року. По-
кращення ситуації з кількістю ускладнень у 2015 
році вказує з одного боку на збільшення досвіду 
ведення хворих з ГКС та оптимізацію схем та так-
тик ведення пацієнтів, а з іншого – на збереження 
порівнянно високого рівня летальності у пацієнтів 
меншего рівня ризику за GRACE за рахунок від-
сутності інвазивних втручань у пацієнтів високого 
ризику, що склали більше третини хворих.

Висновки. 1. Значне збільшення відносної 
кількості жінок з ГКС у регістрі 2015 року може 
свідчити як про зростання клінічних проявів ко-
ронарної хвороби серед жінок, так і про збіль-
шення смертності серед молодших чоловіків, за 
рахунок чого відбувається зміна відсоткового 
складу досліджуваної групи.

2. У дослідженні 2015 року виявлена достовір-
но менша поширеність гострого коронарного син-
дрому зі стійкою елевацією сегмента ST у порів-
нянні з SNAPSHOT 2009, що може бути пов’язано 
з відсутністю можливості ПЧКВ у центрі та спря-
муванням більшої частини цієї групи до міського 
центру ПЧКВ, відкритому у 2012 році.

3. Виявлена тенденція до зміни клінічної кар-
тини у хворих з ГКС, в т.ч. нетиповість, «некла-
сичний» перебіг ГКС, що вказує на необхідність 
рутинного проведення ЕКГ навіть на первинно-
му рівні надання медичної допомоги кожному 
хворому, незалежно від специфічності наданих 
скарг, а для ланки невідкладної допомоги – як-
найчастішому використанню тропонінових тестів 
та коронароангіографії. 

4. Виявлена тенденція до зменшення поши-
реності ускладнень у регіональній групі, що 
свідчить про кваліфікованість та персоніфіка-
цію медичної допомоги. У той же час збільшен-
ня летальності у групі 2015 року у поєднанні зі 
зниженням ризику за GRACE можна пояснити 
більш пізньою госпіталізацією, тяжкістю ста-
ну, наявністю у хворих супутніх захворювань, 
меншим використанням інвазивної стратегії лі-
кування ГКС.

5. Необхідно створювати на державному та 
регіональному рівнях мережі реперфузійних 
центрів, які б робили доступним проведення ін-
тервенційних методів діагностики та лікування 
ГКС у широкого загалу хворих, а кардіологам 
і, особливо, сімейним лікарям проводити поши-
рення інформації про доцільність та необхідність 
цих методик серед пацієнтів.
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Щукина Е.С., Коваль О.А.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, ТЕЧЕНИЕ  
И ИСХОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО ДАННЫМ УКРАИНСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ 
РЕГИСТРОВ ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ 2009-2015 ГОДОВ

Аннотация
Целью работы явилась сравнительная характеристика жалоб, основных клинических данных, течения 
и исходов заболевания в украинской и европейской группах, включенных в регистр SNAPSHOT 2009, 
и региональной группы 2015 года. В региональной группе 2015 года уменьшилась доля пациентов с 
типичной клинической картиной (с 97% до 65,3%) и ОКС с элевацией сегмента ST (с 68% до 25,7%). Так-
же уровень риска по шкале GRACE при поступлении снизился с высокого (155±36 б.) в группах 2009 
года до среднего (129,4±33,5 б.) в локальной группе. Соответственно в 2015 г. увеличилось количество 
пациентов без острой левожелудочковой недостаточностью (Killip I) – с 72% до 80%, а с Killip II-III – 
уменьшилось (с 25% до 17%). Тем не менее уровень летальности в региональной группе был выше, чем 
в европейской и украинской группах 2009 года. Уменьшилось количество осложнений во время пре-
бывания в стационаре в региональной группе.
Ключевые слова: острые коронарные синдромы, регистр, течение заболевания, клинические исходы, 
осложнения.
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THE COMPARATIVE DISEASE COURSE AND CLINICAL OUTCOMES OF PATIENTS 
WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES ACCORDING TO DATA 
OF UKRAINIAN AND EUROPEAN REGISTERS 2009-2015

Summary 
The aim of the study was to compare complaints, basic clinical data, disease course and clinical outcomes 
in Ukrainian, and Europe groups included in register SNAPSHOT 2009, and local Dnipro (Ukraine) group 
in 2015 year. The part of patients with typical history (97% vs 63.5%) and ACS with ST elevation patients 
groups (68% vs 25.7%) were lower in local group in 2015 year. Also the GRACE score decreased from high 
in groups of 2009 year to median in local group (from 155±36 to 129.4±33.5). Thereafter the quantity of 
patients without acute left ventricular failure (Killip I) had increased (from 72% till 80%), and one’s with 
Killip II-III had decreased (from 25% to 17%). Nevertheless the morbidity level was higher in local group 
than in European and Ukrainian groups in 2009 year. The quantity of complications by hospitalization time 
had decreased in local group. 
Keywords: acute coronary syndromes, registry, disease course, clinical outcomes, complications.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ  
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Андрощук О.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті проаналізовано останні здобутки щодо ефективних методів та методик направлених на вияв-
лення рівня розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Приведено критерії творчих 
здібностей та їх характеристики. Приведено рівні творчих здібностей та їх особливості. Наведено мето-
дичний матеріал для виявлення рівня розвитку творчих здібностей старших дошкільників.
Ключові слова: методика діагностики, творчі здібності, старші дошкільники, діти, критерії, рівні творчих 
здібностей.

© Андрощук О.В., 2017

Постановка проблеми. У Конституції Укра-
їни, Законах України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Положенні про дошкільний 
навчальний заклад, Державних національних 
програмах «Освіта» (Україна ХХІ століття), ви-
значено, що відродження суспільства України, 
його розвиток значною мірою залежить від твор-
чості та активності його членів, їх ініціативи; тих 
умов, які створюються для розвитку та реаліза-
ції потенціалу кожної особистості.

Теоретичний аналіз наукових джерел пока-
зав, що проблема розвитку творчих здібностей 
старших дошкільників засобами комп’ютерних 
ігор, до останнього часу розроблялась недо-
статньо у контексті дитячої психології. Сам 
фактор розвитку здібностей старших дошкіль-
ників комп’ютерними іграми, як окремий під-
вид розвиваючих занять, залишилося поза 
увагою науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
доведено провідними науковцями, які займали-
ся виявленням творчих здібностей (Д. Векслер, 
Т.М. Титаренко, Н.В. Краснощокова, О.І. Куль-
чицька, Г.П. Лаврентьєва, Дж. Равен, Е.П. Тор-
ренс, Л.Г. Чорна), вияв творчих здібностей стар-
ших дошкільників є особливою проблемою, бо, 
незважаючи на ефективність психометричних 
тестових методик, ні одна з них не дає повної кар-
тини творчого розвитку дитини і достатньої впев-
неності в надійності оцінки творчих здібностей. 
Головна причина в тому, що ці методи орієнтовані 
на результативну сторону прояву психічних про-
цесів, нахилів, діяльності і творчих задатків інди-
віда. Тоді як процесуальна сторона цих психічних 
явищ, що і дає можливість бути творчо розвине-
ним, залишається поза полем зору подібних мето-
дик [Я.М. РУДИК Стратегії навчання обдарованих 
студентів у контексті їх підготовки до наукової 
діяльності: монографія / Я.М. Рудик. – К.: ЦП 
«КОМПРИНТ», 2013. – 218 с.].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Творчі здібності самі по собі 
не гарантують творчих здобутків. Для їх досяг-
нення необхідний «двигун», який запустив би в 
роботу механізм мислення, тобто необхідні ба-
жання і воля, потрібна «мотиваційна основа». 

Теоретичний аналіз наукових джерел пока-
зав, що проблема розвитку творчих здібностей 
старших дошкільників засобами комп’ютерних 
ігор, до останнього часу розроблялась недостат-
ньо у контексті дитячої психології.

Мета статті полягала у теоретичному обґрун-
туванні та експериментальному визначенні мето-
дів та технологій визначення рівня розвитку твор-
чих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Спираючись 
на концептуальні моделі творчих здібностей 
О.І. Кульчицької та П. Торренса, було відібрано 
та обґрунтовано критерії і показники розвитку 
творчих здібностей старших дошкільників: твор-
ча легкість, творча оригінальність, творча гнуч-
кість, творча продуктивність та творча уява:

творча легкість: розвинена здатність дитини 
до всебічного розгляду предмету, здатність ура-
ховувати при прийнятті рішень різні обставини, 
здатність дитини засвоювати новий матеріал, ін-
терес до невідомого;

творча оригінальність: здатність придумати 
унікальні, нові ідеї, уміння вносити щось нове, 
розв’язувати нові, незнайомі завдання, оригі-
нальність способів дій, винахідливість;

творча гнучкість: здатність швидко перехо-
дити від одного способу розв’язування поставле-
ного завдання до іншого, готовність розв’язувати 
завдання самостійно, високий рівень розвитку 
словесної гнучкості;

творча продуктивність: здатність пере-
конструйовувати елементи в нових комбінаціях 
(комбінаторні властивості), висування великої 
кількості ідей за одиницю часу, високий рівень 
творчої захопленості, швидкість реакцій;

творча уява: здатність «увійти» в уявні об-
ставини, в умовні ситуації, вміння подумки спо-
лучати образи в нові поєднання і комбінації, уяв-
ляти можливі зміни дійсності, метафоричність 
(створення фантастичних ідей), прогнозувати, 
передбачати, висувати гіпотези, перетворювати 
уявлення шляхом асоціацій, гіперболізації.

Кількісний та якісний аналіз отриманих да-
них дозволив нам зробити наступні висновки 
про розвиток творчих здібностей старших до-
шкільників:

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 220

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

Діти з дуже високим рівнем розвитку твор-
чих здібностей мають достатній обсяг інформації, 
уміють міркувати і коментувати правильність 
виконаного завдання, встановлюють закономір-
ності, потребують в саморозвитку. Їх результати 
роботи відходять від шаблонних норм міркувань 
та викладення. 

Діти з високим рівнем розвитку творчих зді-
бностей виявляють інтерес і активність лише в 
певних видах діяльності де вони почувають себе 
впевнено. Вони жваві, цікаві до всього нового але 
не завжди включаються у роботу занурюючись у 
неї. Ці діти концентруються лише на цікавих їм 
завданням, інші ж роблять швидко та не завжди 
правильно.

Діти з середнім рівнем розвитку творчих зді-
бностей пасивні, не виявляють зацікавленості, 
включаються в діяльність, намагаються десь під-
гледіти. Нестандартні, нові, підходи до вирішен-
ня завдань з’являються у дітей середнього рівню 
розвитку творчих здібностей дуже рідко. Ці діти 
більш охоче «піддивляться» ніж будуть намага-
тися вирішити завдання самостійно. Зацікавлені 
лише в одному певному направленні роботи, який 
вони обирають самостійно чи під впливом батьків.

Діти з низьким рівнем розвитку творчих зді-
бностей мають недостатню увагу, потребують 
повторного пояснення, розгублені. Частково на-
магаються вирішити поставлені завдання. Най-
частіше такі діти дуже швидко відволікаються та 
неохоче працюють. Непосидючі.

Діти з дуже низьким рівнем розвитку твор-
чих здібностей потребували постійної уваги до 
себе, непосидючі, невгамовні, не зацікавлені у 
роботі та у способах вирішення поставлених за-
вдань взагалі. Під час роботи з новим завданням 
знаходяться в стані внутрішнього протесту та 
намагаються виявити його псуючи не тільки собі 
але і своїм товаришам настрій на роботу. 

На сьогодні для діагностики творчих здібнос-
тей використовуються найрізноманітніші мето-
ди: від простого психолого-педагогічного (і на-
віть батьківського) спостереження до спеціально 
розроблених, стандартизованих і валідизованих 
тестових методик, а також ігрових, навчальних і 
тренінгових завдань.

Психодіагностика творчих здібностей зна-
ходиться в постійному пошуку новітніх підхо-
дів та технологій, які дали б змогу краще ви-
рішувати проблеми дослідження феномену 
творчих здібностей. Незадоволення діагностич-
ними та прогностичними можливостями тради-
ційних методів ідентифікації творчих здібнос-
тей – стандартизованими тестами здібностей 
та рейтинговими шкалами – спричинило роз-
виток альтернативних підходів: якісних методів 
дослідження, методу динамічного досліджен-
ня, що має формат «тест – навчання – тест», 
комп’ютерної психодіагностики. 

До якісних методів дослідження творчих зді-
бностей слід віднести метод пробної діяльності в 
його нестандартизованій формі, так зване «ав-
тентичне оцінювання». Пробна діяльність перед-
бачає виконання досліджуваним деяких завдань 
реальної діяльності (наприклад, намалювати, 
сконструювати, заспівати, ін.). Таким чином, ав-
тентичне оцінювання ґрунтується на тому, що 
робить досліджуваний у реальному житті, пе-

редбачає створення експериментальних ситуацій 
в умовах реальної діяльності дитини. 

На основі психодіагностичного дослідження 
старших дошкільників на предмет виявлення 
творчих здібностей у подальшому дослідженні 
був підібраний необхідний психодіагностичний 
інструментарій та складений єдиний психодіаг-
ностичний комплекс методів. Вимоги до псиході-
агностичного інструментарію такі: 

1) придатність обраного інструментарію до 
виявлення творчих здібностей старших до-
шкільників;

2) можливість одержання інформації щодо 
мотивів і факторів які впливають на розвиток 
творчих здібностей старших дошкільників;

3) можливість дослідити та проаналізувати 
рівень розвитку творчих здібностей старших до-
шкільників в умовах ДНЗ. 

З урахуванням вищенаведених вимог було 
визначено основні методи дослідження, зокре-
ма – психологічне спостереження, опитування, 
моделювання економічних ситуацій, кількісний 
та якісний аналіз експериментальних даних. 

Метод опитування передбачав взаємодію з 
батьками респондентів і був зорієнтований на ви-
значення емпіричної інформації, яка стосувалася 
загального уявлення батьків про розвиток твор-
чих здібностей власної дитини. Надійність даних 
опитування залежить від багатьох умов, зокрема, 
правильного підбору запитань-припущень; адек-
ватність у відповідях батьків (без прикрас); від-
повідність запитань завданням дослідження тощо.

Метою опитування було визначення рівня 
розвитку творчих здібностей старших дошкіль-
ників на первинному етапі тестування та роз-
поділу дітей обох ДНЗ на експериментальну та 
констатувальну групу. Цей вид опитування про-
водився лише один раз в період первинної об-
робки інформації. Для діагностики загального 
розвитку творчих здібностей на первинному ета-
пі дослідження було використано опитувальник 
П. Джонсона (модифікований О.В. Андрощук). 
Нами було переформатовано питання та підпо-
рядковано їх виявленим нами критеріям. 

Завдання виконувались шляхом опитування 
батьків дітей ДНЗ. Їм пропонувалося відповісти 
на 5 запитань-припущень опитувальної анкети. 
Основні показники творчих здібностей в анке-
туванні ілюструються повсякденною зайнятістю 
дитини та аналізом спостережень батьків. В кож-
ному з питань є п’ять варіантів відповіді. Від-
повідно до відповідей відбувається оцінювання. 
Спостереження у поєднанні з практичною діяль-
ністю мають особливу інформативну значущість 
в ситуаціях виконання досліджуваними повсяк-
денної діяльності. Використовуючи означені 
вище методи ми знайомилися також з роботами, 
виконаними дітьми в процесі повсякденної діяль-
ності ДНЗ: малюнки, вироби, творчі завдання.

Діагностика критерію творчої легкості здій-
снювався за допомогою завдання «Матриці Раве-
на» (дитячий варіант) Дж. Равен. 

Проведення прогресивних матриць Дж. Ра-
вена, може дати достатньо інформації, крім 
стандартної оцінки творчої легкості, ще й вкрай 
важливі відомості про специфіку різних харак-
теристик діяльності дитини, а також її індивіду-
ально-психологічних та емоційних особливостей. 
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В процесі спостереження під час проведення за-
вдання за поведінкою дитини оцінюють характе-
ристики мови, експресивність, завзятість і напо-
легливість у подоланні труднощів, ставлення до 
різного типу діагностичних завдань, психодина-
мічні характеристики діяльності дитини і т.п.

Метою завдання було за короткий проміжок 
часу активувати у дитини пошукову активність 
та виявити рівень творчої легкості. Введення лі-
міту на час і матриці, які з кожною наступною 
стають складнішими, активізує перебіг психіч-
них процесів і дозволяє більш глибоко діагносту-
вати рівень творчої легкості. Під час проведення 
цього завдання у дитини активуються такі пси-
хологічні процеси як комбінування, відбір зада-
них елементів, з’єднання усіх елементів у єдине 
ціле на мисленнєвому рівні, вміння утримувати 
внутрішньо-зоровий образ для адекватного його 
втілення, гнучке включення у варіації вирішення 
поставлених проблем, уміння швидко переходи-
ти від одного способу розв’язування поставленого 
завдання до іншого, здатність переконструйову-
вати елементи в нових комбінаціях (комбінаторні 
властивості), високий рівень розвитку логічного 
мислення, підвищений інтерес до проблемних за-
вдань, легкість генерування ідей та асоціювання.

Для проведення цього завдання було вико-
ристано кольоровий варіант тесту, який містить 
завдання трьох серій (А, АВ, В), кожна з яких 
має по чотири завдання. Завдання розміщенні за 
зростаючою складністю послідовно від серії А, 
АВ до серії В і передбачають їх виконання з об-
меженням у часі (15 хв.). Вивчивши структуру 
великої матриці, дитина повинна вказати ту з 
деталей (той з шести наявних внизу прапорців), 
який найкраще підходить до цієї матриці, тоб-
то відповідає її малюнку чи логіці розташування 
його деталей по вертикалі і по горизонталі. Кіль-
кість варіантів відповідей зростала відповідно до 
зростання складності завдання [7; 9]. По закін-
ченню відведеного часу експеримент припиняв-
ся, і визначалася кількість правильно вирішених 
матриць, а також загальна сума балів, набраних 
дитиною за їх вирішення. Усього за завдання 
відведено 12 балів по 1 балу за кожну правильно 
вирішену матрицю. 

У другій частині експерименту на виявлення 
розвитку творчої легкості було використано тест 
WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of 
Intelligence) для дітей від 4 до 6,5 років) «Лабі-
ринти» Д. Векслер. Метою цього завдання було 
отримання повної картини розвитку творчої лег-
кості старших дошкільників на етапі первинного 
тестування. 

Під час роботи дітям старшого дошкільного 
віку пропонувалося розв’язати вісім лабіринтів 
[1] так, щоб лінія від старту до фінішу не роз-
ривалася. На розв’язання усіх лабіринтів відво-
дилося 10 хвилин часу. При оцінюванні завдання 
зверталась увага не лише на правильність вирі-
шення, але й на те, як дитина поставилася до за-
вдання. Чи не допустила дитина помилки, а після 
помилки продовжила. Чи змогла дитина пройти 
лабіринт найкоротшим шляхом. За кожний пра-
вильно вирішений лабіринт оцінювався в 1 бал, 
усього на завдання відведено 8 балів. 

В оригінальному завданні лабіринти розміща-
лися за складністю, нашою модифікацією було 

довільне розміщення на одному аркуші паперу 
усі вісім лабіринтів. Це було зроблено для того, 
щоб дитина не концентрувала увагу лише на од-
ному лабіринті, а у ході розв’язання одного ла-
біринту вже подумки працювала над іншим чим 
стимулювала легкість генерування ідей. Резуль-
татом роботи з означеними методиками було ви-
явлення рівня розвитку творчої легкості на пер-
винному етапі тестування.

Для визначення розвитку творчої оригіналь-
ності дітей старшого дошкільного віку було вико-
ристано адаптовані методики «Танграми» (Дода-
ток D) та «Паралельні лінії» за О.І. Кульчицькою, 
Л.Г. Чорною [4; 5] (модифіковані О.В. Андрощук). 
Ці завдання відносяться до групи практичних і 
спрямовані на виявлення творчої оригінальності 
дітей старшого дошкільного віку. Завдання об-
межувалось у часі (15 хв.) і спиралось на такі 
психічні процеси: зорові уявлення, синтетичне 
мислення, комбінування, перебір заданих еле-
ментів майбутньої конструкції, з’єднання частин 
у ціле, вміння утримати деякий час внутрішній 
зоровий образ для адекватного матеріалізованого 
його втілення.

Модифікаціями у завданні «Танграми» 
О.І. Кульчицької, Л.Г. Чорної було зменшення 
кількості аплікацій та удосконалення матеріа-
лів. В оригінальному завданні О.І. Кульчицької, 
Л.Г. Чорної, розрахованому на дітей 6–7 років, 
пропонується два завдання «Квадрат» і «Колум-
бове яйце». Під час пробної роботи дітям було 
запропоновано зробити обидва завдання, але під 
час роботи за нашими спостереженнями було 
зроблено висновки, що аплікації обох завдань ді-
тьми старшого дошкільного віку об’єднувались 
та оцінювати результати такої роботи не було 
можливості. Тому для більш адекватної оцінки 
даного завдання нами було прийнято рішення, 
спростити хід роботи та використовувати одне з 
завдань, а саме «Квадрат». Ще для полегшення 
роботи та для більшої кількості часу для проду-
мування сюжету нами було виготовлено наклей-
ки, а саме, деталі «Квадрату» було розвернуто 
горизонтально та роздруковано з іншого боку 
самоклеючого кольорового паперу, після того, як 
було вирізано деталі вони клеїлись на неліпку 
поверхню у відповідності до схеми, розробленої 
О.І. Кульчицькою та Л.Г. Чорною [4; 5]. 

По закінченню відведеного часу експеримент 
припинявся та оцінювався. Оцінювались у робо-
ті оригінальність конструкцій, підраховувалась 
кількість використаних елементів та оригіналь-
ність назви. Інтерпретація результатів дано-
го завдання проводиться так: за оригінальність 
конструкцій максимальний бал 6, ще додається 
1 бал за оригінальність назви, та ще 1 бал за ви-
користання всіх елементів «Танграми».

Друга частина завдання на виявлення твор-
чої оригінальності «Паралельні лінії» О.І. Куль-
чицької, Л.Г. Чорної – це аналогія відомого тесту 
«Лінії» 

Е. Торренса. Відмінність даного тесту від його 
початкового (авторського варіанту) складається в 
деяких особливостях подачі стимульного матері-
алу, в кількості стимульних об'єктів, а також у 
виведенні шкалування оцінок. Це завдання, як і 
«Танграми» О.І. Кульчицької, Л.Г. Чорної відно-
ситься до групи графічних. Для успішного вико-
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нання даного завдання дитина повинна мати об-
разні уявлення, вміти зображувати уявні образи 
на наочному рівні.

Модифікації цього завдання стосуються кіль-
кості паралельних ліній та стимульного матеріа-
лу. У ході виконання завдання ми звернули ува-
гу, що по завершенню роз’яснення завдання та 
демонстрації стимульної фігури, діти скопіювали 
останню та продублювали її. Тому нами було ви-
рішено малювати декілька стимульних фігур, які 
були для всіх груп однаковими. Це була свічка 
(за О.І. Кульчицькою, Л.Г. Чорною) та горщик з 
квіткою (модифікація 

О.В. Андрощук). Також при тестовій роботі з 
завдання було помічено, що кількість часу для 
дітей була замала і діти не встигали намалювати 
усі 8 пар паралельних ліній, тому нами було при-
йнято рішення скоротити кількість до 4 пар, які 
ми розмістили на одному аркуші паперу. 

По завершенню роботи дитиною, обов'язково 
потрібно запитати дитину, що вона намалювала, і 
підписати її малюнок. У оригінальному завдання, 
розробленому О.І. Кульчицькою та Л.Г. Чорною, 
пропонувалося робити підпис дітям самотужки, 
але, у наш час діти старшого дошкільного віку 
не всі вміють писати, тому нами було прийняте 
рішення підписувати малюнки власними силами. 

Результати виконання тесту оцінювались на-
ступним чином: спочатку проглядаються малюн-
ки дітей на предмет їх повторення (два-три рази 
намальована ракета, хоча може бути з різною де-
талізованістю, квіти, дерево і т.ін.) і на предмет 
відповідності завданню (дитина у своєму малюн-
ку не задіяла лінії, усі зображення, або частина 
з них ображалась біля або між ними). За кожну 
оригінально використану пару ліній нараховуєть-
ся 2 бали. Результатом роботи з означеними ме-
тодиками було виявлення рівня розвитку творчої 
оригінальності на первинному етапі тестування.

Для виявлення рівня творчої гнучкості стар-
ших дошкільників було використано методики 
«Завершення фігури» Е.П. Торренса (модифіко-
вано О.В. Андрощук) [10] та «Білі кружечки» за 
О.І. Кульчицькою, Л.Г. Чорноюи [4; 5].

Метою завдання «Завершення фігури» 
Е.П. Торренса було визначення творчих здібнос-
тей за критерієм творчої легкості у дітей стар-
шого дошкільного віку. 

Е.П. Торренс пропонував у ході роботи дома-
лювати десять незавершених фігур і придумати 
назву до кожного малюнка. Пояснюючи завдання, 
не дозволялося наводити приклади, самотужки 
домальовувати малюнки та демонструвати вже 
з’єднані іншими лінії. Завдання містить 10 неза-
вершених фігур, які потрібно завершити. Умова 
завдань пояснюється один раз без повторень, але 
під час проведення тестового завдання на ета-
пі пояснень нами було констатовано, що дітям 
5-6 років важко зрозуміти мовленнєву інструкцію, 
тому нами було прийнято рішення удосконалити 
процес пояснення завдання та додати стимульну 
фігуру. Нами було прийнято рішення зобразити 
на незавершених лініях № 2 Дерево. На виконан-
ня даного завдання було відведено 15 хвилин, ху-
дожній рівень виконання завдання не оцінювався.

Для оцінювання результату було зроблено 
вибірку зображень за кількістю їх повторень. 
Результати інтерпретувалися за такими кри-

теріями: оригінальність, розробка усіх завдань, 
деталізованість: кожне правильно зроблене за-
вдання оцінювалось 1 балом.

Завдання «Білі кружечки» за О.І. Кульчиць-
кою, Л.Г. Чорною відноситься до серії вербальних 
завдань. За допомогою цього завдання досліджу-
ється, наскільки в дитини розвинена спостереж-
ливість, чи володіє вона елементами аналогізу-
вання, узагальнення, порівняння, класифікації, 
тобто стратегічними тенденціями прояву твор-
чості, фантазії, уяви. Дана робота дозволяє ви-
явити індивідуальні показники уявлень дитини 
про оточуючі його предмети [4; 5]. 

Творча гнучкість виконання даного завдання 
дітьми визначається через кількість названих 
слів. Якщо їх кількість становить 14-35, то це – 
високий рівень творчої гнучкості, і він оцінюєть-
ся трьома балами, якщо 8-13, то це – середній 
рівень творчої гнучкості, і він оцінюється на один 
бал нижче, а якщо 0-7, то це – низький рівень 
гнучкості висунення припущень, і він оцінюється 
одним балом. 

Результатом роботи з означеними методика-
ми було виявлення рівня розвитку творчої оригі-
нальності на первинному етапі тестування.

Для виявлення рівня сформованості творчої 
продуктивності у дітей старшого дошкільного 
віку використовувались методики «Завершення 
фігури (Овал)» Е.П. Торренс [10], «Придумай каз-
ку з означеними словами» (модифікація О.В. Ан-
дрощук), «Слова на літеру К» за О.І. Кульчиць-
кою, Л.Г. Чорною [4; 5]. 

У ході роботи «Завершення фігури (Овал)» 
дитині пропонувалось намалювати картинку, при 
цьому за основу малюнка використовувався ко-
льоровий овал, що вирізається з кольорового па-
перу. Для роботи необхідними матеріалами були 
аркуші паперу з наклеєними на них різнокольо-
ровими овалами, заздалегідь вирізаними з різно-
кольорового паперу, олівці. Колір овалу дитина 
обирала на свій смак з запропонованих варіантів. 
Стимульна фігура має форму і розмір звичай-
ного курячого яйця. Крім того, необхідно дати 
назву своєму малюнку. На виконання завдання 
дається 5 хвилин. Художній рівень виконання в 
малюнках не враховується. Завдання дитині роз-
повідають перед виконанням. Малюнки підпису-
ються тим, хто проводить завдання.

Основними показниками прояву творчої про-
дуктивності при виконанні даного завдання було 
оцінювання таких показників: оригінальність (на 
основі вибірки на повторюваність), розробленість, 
абстрактність назв. Оцінка за «оригінальність» 
ґрунтується на статичній рідкості відповіді, мак-
симальна оцінка за оригінальність зображення 
5 балів. Розробленість зображення 2 бали та аб-
страктність назви 1 бал.

«Придумай казку з означеними словами» 
за О.І. Кульчицькою, Л.Г. Чорною відносить-
ся до серії вербальних завдань і спрямоване на 
з’ясування здібностей дітей до вербальної твор-
чості: визначається, чи вміють діти за допомо-
гою конкретно заданих слів, органічно вплести 
їх у сюжет, побудувати сюжет казки оригіналь-
но і послідовно; з’ясувати відмінності в словни-
ковому запасі, загальному кругозорі, а також і 
те, на скільки діти при розробці сюжету казки 
виявляють винахідливість, кмітливість, уміння 
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фантазувати, органічно вплітати в сюжет казки 
оригінальні образи і теми [4; 5]. 

Під час проведення завдання дитині пропону-
ється придумати казку зі словами: дівчинка, ліс, 
метелик, річка, камінчик. Але під час тестового 
ходу роботи нами було відмічено, що діти стар-
шого дошкільного віку не спроможні створити 
казку більш ніж на 10 речень та 45 слів, тому 
нами було прийнято рішення модифікувати за-
вдання зменшивши оригінальні (авторські) по-
казники. Так при оцінці спочатку підраховуєть-
ся загальна кількість слів і речень в казках, які 
придумували діти по всій вибірці. Потім, спираю-
чись на показник кількості слів, використовува-
них при вигадуванні казки, шляхом обчислення, 
визначаються рівні прояву легкості.

«Слова на літеру К» за О.І. Кульчицькою, 
Л.Г. Чорною відноситься до серії вербальних за-
вдань і спрямований на дослідження словникового 
запасу у дітей, обсяг і рівень якого залежить від 
цілого ряду умов: обстановки у родині, дитячому 
садку тощо. За допомогою даного завдання мож-
на визначити, наскільки дитина спостережлива, 
кмітлива, інформована про навколишні предмети 
і явища, здатна в потрібний момент до концентра-
ції уваги, наскільки розвинена у неї пам’ять [4; 5].

При поясненні завдання використовується ав-
торська стандартна фраза: «Назви слова, які по-
чинаються на літеру К». Дитина повинна протя-
гом однієї хвилини назвати якомога більше слів, 
що починаються на літеру К. При чому, нами 
було відмічено, що діти старшого дошкільного 
віку реагують при інструкції не на літеру «Ка», 
а на глуху «К».

Продуктивність визначається через кількість 
названих слів. У ході роботи було помічено, що 
у дітей 5 – 6 років дуже маленький словниковий 
запас, так під час первинного тестування лише 
дві дитини змогли назвати більше 20 слів за хви-
лину, більшість же дітей чекала підказки та від-
мовлялася працювати.

Для визначення рівня розвитку творчої уяви 
було використано методику «Творча уява» за 
Г.П. Лаврентьєвою, Т.М. Титаренко [6] та «Сни 
тварин» Н.В. Краснощокової, адаптовану О.В. Ан-
дрощук [3]. 

Під час роботи з визначення рівня розвитку 
творчої уяви за методикою «Творча уява» за 
Г.П. Лаврентьєвою та Т.М. Титаренко використо-
вується 8 геометричних фігур різного кольору та 
форми, вирізаних з картону. Фігури мають бути 
великими і малими, простими і складними, пра-
вильної і неправильної форми: коло, трикутник, 
зірочка, прямокутник, овал тощо. Дітям читаєть-
ся певна казка (під час нашої роботи читалася 
казка «Теремок»), під час якої пропонується пі-
дібрати з геометричних фігур символи казкових 
героїв. Кожна фігура – певний символ. Для того 
щоб визначити стан розвитку творчої уяви стар-
шого дошкільника, звертається увага на таке: Чи 
може дитина виконувати завдання? Як вона його 
сприймає: зі жвавою зацікавленістю, чи здивова-
на, чи, може, зовсім не сприймає, каже, що фігу-
ри не схожі на персонажів казки?

Результати інтерпретуються відповідно пра-
вильності обраної фігури. За кожну правильно 
обрану фігуру (домик – квадрат, лисичка – три-
кутник, їжачок – овал і т.д.) 1 бал. 

Наступною методикою для визначення творчої 
уяви нами було обрано методику Н.В. Краснощо-
кової «Сни тварин». У авторському тесті дітям 
пропонується поринути у мир фантазії та уявити 
себе сплячими тваринами. Результати такої робо-
ти оцінювались максимальною вживаністю у роль, 
добірці речей, що характеризують смаки тварини, 
деталізованість. На завдання відводилося 15 хви-
лин, але під час тестового проведення даного за-
вдання нами було відмічено, що за відведений час, 
діти старшого дошкільного віку не в змозі впора-
тися з опрацюванням усіх авторських тварин. За 
авторською інструкцією дітям слід намалювати 
сни до 5 тварин. Нами було прийняте рішення мо-
дифікувати завдання та хід ведення. Тому під час 
роботи дітям дозволялося обрати тваринку яка їм 
більш за все подобається із запропонованих та на-
малювати все, що може їй снитися. 

 При оцінюванні результатів зверталася увага 
на те, чи дитина зображує об’єкт у «полі речей» 
(предметне оформлення навколишнього середо-
вища, присутність додаткових деталей і предме-
тів); чи може створити цілісну композицію згідно 
з уявним сюжетом; використовує у своїй роботі 
виразні засоби; робота відрізняється оригіналь-
ністю (не стереотипністю), або робота дитини 
схематична, характеризується відсутністю до-
даткових деталей (немає предметного оформлен-
ня навколишнього середовища). За вживання у 
роль тваринки ставиться 10 балів, за доповнення 
додається 1 бал, за сюжет додається ще 1 бал. 

Процедура підрахунку кінцевого результату 
передбачає сумування оцінок за завдання. Отри-
мане число є первинним результативним показ-
ником сформованості творчих здібностей стар-
ших дошкільників («сира» оцінка). 

Відносно вибірки нашого дослідження, необ-
хідно конкретизувати умови її відбору. Вона має 
відповідати таким критеріям: 1) межі вікового ді-
апазону досліджуваних повинні сягати 5-5,6 ро-
ків; 2) кількість респондентів, які будуть задіяні 
у констатувальному етапі дослідження має бути 
достатньою з огляду репрезентативності вибірки 
та подальшої статичної обробки даних.

Висновки і пропозиції. ми проаналізува-
ли основні вимоги, які висувалися до псиході-
агностичного інструментарію, здійснили підбір 
методик до психодіагностичного комплексу, за 
допомогою якого надалі було проведено конста-
тувальний експеримент, та визначено загаль-
ний склад досліджуваних експериментальної та 
констатувальної груп. Встановили послідовність 
проведення психодіагностичних процедур на 
основі виокремлених у дослідженні теоретичних 
положень; визначилися з вибіркою (скодом, ві-
ковими обмеженнями, кількістю респондентів); 
виділили критерії для обробки результатів.

З урахуванням теоретичних напрацювань та 
основних психологічних принципів було розро-
блено психодіагностичний інструментарій для 
дослідження розвитку творчих здібностей. За 
його допомогою вирішувалися такі завдання: 

1) встановлення послідовності проведення 
психодіагностичної процедури на основі вио-
кремлених у дослідженні теоретичних положень 
і принципів; 

2) визначення вибірки (її склад, вікові обме-
ження, кількість респондентів); 
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3) виділення критеріїв (одиниць) аналізу для 
обробки результатів. 

Послідовне виконання цих завдань дало нам 
змогу: по-перше, проаналізувати отримані дані 

за означеними критеріями та узагальнити їх 
для підведення підсумків; по-друге, оцінити 
практичну значущість отриманих результатів 
дослідження.
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье проанализированы последние достижения относительно эффективных методов и методик 
направленных на выявление уровня развития творческих способностей детей старшего дошкольно-
го возраста. Приведены критерии творческих способностей и их характеристики. Приведено уровне 
творческих способностей и их особенности. Приведен методический материал для выявления уровня 
развития творческих способностей старших дошкольников.
Ключевые слова: методика диагностики, творческие способности, старшие дошкольники, дети, крите-
рии, уровни творческих способностей.
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METHODS OF DIAGNOSTIC RESEARCH DEVELOPMENT  
OF CREATIVE ABILITIES OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

Summary
The article analyses recent achievements regarding the most effective methods and techniques aimed at 
identifying the level of development of creative abilities of preschool children. The criteria of creative 
abilities and their characteristics. Given the level of creativity and their features. Methodical material for 
the detection of the level of development of creative abilities of the senior preschool children.
Keywords: diagnostic technique, creativity, and older preschoolers, children, criteria, levels of creative 
abilities.
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ТА ВИДІВ ДЕФОРМАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ  
У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Березка С.В.
Донбаський державний педагогічний університет

У статті проаналізовано наукові публікації та дослідження з метою висвітлення теоретичних підходів 
до розуміння феномену «особистісні деформації». Представлено різні способи класифікацій форм та 
видів деформацій. На основі узагальненого матеріалу, зроблено спробу створити власну класифікацію 
деформацій особистості. Розглянуто такі види деформацій, як професійна, учбово-професійна, власне 
особистісна. Наведені приклади таких груп деформацій: оборотна та незворотна; природна та штучна; 
часткова та загальна. 
Ключові слова: особистісні, професійні та учбово-професійні деформації; оборотна, незворотна, природна, 
штучна, часткова та загальна деформація. 

Постановка проблеми. Сучасна особистість 
знаходиться у центрі виру швидкоплин-

них подій, життєвих обставин та ситуацій, ви-
рішення яких призводить до змін самої особис-
тості. Такі зміни можуть носити, як позитивний 
характер і призводити до розвитку особи, так і 
негативний. У психолого-педагогічній літературі 
для позначення останніх широко застосовується 
термін «деформація особистості». Механізм утво-
рення та розвитку деформації полягає в тому, 
що під дією певних (внутрішніх чи зовнішніх) 
чинників виникають негативні викривлення в по-
ведінці людини, потім, по мірі посилення впли-
ву, вони можуть накопичуватись та закріплюва-
тись в особистості, приводячи до її перебудови, 
що проявляється у всіх сферах життєдіяльності. 
Встановлено також, що спочатку виникають тим-
часові негативні психічні стани і установки, потім 
починають зникати позитивні якості. Пізніше на 
місці позитивних властивостей утворюються не-
гативні психічні якості, що змінюють особистіс-
ний профіль особи [9]

Деформації обмежують світосприйняття та 
розвиток особистості, деформують її психічні 
процеси та стани. Для забезпечення психічного 
здоров'я особи необхідним є раннє діагностуван-
ня та нівелювання деформацій на ранніх етапах 
їх утворення. Проте, через велику кількість під-
ходів та теорій про особистість у науковій літе-
ратурі відсутня єдина класифікація форм та ви-
дів деформацій.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ши-
роко представлені теоретико-методологічні аспек-
ти особистісної деформації фахівця під впливом 
професії у дослідженнях таких вчених: А.Н. Ба-
женова, С.П. Безносов, В.Л. Бозаджиєв, В.В. Бой-
ко, Н.Е. Водоп’янова, Т.В. Зайчикова, Є.Ф. Зеєр, 
Б.Д. Новіков, С.Д. Максименко, А.К. Маркова, 
В.І. Ковальчук, Т.І. Ронгінська, О.О. Рукавишні-
ков, Д.Г. Трунов, Т.В. Форманюк, Т.С. Яценко та ін. 
Деякі з цих дослідників дійшли висновку про те, 
що певні деформації з’являються ще задовго до 
безпосереднього «зіткнення» особи з власною про-
фесійною діяльністю, і, як правило, обумовлені 
вони особистісними якостями. Тому, необхідним э 
детальне вивчення власне деформацій особистос-
ті, визначення їх проявів, форм та видів.

Мета статті: на основі аналізу психолого-пе-
дагогічної літератури класифікувати форми і 
види деформацій особистості. 

Виклад основного матеріалу. У науковій лі-
тературі широко висвітлений такий вид де-
формації особистості, як професійна (С.П. Без-
носов, Е.Ф. Зеєр, Б.Д. Новіков, Є.В. Руденський, 
Д.Г. Трунов, А.К. Маркова та ін.). 

Професійна деформація (від лат. deformatio – 
викривлення, зміна форми, конфігурації власти-
востей) – психологічно деструктивні зміни якостей 
і властивостей особистості (ціннісних орієнтацій, 
характеру, способів мислення, спілкування і пове-
дінки), поява яких обумовлена впливом здійснен-
ня професійної діяльності [4, с. 181].

Розглядаючи навчання як вид діяльності та 
частину професійного становлення особистості, 
в окремий вид психологи виділяють учбово-про-
фесійну деформацію особистості студента. Так, 
Є.І. Сапего у своїй статті «Можливості когнітив-
ного тренінгу як засобу профілактики учбово-
професійної деформації особистості студентів» 
дослідниця надає таке визначення даному фе-
номену: «Під учбово-професійною деформацією 
можна розуміти негативні зміни особистості сту-
дента, які обумовлені входженням у світ обраної 
професії на стадії навчання в результаті високої 
спеціалізації, що виникають у психіці і з часом 
набувають стійкий характер психічних якостей» 
[11, с. 70].

Ж.П. Павлова пропонує класифікувати дефор-
мації студентів молодших курсів педагогічних 
спеціальностей на основі їх професійно-педаго-
гічної ідентифікації. У своїй статті «Типологія 
деформацій професійно-педагогічної ідентифі-
кації студентів молодших курсів» Ж.П. Павлова 
пропонує такі групи деформації:

Статусні деформації – розходження між 
цінностями професійно-педагогічної спільноти і 
особистісними цінностями студента в розумінні 
соціального статусу і особливостей педагогічної 
діяльності, що може проявлятись у хибному ро-
зумінні соціального статусі обраної професії чи у 
відмові від ідентифікації з професійною роллю). 
До статусних деформацій відносять:

– ідентифікація з іншою професійною групою;
– ідеалізація майбутньої професії;
– професійний маргіналізм;
– інгруповий фаворитизм;
– сублімація;
– боязнь педагогічної діяльності.
Рольові деформації – розходження між цін-

ностями професійно-педагогічної спільноти і 
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особистісними цінностями студента в розумінні 
та виконанні професійних ролей, а також про-
фесійних норм, що лежать в їх основі. Рольові 
деформації можуть проявлятись як у непродук-
тивному виконанні професійних дій, так і в не-
здатності студента співвіднести свої особистісні 
особливості з професійною роллю. До таких де-
формацій відносять:

– прагматизм;
– авторитаризм;
– підвищена агресивність;
– алгоритмізацію професійних дій;
– предметний егоцентризм;
– підміна професійної ролі особистісною;
– підміну особистості студента професійною 

роллю.
Проектні деформації – розходження між 

цінностями професійно-педагогічної спільноти і 
особистісними цінностями студента в розумін-
ні та проектуванні професійного майбутнього, 
професійних перспектив. Проектні деформації 
проявляються у консерватизмі, відмові від про-
фесійного самовдосконалення, обміну досвідом, 
спілкування з колегами або у неправильному ви-
значення проектних орієнтирів. До них відносять: 

– псевдопрофесіоналізм;
– інформаційна пасивність;
– уособлення;
– прожектерство;
– невиправдане заниження цілей професійно-

го зросту, своїх можливостей;
– звуження особистості до професійного світу 

[12, с. 80-81].
Викривлення виникають під дією багатьох 

факторів, тому необхідним є вивчення видів де-
формацій, що основуються саме на змінах осо-
бистості (в незалежності від її професійного ста-
новлення).

Особистісні деформації – це викривлення, змі-
на якостей і властивостей особистості під впли-
вом тих чи інших факторів, що проявляється у: 
зміні сприйняття та ціннісних орієнтацій, життє-
вих поглядів, характеру, способів спілкування та 
поведінки, рис особистості, установок та їх гіпер-
болізації; незрілості та нерівномірності розвитку 
певних аспектів особистості, інфантильності та 
егоцентричній спрямованості; втраті здатності до 
адаптації; фрустрованості; порушенні внутріш-
ньопсихічної рівноваги; викривленнях у когні-
тивній та емоційній сферах та ін. [1].

Також можна виділити форми деформацій в 
залежності від змінених особистісних структур:

– деформація спрямованості особистості 
(установок, інтересів, потреб);

– деформація здібностей;
– деформація характеру. 
К.К. Платонов виділяє чотири підструктуру 

особистості, відповідно до них можна виділити:
– деформація соціально обумовлених якостей 

(моральні якості, відносини);
– деформація досвіду (звички, знання);
– деформація індивідуальних психічних про-

цесів (мислення, сприйняття і т.д.);
– деформація біологічно обумовлених під-

структур (органічні патологічні особливості, де-
формація характеру).

Б.В. Зейгарник [7] виділяє такі основні фор-
ми порушень особистості, як деформація потреб 

і мотивації, рис характеру та підконтрольності 
поведінки.

Основними формами викривлень особистос-
ті, за О.О. Бухановським [3], є власне деформа-
ція, деструкція структури особистості, дис-
гармонія та регрес особистості. Деформацію 
він розуміє як диспропорційне співвідношення 
структурних елементів, дисгармонію особистос-
ті, що виникає в ході її розвитку. Деструкція – 
це патологічний процес руйнування структури 
особистості загалом чи окремих її компонентів. 
Дисгармонія особистості характеризується фор-
мальним збереженням здібностей, які втратили 
свою соціальну значимість у зв’язку з вираже-
ною диспропорцією між окремими елементами 
темпераменту, характеру, потреб і мотивом ді-
яльності особистості. мислення стає афективним, 
значно порушується цілісність, сила, стійкість, 
пластичність властивостей характеру. Знижуєть-
ся рівень та вираженість потреб, спостерігається 
регрес мотивів діяльності. Регрес особистості 
відображає розпад її індивідуальної структури.

Л.Д. Деміна, І.О. Ральникова [6] до основних 
форм порушень особистості відносять: дефекти і 
деформації культурного розвитку психіки (пато-
логічний інфантилізм, ригідність когнітивного зву-
ження, ірраціональність свідомості та ін.); соціаль-
на та особистісна стресованість (апатія, містицизм, 
психосоціальний регрес та ін.); дезінтеграція про-
цесів особистісного самовизначення і саморозвитку.

С.П. Безносов зробив спробу класифікувати 
прояви деформацій особистості не на психологіч-
ній основі, а за такими критеріями: 

– глибина деформованості особистості;
– ступінь широти деформованості особистості;
– ступінь стійкості проявів деформацій;
– швидкість деформування особистості [2]. 
Основуючись на ці критерії та аналогії розу-

міння деформацій у фізиці (пружна, пластична) 
та психології, ми виділили такі види викривлень 
особистості:

– оборотна та незворотна;
– природна та штучна;
– часткові та загальні деформації. 
За ступенем стійкості можна виділити оборот-

ні та незворотні деформації.
До виду оборотної деформації особистості 

ми віднесли усі форми викривлень, що з часом 
зникають самостійно чи їх можна виправити, з 
подальшим відновленням усіх деформованих 
компонентів особистості. С.П. Безносов називав 
такі деформації випадковими або епізодичними. 
А.А. Меграбян такі зміни особи відносив до виду 
тимчасових. Прикладом таких деформацій до-
слідник вважає неадекватність реагування сві-
домості та поведінки людини на дію зовнішніх 
чи внутрішніх чинників при афективному стані 
чи порушеннях функцій вегето-ендокринної сис-
теми, що у межах самовідчуття та самосприй-
няття при достатній збереженості пізнавальних 
функцій особистості, викликають короткочасні 
викривлення [10, с. 214].

До виду незворотних деформацій відносять 
всі зміни особистості, що не зникають після дії 
деформуючого чинника та мають патологічні, не-
оборотні наслідки для самої особистості. С.П. Без-
носов [2] вважав, що викривлення даної групи 
мають незворотній та закономірний характер. 
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До цього виду викривлень можна віднести 

запропоновані А.А. Меграбяном прогредієнтні, 
структурні та необоротні дефекти особистості, 
що перш за все змінюють вищі соціальні, мо-
ральні, етичні та інші рівні людини, що призво-
дить до її регресії до рівня тварини [10, с. 218]. 
Прикладом таких деформацій є зміни особистос-
ті наркоману, психічнохворої людини та ін. 

Природна деформація – це зміни властивос-
тей особистості, що викликані природним про-
живанням власного життя і є неминучими. Так, 
у психології вчені (Ф. Гізе, Д. Бромлей, І.С. Кон, 
О.П. Сергеєнкова, Е. Еріксон та ін.) досліджували 
особистісні зміни, що викликані природнім ста-
рінням людини. У віковій психології О.П. Сер-
геєнкової [5] описано характерний феномен для 
людей похилого віку, як психологічне «закос-
теніння», який Е. Еріксон називав особистісною 
стагнацією (тобто застій в особистісному розвитку 
людини, що викликаний її зацикленістю на ми-
нулому і нездатності переносити подальші зміни 
ідентичності) [5], а також типи людей похилого 
віку (старець-негативіст, старець-екстраверт та 
інтроверт), що характеризуються суб’єктивно-
спрямованим сприйняттям оточуючої дійсності, 
відповідними способами мислення, реагування та 
власне поведінки людини [4, с. 300]. 

До природної можна віднести і професійну де-
формацію. Аналізуючи концептуальні положення 
розвитку професійних деформацій за О. Ковален-
ко, Л. Шикановим, Е. Зеэром, можна визначити, 
що будь-яка професійна діяльність вже на стадії 
опанування, а в подальшому при виконанні, де-
формує особистість незалежно від її особистісного 
потенціалу, адже здійснення певних видів діяль-
ності не вимагає всього розмаїття якостей і зді-
бностей особистості, багато з них залишаються 
неактуальними та незадіяними; поступово успіх 
виконання діяльності починає визначатись сукуп-
ністю професійно важливих якостей, що роками 
використовуються [8]. Окремі з них поступово 
трансформуються у професійно небажані якості. 
Одночасно розвиваються професійні акцентуа-
ції – надмірно виражені якості та їх поєднання, 
що негативно впливають на діяльність та пове-
дінку спеціаліста. Тобто деякі форми професійної 
деформації є неминучими.

До штучних деформацій належать викрив-
лення особистості, що обумовлені дією зовніш-
ніх чинників, які не залежать від самої людини 
(стиль виховання, життєві обставини, умови жит-
тя і т.д.), але можуть сприяти появі внутрішніх 
соціально-психологічних факторів деформацій.

За рівнем деформованості можна виділити 
загальну та часткову деформацію. Якщо у осо-
би спостерігаються зміни одного або декількох 
структурних елементів особистості, то така де-
формація називається частковою, якщо ж змі-
нені всі елементи особистості – то загальною. До 
часткових викривлень часто відносять деформа-
ції сприйняття, мислення, уяви і т.д. С.П. Безно-
сов зазначає, що спочатку уражається частина 
психіки (парціальна деформація), що відобра-
жається на психічних процесах особи, а згодом 
може сягати глобальних розмірів, зачіпаючи 
сферу суб’єктивних відносин особистості, її сві-
тогляду (глобальна деформація) [2].

Висновки і пропозиції. Вивчення сучасних 
наукових досліджень і публікацій дозволило 
нам зробити спробу створити класифікацію 
форм та видів деформації особистості на осно-
ві її кількісних характеристик. Так, усі форми 
деформацій ми поєднали у такі групи: оборотна 
та незворотна; природна та штучна; часткова 
та загальна. Аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури дозволив виділити такі види дефор-
мацій, як професійна (С.П. Безносов, Е.Ф. Зеєр, 
Б.Д. Новіков, Є.В. Руденський, Д.Г. Тру-
нов, А.К. Маркова та ін.), учбово-професійна 
(Ж.П. Павлова, Є.І. Сапего та ін.) та власне 
особистісна деформація (О.О. Бухановський, 
Б.В. Зейгарник, А.А. Меграбян, К.К. Платонов 
та ін.). У наукових дослідженнях феномен саме 
особистісних деформацій (які не залежать від 
виду професії особи) розкрито досить неповно. 
Через відсутність єдиного підходу до розумін-
ня особистості, не має і єдності у розумінні 
сутності деформацій особи. Тому, ми вважає-
мо, що необхідним для успішної діагностики та 
корекції деформацій особистості є створення 
профілю деформованої особистості, банку діа-
гностичних методик для виявлення викривлень 
на ранніх етапах їх утворення, та розроблення 
корекційно-профілактичної програми 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
ФОРМ И ВИДОВ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация
В статье проанализировано научные публикации и исследования, с целью освещения теоретических 
подходов понимания феномена «личностных деформаций». Представлено разные способы классифи-
кации форм и видов деформации. На основе обобщенного материала, сделано попытку создать свою 
классификацию личностных деформаций. Рассмотрено такие виды деформации, как профессиональ-
ная, учебно-профессиональная, личностная. Приведены примеры таких групп деформаций: обратимая 
и необратимая; естественная и искусственная; частичная и общая. 
Ключевые слова: профессиональная, учебно-профессиональная, личностная деформация; обратимая, 
необратимая, естественная, искусственная, частичная и общая деформация.

Berezka S.V.
Donbass State Pedagogical University

APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF FORMS AND TYPES  
OF DEFORMATION OF A PERSONALITY IN SCIENTIFIC LITERATURE

Summary
The article analyzes the scientific publications and research, to highlight the theoretical approaches of 
understanding the phenomenon of «personal strain.» Presented different ways of classifying the forms and 
types of deformation. On the basis of a compilation, made an attempt to create a classification of personal 
strain. Consider these types of deformation, as a professional, educational and professional, personal. 
Examples of such groups deformations: reversible and irreversible; natural and artificial; partial and total.
Keywords: professional, educational, personal strain; reversible, irreversible, natural, artificial, partial and 
total deformation.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Діденко Г.О.
Херсонський державний університет

У статті проведено теоретичний аналіз сучасних психологічних та соціологічних підходів до вивчення 
стилю життя. Проаналізовано структурні компоненти. Встановлено, що психологічний контекст розуміння 
стилю життя має складний взаємозв’язок з соціальним поясненням цієї структури. Визначено, шо існуючі 
на сьогодні соціально-психологічні дослідження значною мірою зосередженні на вивченні стилю життя, 
як деякого прояву заданої поведінки. Узагальнено, що стиль життя особистості – динамічна структура, 
яка складається з цілей, образів «Я» та «Я-ідеальне», образу світу, способів рішення життєвих проблем 
та реалізується через поведінку та самовідношення. 
Ключові слова: стиль життя, особистість, характеристики, поведінка, компоненти. 
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Постановка проблеми. Наукові дослідження 
останніх років піднімають все нові й нові 

теми в психологічній, соціальній, філософській, 
історичній та інших науках. Розшарування нау-
кового знання зумовлює появу міждисциплінар-
них понять, вивчення яких, у вузькому значенні, 
потребує постійного уточнення та конкретизації. 
Популяризація поняття «стиль» в сучасному сус-
пільстві, сповненому сплетінь поглядів, культур, 
досвідів, – зумовлює розширення меж розуміння 
поняття «стиль життя» та його місця в системі 
інших концептів, які охоплюють сферу життє-
вого існування особистості. Акцент на аналізі со-
ціального та психологічного поглядів на «стиль 
життя» є не випадковим, адже саме в цих галу-
зях знань, на нашу думку, по-перше, найбільш 
повно розкритий змістовий компонент даного по-
няття. По-друге, сукупність поглядів психологіч-
ної (предметом вивчення якої є психічні процеси, 
риси, особливості діяльності) та соціологічної на-
уки (спрямованої на вивчення суспільних про-
цесів, як сукупності соціальних груп, прошарків, 
індивідів, які взаємодіють між собою) дає можли-
вість простежити як суто психічні (особистісні), 
так і соціально значущі прояви, які, на наш по-
гляд, є обов’язковими включеннями у концепт, 
який вивчається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
никнення нових форм міжособистісної взаємодії, 
які формуються під впливом змін на державному 
та світовому рівнях, підвищення значимості ролі 
особистості на суспільній, політичній аренах, змі-
на ментальних та поведінкових патернів – спри-
чинюють необхідність аналізу наукових підходів 
до розуміння концепту «стиль життя», як склад-
ної системи. В останнє десятиріччя представники 
психологічного та соціального наукових кіл все 
більше цікавляться дослідженням психічної обу-
мовленості та поведінкових проявів стильових ха-
рактеристик особистості. У цьому контексті слід 
зазначити, що базуючись на роботах українських 
та зарубіжних дослідників минулих років, сучас-
ні вчені акцентують свою увагу на виявленні тих 
особливостей стильових проявів у житті особис-
тості, які відповідають сучасним умовам суспіль-
ства та є характерними для певної групи осіб.

Науковий інтерес становить те, що загально-
прийнятого бачення першооснов зародження по-
няття «стиль життя» не існує. Нами було сфоку-
совано увагу на декількох точках зору, відносно 
появи концепту «стиль життя». Визначено, що 

за одними джерелами основи аналізу катего-
рії життєвого стилю були закладені в філософії 
ХХ-го сторіччя, появу якого можна пов’язати з 
поняттям «життєвий світ» (Lebenswelt), введе-
ного Е. Гуссерлем [7]. Виникнення та розвиток 
терміну «стиль життя» можна пов’язати з на-
уковими пошуками H. Amsbacher, який приді-
ляє увагу вивченню поняття «стиль особистос-
ті», запропонованого ще в «Анатомії меланхолії» 
(«The Anatomy of Melancholy») R. Burton –  
«…наш стиль видає нас», і французького нату-
раліста L. de Buffon – «Стиль – сама людина» 
[24]. Не дивлячись на те, що національний стиль 
життя випереджав використання індивідуаль-
ного стилю життя для визначення колективних 
основ існування, це останнє стало відомим з робіт 
Т. Парсонса та М. Вебера. Тому, деякі джерела 
приписують виникнення поняття «стиль життя» 
М. Веберу, який розглядав його, насамперед, в 
соціологічному контексті як критерій соціальної 
стратифікації, чинник, що інтегрує певну соці-
альну групу й водночас перешкоджає переходу 
особи із однієї групи в іншу [16, с. 28]. Видозмі-
нившись, наповнившись новим змістом у кон-
тексті сучасності, – з’являються нові погляди на 
місце стилю життя у складній системі понятійно-
го апарату соціологічної та психологічної науки. 
Проте, вважаємо доцільним здійснити більш гли-
бокий етимологічний аналіз поняття «стиль жит-
тя», що може стати предметом окремої статті. 

В ході розгляду сучасних наукових думок 
щодо стилю життя, було встановлено, що ува-
га даному поняттю приділена в роботах наступ-
них сучасних українських (О.М. Дікова-Фавор-
ська, О.С. Мурадян, Н.В. Паніна, Т.В. Пилаєва, 
М.О. Шульга), російських (Н.Ю. Масленцева, 
Я.М. Рощина, А.В. Сафарян), зарубіжних (Е. Гід-
денс, Р. Інглхард, Е. Тоффлер) соціологів. Се-
ред сучасних психологів розробленням теми 
займаються наступні українські вчені: Г.В. Грит-
чук, Л.Д. Заграй, О.Г. Малина, О.Є. Поліванова, 
Ю.М. Швалб, А.О. Шейко, Л.Б. Чміль. Досліджен-
ня зарубіжних вчених представлені роботами 
наступних науковців: Г.І. Колеснікова, H. Mosak. 
Це далеко не повний перелік тих дослідників, які 
у своєму науковому доробку звертаються до ви-
вчення стилю життя особистості.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз меж сучасних науко-
вих досліджень на міждисциплінарному (соціаль-
но-психологічному) рівні дозволить сформувати 
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цілісну картину поглядів на проблему стилю 
життя особистості, його структурні характерис-
тики та окреслити перспективу подальших на-
укових досліджень.

Мета статті – систематизація сучасних по-
глядів на концепт «стиль життя» та окреслення 
перспектив подальших досліджень у заданій 
тематиці.

Виклад основного матеріалу. Зміна відно-
син, що відбувається в системі «людина – сус-
пільство» висуває на перший план необхідність 
аналізу психологічного змісту життєіснування 
особистості. Зокрема, це стосується стилю життя 
як категорії, що об’єднує в собі складну ієрархію 
індивідуальних характеристик особистості. 

Слід зазначити, що розмежування таких су-
міжних понять, як: «життєвий шлях», «стиль 
поведінки», «життєвий вибір», «образ життя» 
та ін. потребує особливої уваги. Часто, сплута-
ність в понятійному апараті призводить до того, 
що стиль життя ототожнюють з одним із вище 
наведених понять. Звертаючись до положень ін-
дивідуальної психології А. Адлера, встановлено, 
що синонімами стиля життя виступають наступ-
ні поняття: «життєвий шлях», «образ життя», 
«лінія життя» та ін. [1]. В роботах К. О. Абульха-
нової-Славської, Т. М. Титаренко знаходимо тео-
ретичні основи стилю життя в контексті «життє-
вого шляху». Ю. П. Лісіцин в образі життя серед 
різних компонентів, що віднесено до економіч-
ної, соціологічної та соціально-економічної сфер 
(«рівень життя», «якість життя», «уклад життя» 
відповідно), виокремлює також соціально-психо-
логічний – «стиль життя» [9]. При цьому, в його 
медично-соціальній концепції останній визначає 
особливості поведінки, побуту та щоденні взає-
мовідносини індивіда. Перераховані прояви відо-
бражаються на звичках, смаках, манерах. 

Так як метою статті не є розведення всіх цих 
понять, вважаємо, що доцільним буде виокрем-
лення цієї проблеми в окрему тему статті. 

Переходячи до аналізу сучасних соціологіч-
них поглядів на стильові особливості життя, мо-
жемо виокремити три напрямки їх розуміння. 
Стиль життя в роботах дослідників, яких можна 
віднести до першого напрямку, інтерпретується 
через щоденне повторення поведінкових патер-
нів, в залежності від соціальної спрямованості 
індивіда. Так, до першого можна віднести на-
ступних вчених: Н.Ю. Масленцева, Т.В. Пилаєва, 
Я.М. Рощина, А.В. Сафарян. 

Встановлено, що Я. М Рощина характери-
зує стиль життя як систему практик, які по-
вторюються в щоденній поведінці і визначають 
положення людини в соціальному просторі [17]. 
З точки зору А. В. Сафарян стиль життя – це 
«синонім вільного вибору індивідом своєї що-
денної поведінки і є безпосередньо пов'язаним 
з самореалізацією особистості» [18]. Н. Ю. Мас-
ленцева зазначає, що стиль життя – це деякий 
ресурс, що визначає вибір та активність особис-
тості [11]. Українська дослідниця Т. В. Пилаєва, в 
свою чергу, зазначає: «Стиль життя – це такий 
спосіб самоорганізації життєдіяльності соціаль-
ної групи, що виявляє себе як система повсяк-
денних практик; доведено, що в нестабільному 
суспільстві стиль життя формується переваж-
но під впливом тих підструктур свідомості та 

особистісних характеристик, дія яких в якос-
ті чинників стилеутворення не усвідомлюється 
або усвідомлюється частково» [15]. Тобто, стиль 
життя розуміється як такий, що безпосередньо 
пов'язаний з соціальними досягненнями особис-
тості та її спрямованістю. 

Плеяда наступних сучасних українських на-
уковців формує другий напрямок в розумінні 
стилю життя. Встановлено, що центральними в 
життєвому стилеутворенні, в даному напрям-
ку досліджень, є: цілі, цінності, мотиви, життєві 
плани, ідеали, уподобання, які проявляються при 
взаємодії з середовищем. До науковців цього на-
прямку нами були віднесені: О. М. Дікова-Фавор-
ська, О. С. Мурадян, Н. В. Паніна, М. О. Шульга. 

О. М. Дікова-Фаворська вказує на те, що 
«стиль життя – поняття, що охоплює різні фор-
ми взаємодії осіб, в яких реалізується система 
цінностей життя, мотивів дії, потреб та інтер-
есів, а також статусно-рольовий набір і струк-
турні можливості» [5]. Стиль життя пояснюється 
Н. В. Паніною як «ключовий компонент способу 
життя і формується та коригується через без-
посередній вплив нормативної моделі поведін-
ки, що, з одного боку, визначається суспільною 
свідомістю, а з іншого – індивідуальними уподо-
баннями, які конкретизуються в життєвих пла-
нах та цілях особистості – особистісній життєвій 
перспективі» [14, с. 28]. О. С. Мурадян зводить 
межі розуміння стилю життя до «індивідуально 
особливих…, власних практик та середовища, в 
якому ці практики реалізуються» та пов’язує їх 
з ціннісними орієнтаціями та значеннями, якими 
суб’єкт наділяє актуальну ситуацію [12].

М. О. Шульга розглядає стиль життя як такий, 
що може зумовлюватися: а) традиціями і звичка-
ми; б) вибором одного із наявних типів поведінки 
(адаптаційний, конформістський); в) бажанням 
самореалізації чи самоствердження через пев-
ний тип поведінки; г) комбінаціями перших трьох 
типів [19, с. 28]. 

Таким чином, стиль життя у розумін-
ні О. М. Дікової-Фаворської, О. С. Мурадян, 
Н. В. Паніної, М. О. Шульги зводиться до цілей, 
цінностей, мотивів, життєвих планів, ідеалів, 
уподобань як таких, що відтворюються безпосе-
редньо при контакті з оточенням. 

За останнє десятиріччя вивченню не тіль-
ки самого феномена «стиль життя», а й його 
взаємозв’язку з процесом модернізації та стрім-
ких змін сучасного суспільства, присвячені робо-
ти сучасних західних соціологів, що формують 
третій напрямок сучасних досліджень. Жит-
тєвому стилю, як складній системі, зміни якої 
пов’язані зі змінами в суспільстві, присвяти-
ли свої публікації, зокрема, наступні соціологи: 
Е. Гідденс, Р. Інглхард, Е. Тоффлер.

Встановлено, що Р. Інглхард пов’язував змі-
ни в стилі життя (в більшій мірі – його якос-
тей, до яких відносив: соціальну справедливість, 
права людини, чисте повітря та ін.) з розвитком 
економіки країн, що призводить до зсуву цін-
ностей індивідів [13]. Американський соціолог 
Е. Тоффлер – автора праці «Шок майбутнього» 
(«Future Shock»), в центрі якої – психологічна 
реакція на стрімкі зміни оточення, викликані 
швидким темпом соціального та технологічного 
прогресу, зазначає, що значний розкид стилів 
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життя є типовим для періоду науково-технічної 
революції [20]. Причиною такого розмежування, 
з точки зору Е. Тоффлера, є не поділ суспільства 
на класи, групи чи соціальне розшарування, а 
поділ культури на субкультури. 

Ідеї Е. Тофлера стосовно стилю життя були 
відображені в працях Е. Гідденса. Спираючись 
на концепцію особистості в умовах радикальних 
змін в житті суспільства, він робить акцент на 
переході від боротьби за втілення ідеалів (свобо-
ди, справедливості, рівності) до вибору життєво-
го стилю, ґрунтуючись на відповіді на запитання: 
«Як варто жити?» [3, с. 88]. При цьому, в осно-
ві проблематики стилю життя стоїть моральний 
компонент.

Таким чином, дослідження сучасних соціо-
логів розкривають різні аспекти поведінкових 
проявів життєвого стилю, як складної системи. 
Особливої уваги, на нашу думку, вимагає орієн-
тованість західних соціологів на виявленні змін у 
стилі життя особистості через призму глобаль-
них змін у світі та суспільстві. У цьому контексті 
слід зазначити, що сучасна соціально-політична 
ситуація в країні диктує низку вимог, однією з 
яких є орієнтація на західне суспільство. І це 
стосується не тільки зміни поверхневих проявів 
нашої повсякденності, тут йдеться про зміни в 
ціннісних орієнтаціях, мотивах, образах себе та 
світу, етичних переконаннях, і вже потім – своєї 
поведінки. Саме тому психологічний аналіз кон-
цепту «стиль життя» і є головним і таким, що 
створює основу для комплексного дослідження 
даного феномену.

Щодо досліджень сучасної психологічної нау-
ки, то тут також спостерігаємо акцент на поведін-
кових проявах особистості, як таких, що харак-
теризують стильову визначеність (О. Г. Малина, 
Ю. М. Швалб, Л. Б. Чміль), приділяється увага 
вивченню особливостей життєвих стилів певних 
явищ: одинокості (Г. І. Колеснікова), субкуль-
тури (Л. Д. Заграй, А. О. Шейко) та груп осіб 
(Г. В. Гритчук, О. Є. Поліванова).

Ю. М. Швалб, розглядаючи стиль життя у 
контексті змін у країні (соціальних, економічних, 
політичних), зосереджує свою увагу на тому, 
яким чином ці зміни впливають на стильові ас-
пекти. Він виокремлює об’єктивні та суб’єктивні 
фактори, при цьому, до останніх відносить сис-
тему мотивів та цінностей, які чинять вплив на 
відношення до дійсності [22]. 

Схожою є точка зору О. Є. Поліванової. До-
слідниця, вивчаючи взаємозв’язок стилю життя 
та особливостей самоактуалізації студентів різної 
професійної спрямованості, розглядає стиль жит-
тя, як сукупність зовнішніх, до яких відносить 
взаємовідносини з оточуючими та внутрішніх 
проявів (ціннісна сфера та сфера потреб). Автор 
зазначає: «…формування власного стилю тісно 
пов’язане з самоактуалізацією особистості, яке 
може виступати, як фактор, що сприяє, так і фак-
тор, який перешкоджає цьому процесу» [16, с. 29].

О. Г. Малина ґрунтуючись на роботах су-
часних теоретичних та емпіричних досліджень 
(О. А. Донченко, Л. В. Сохань, Ю. М. Швалб та ін.) 
розглядає феномен стилю життя особистості як 
особливий індивідуальний спосіб здійснення осо-
бистістю обраного нею життєвого шляху, сукуп-
ність моделей поведінки, що фіксують усталено 

відтворювані риси, манери, нахили, тобто спосіб, 
яким людина як суб’єкт здійснює своє життя [10]. 

З точки зору Л. Б. Чміль стиль життя особис-
тості є «системною сукупністю способів сприй-
няття соціального світу, визначення цілей інди-
відуального існування, вибору шляхів і способів 
їх досягнення та реалізації життєвих планів у 
цілому» [21].

Г. І. Колеснікова, вивчаючи феномен одинокос-
ті, виокремлює поняття «одинокий стиль життя», 
як результат свідомого вибору. Вона підкреслює, 
що «одинокість як стиль життя включає в себе 
визнання, усвідомлення і прийняття своєї духо-
вної одинокості» [8, с. 2026]. Таким чином, нею 
підкреслюється розуміння стилю життя як при-
йняття на себе відповідальності за свій вибір та 
слідування йому.

Л. Д. Заграй, піднімаючи в своїх досліджен-
нях актуальні питання місця та ролі молодіжних 
субкультур у формуванні стилю життя, визначає 
останній через призму суб’єкт-об’єктних орієнта-
цій у життєвих ситуаціях [6]. При цьому, береться 
до уваги гендерний аспект при конфігурації мо-
делей стилю життя молоді. У руслі психологічних 
досліджень субкультурному аспекту стилю жит-
тя приділяє увагу й А. О. Шейко, яка зазначає: 
«У широкому сенсі під субкультурою розуміється 
часткова культурна підсистема «офіційної куль-
тури», що визначає стиль життя, ціннісну ієрар-
хію та менталітет її носіїв» [23, с. 231].

Особливої уваги заслуговує підхід Г. В. Грит-
чук до розуміння змістовних характеристик сти-
лю життя особистості. Стиль життя дослідниця 
розглядає через призму гендерних уявлень як 
чинника, що пов'язаний з особливостями даної 
категорії в юності. Стиль особистості розгля-
дається нею як інтегральна формально-дина-
мічна характеристика, яка стосується різних 
рівнів організації індивідуальності: 1) системи 
суб’єктивних значень; 2) суб’єкт-об’єктного ба-
лансу; 3) когнітивних параметрів; 4) видів пове-
дінки та діяльності; 5) модусу життєдіяльності 
(стиль життя) [4]. При цьому, стиль життя осо-
бистості зумовлюється, з одного боку, різними 
параметрами індивідуальності, а з іншого – спо-
собами взаємодії з життєвими ситуаціями, си-
туативними змінними. В залежності від системи 
змістових характеристик Г. В. Гритчук виокрем-
лює наступні стилі життя:

– суб’єктний, що характеризується внутріш-
нім локусом контролю, адаптивністю (активною 
або пасивною), наявністю системи усвідомлених 
цілей, високим прагненням до самоактуалізації;

– об’єктний – характеризується зовнішнім 
локусом контролю, пасивною адаптацією чи де-
задаптацією, наявністю абстрактних цілей, поя-
вою тенденції прагнення до самоактуалізації або 
її відсутність [4].

Говорячи про стиль життя в психологічній на-
уці, найбільш відомою є концепція А. Адлера, який 
описав його через співвідношення двох особистіс-
них сил: соціального інтересу та прагнення до пе-
реваги. Він характеризував стиль життя як деяке 
значення, яке людина надає світу та собі та вклю-
чає такі характеристики, як: цілі, спрямованість 
і ті підходи, які він використовує при вирішенні 
життєвих проблем [1]. Тому, логічним є той факт, 
що його погляди знайшли своє продовження у ро-
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ботах сучасних дослідників, зокрема, зарубіжних. 
На нашу думку, автором одного з найбільш ґрун-
товних підходів є H. Mosak, який перерахував на-
ступні головні складові стилю життя особистості:

1. Я-концепція, що вміщує уявлення людини 
про себе.

2. Я-ідеальне – думка (уявлення) про те, яким 
вона (людина) повинна бути.

3. Образ світу – уявлення про світ, людей, 
природу, тобто все те, що оточує людину та з 
чим (чи ким) вона взаємодіє); а також про те, що 
світ вимагає від людини.

4. Етичні переконання – особистий етичний 
кодекс [25].

Слід зауважити, що H. Mosak, будуючи свою 
концепцію на положеннях індивідуальної психо-
логії А. Адлера, дещо мінімізував поведінковий 
компонент, якому першочергово була відведена 
особлива увага. На нашу думку, дана концепція, 
на сьогодні, є однією з найбільш повних та роз-
ширених та таких, що потребує свого розроблен-
ня в умовах українського середовища. 

Висновки і пропозиції. Психологічний кон-
текст розуміння стилю життя має складний 
взаємозв’язок з соціальним поясненням цієї 
структури. В розуміння стилю життя включе-
ні як більш складні, на наш погляд, – внутріш-
ні характеристики, так і зовнішні. В сучасному 
суспільстві, аспект стилю життя стає важливою 
складовою частиною теорій, спрямованих на під-
креслення індивідуальних особливостей особис-
тості, що дає нам підстави зробити наступні ви-

сновки: 1) на сьогодні систематизовані погляди 
стосовно ролі, місця, форм, концептуальних меж 
стилю життя особистості та проводиться подаль-
ший глибокий як теоретичний, так і емпіричний 
аналіз даного концепту; 2) існуючі на сьогод-
ні соціально-психологічні дослідження значною 
мірою зосередженні на вивченні стилю життя, 
як деякого прояву заданої поведінки; 3) ґрунту-
ючись на визначеннях та характеристиках, які 
входять до структури життєвого стилю особис-
тості, останній можемо визначити як динамічну 
структуру, яка складається з цілей, образів «Я» 
та «Я-ідеальне», образу світу, способи рішення 
життєвих проблем (допінг-стратегії) та реалізу-
ється через поведінку та самовідношення. 

Соціально-психологічний аналіз концепту 
«стиль життя» дав нам змогу окреслити пер-
спективи подальших розвідок у даному напрямі: 
по-перше, доцільним є проведення більш глибо-
кого етимологічного аналізу походження поняття 
«стиль життя», що дасть змогу структурувати 
відому на сьогодні інформацію відносно того, як 
змінювалось його тлумачення у концепціях со-
ціологів та психологів; по-друге, наявність «по-
нятійної сплутаності» і відсутність чітко окрес-
лених меж використання понять «стиль життя», 
«життєвий шлях», «стиль поведінки», «життєвий 
вибір», «образ життя» зумовлює необхідність ви-
вчення їх співвідношення; по-третє, встанов-
лено, що дослідження стилю життя зводиться 
лише до окремих його аспектів, що спричиняє 
необхідність цілісного аналізу концепту. 
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СТИЛЬ ЖИЗНИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Аннотация
В статье проводится теоретический анализ современных психологических и социальных подходов к 
изучению стиля жизни. Проанализированы структурные компоненты. Установлено, что психологиче-
ский контекст понимания стиля жизни имеет сложную взаимосвязь с социальным объяснением этой 
структуры. Определено, что существующие на сегодня социально-психологические исследования в 
значительной степени сосредоточены на изучении стиля жизни, как некоторого проявления заданного 
поведения. Обобщено, что стиль жизни личности – динамическая структура, которая состоит с целей, 
образов «Я» и «Я-идеальное», образа мира, способов решения жизненных проблем и реализуется че-
рез поведение и самоотношение.
Ключевые слова: стиль жизни, личность, характеристики, поведение, компоненты. 

Didenko G.O.
Kherson State University

LIFE STYLE IN SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MEASURING

Summary
In the article the theoretical analysis of contemporary psychological and social approaches to the study of 
lifestyle. Structural components analyzed. It was found that the psychological understanding of the context 
of life-style has a complex relationship with the social explanation of the structure. It was determined 
that existing today socio-psychological studies have largely focused on the study of the life style as a 
manifestation of a given behavior. In summary, that the style of a person's life – a dynamic structure, 
which is composed with the goals of images «I» and «I am perfect» image of the world, ways of solving 
the problems of life, and is implemented through the behavior and the self.
Keywords: life style, personality, descriptions, behavior, components. 
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ЗМІСТ ІСНУВАННЯ – ЯК КОНТРОЛЬ ВІД ПЕРЕЇДАННЯ ДЛЯ ЖІНОК З 
НАДМІРНОЮ ВАГОЮ

Марциняк-Дорош О.М.
Львівський інститут 

Міжрегіональної академії управління персоналом

У статті представлено дослідження рівня змісту життя у жінок з надмірною вагою та ожирінням та у 
жінок хворих на цукровий діабет. Результати вказують на те, що жінки з надмірною вагою та ожирінням 
більше сконцентровані на досягненні матеріальних цінностей, тому відчувають сильну тривогу перед 
майбутнім, яку успішно заїдають. А жінки хворі на цукровий діабет усвідомлюють свою роль у житті, але 
мають надто високі вимоги до себе, тому теж свою тривогу зупиняють переїданням.
Ключові слова: зміст життя, самореалізація, переїдання, ожиріння, надмірна вага, цукровий діабет.

Постановка проблеми. Зміст життя – це 
напрямок, який формує наші щоденні цілі 

у даний момент. Низький рівень змісту життя 
призводить до того, що людина перестає ставити 
собі мету, перестає вірити у власні сили та стає 
більш залежною від фізіологічних потреб. На-
приклад щоб втамувати страх перед майбутнім 
починає сильно переїдати.

Аналіз останніх досліджень. Як виникає з до-
сліджень Світової Організації Здоров’я епідемія 
ожиріння набирає що раз вищих обертів. Показ-
ники по всьому світу вказують на те, що серед 
населення планети 13% страждали ожирінням, а 
39% населення мали надмірну вагу. Цей відсоток 
подвоївся з 1980 по 2014 роки. В країнах Євро-
пейського союзу цей показник виносить 30-70% по 
надмірній вазі, та 10-30% по ожирінню на 2013 рік 
[7]. В США показник надмірної ваги серед дорос-
лого населення виносить 50%, а рівень ожиріння – 
19% на 2014 рік [4]. В Україні статистика по над-
мірній вазі виносить 10-45%, втім більш стрункіші 
живуть у західній Україні, а населення з надмір-
ною вагою та ожирінням переважає у південно-
східних областях України, дані на 2013 рік [2].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Щоденно ми чуємо слова: 
«все без сенсу», «життя без сенсу», при цьому 
зникає бажання продовжувати почате завдання. 
Чому коли «сенс є» відразу з’являється і воля 
і сила до роботи, навіть якщо її хвилину тому 
взагалі не було?

Особливо це відчуття «без сенсу» переслідує 
жінок, які сильно переймаються тим, що життя 
іде, а нічого не міняється, майбутнє невідоме. Такі 
відчуття дуже неприємні і незрозумілі людині, 
але калорійна їжа швидко забирає це відчуття, 
а натомість дає відчуття комфорту, стабільності, 
ситості та впевненості у завтрашньому дні [5].

Формулювання цілей статті. Метою стат-
ті є дослідження впливу рівня змісту життя на 
симптоми надмірної ваги та ожиріння у жінок. 
А докладніше, чи високий рівень змісту життя 
зменшує бажання заїдати свої емоційні пережи-
вання жінок, дозволяючи їм переорієнтуватись 
на самореалізацію у житті. 

Виклад основного матеріалу. Зміст життя на-
даючи напрямок активності життєдіяльності, в 
той же час і дає людині надію на краще майбут-
нє та віру у власні сили. Але концентруючись на 
фізично-матеріальних цінностях неможливо роз-
винути високий рівень змісту життя. Вдоскона-

лення тіла – не залишає сил на самореалізацію 
та особистісний розвиток [3].

Так само це стосується і психологічних прин-
ципів: страх перед тим що суспільство відвер-
неться – призводить до зниження самооцінки та 
ірраціонального сприйняття дійсності. За таких 
умов працювати над розвитком якостей особис-
тості та навчати свою душу морально-високим 
цінностям не можливо. Значна концентрація на 
психологічних труднощах не дає переорієнтува-
тись на пошук своєї ролі у цьому житті [1, 6].

Усі ці тривоги пов’язані з неприйняттям 
суспільством чи прагненням зовнішніх переваг 
призводять до сильного внутрішнього неспокою. 
Це переходить у постійну емоційну тривогу, яку 
найлегше заспокоїти високо вуглеводною їжею. 
Глюкоза в цих продуктах підвищує рівень са-
мопочуття на психологічному рівні, даючи від-
чуття спокою та затишку в душі, правда на ко-
роткий час. 

Найбільш чутливі на такі перепади емоційного 
стану жінки, додатково їх обмін речовин більше 
сконцентрований на збиранні жирових запасів 
у зв’язку з материнським призначенням жінки. 
Все це складається у проблеми з надмірною ва-
гою та ожирінням більше у жінок ніж у чоловіків. 
Емоційна лабільність провокує й більший рівень 
переїдання, як способу заспокоїти нервово-пси-
хічний стан [1, 5].

Емоційне заїдання може проявлятись як вночі 
так і в стресові моменти вдень, або ж і просто з 
нудьги. Нудьга і є одним з проявів низького рівня 
змісту життя, бо показує безцільність існування 
в даний момент. А зміст життя – це не глобаль-
ний напрямок на все життя, це причина по якій 
ми щось робимо в даний момент [3]. 

Не стільки важливо що ми робимо, скільки 
важливо для чого ми це робимо. Надмірна вага, 
по одних джерелах є проявом медичних замірів 
тіла, по інших – як ми самі почуваємо себе худи-
ми чи пишними. Це як орієнтири для досліджен-
ня емоційного переїдання як прояву низького 
рівня усвідомлення свого напрямку у житті [5].

Динаміка відчуття змісту життя була до-
сліджена на основі трьох груп жінок: з вагою 
в границях норми (117 осіб), з надмірною вагою 
та ожирінням (85 осіб), та третя група жінки з 
надмірною вагою та цукровим діабетом (36 осіб). 
Загальна кількість жінок, які прийняли участь 
у дослідженні 238. Дослідження проводилось на 
базі Київської Ендокринологічної лікарні. 
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Рівень змісту життя було визначено за допо-

могою тесту Ноо-Динаміки Казимира Попєль-
ского, який створив цю методику по концепції 
логотеорії як учень Віктора Франкла в Польщі. 
Тест досліджує чотири якості: ноетичні якості, 
ноетична активність, ноетична темпоральність, 
ноетична позиція та загальний результат.

Результати досліджень з Рисунку 1 говорять 
про те, що жінки з надмірною вагою сприймають 
світ як матеріальну цінність, яка в них є у ви-
користанні або вони хотіли б це мати. Низький 
рівень ноетичних якостей проявляється у них як 
небажання реалізувати власні прагнення духовні 
та особистісний розвиток. Ці жінки не цікавляться 
самореалізацією, бо у них надмірна концентрація 
на матеріальній власності чи то вигляду чи речей.

JN AN PN WO
3,60

3,62

3,64

3,66

3,68

3,70

3,72

3,74

3,76

3,78

3,80

3,82

3,84

3,86

3,88

3,90

M

 Grupa kontrolna
 Grupa otyła
 Grupa z cukrzycą

 

Рис. 1. Тест Ноо-Динаміки,  
порівняльна характеристика досліджуваних груп  

по загальних шкалах

Також жінки з надмірною вагою не вико-
ристовують свої сили на фізичну активність та 
не працюють над показниками свого здоров’я. 
Це небажання в напрямку покращення свого 
здоров’я є наслідком надмірної концентрації на 
своїх недосконалостях. 

Жінки хворі на цукровий діабет проявляють 
найвищий рівень ноетичної позиції. На відміну 
від групи жінок з надмірною вагою та ожирін-
ням, вони краще усвідомлюють потребу саморе-
алізації та особистісного зростання – лише дуже 
вимогливі до себе, тому не вірять у свої сили і 
теж заїдають цю тривогу перед невдачею. Це 
провокує постійний стрес, який відбивається на 
роботі ендокринної системи [1, 5]

Результати досліджень по ноетичних якостях 
представлені на Рисунку 2. Група жінок з надмір-
ною вагою та ожирінням проявляє понижений рі-
вень на шкалі свободи (JN1), що вказує на те, що 
ці жінки не мають власної думки про оточуючий 
світ, тому як наслідок це відбивається в ірраціо-
нальному сприйнятті себе в світлі зовнішніх подій.
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Рис. 2. Тест Ноо-Динаміки, порівняльна 
характеристика усіх груп в категорії ноетичні якості

Почуття власної гідності (JN3) жінкам з 
контрольної групи та з цукровим діабетом дає 
усвідомлення своїх прагнень та напрямку жит-
тєвої активності.

Особиста мотивація (JN4) показує, жінки з 
експериментальних груп на низькому рівні реа-
лізують важливі для них цінності, мало дбають 
про свої потреби пов’язані з самореалізацією. Як 
наслідок це знижує прагнення до екзистенційно-
го розвитку своєї особистості. Незадоволення тим, 
що не реалізує своїх прагнень призводить до не-
задоволення собою, страждання (JN9) та внутріш-
ньої тривоги, що може призвести до переїдання.

Особиста направленість на мету у житті (JN12) 
проявляється у низькій мотивації до змін у своєму 
житті. Натомість контрольна група жінок більше 
сконцентрована на цілях та життєвих завданнях, 
це дає відчуття надії та внутрішнього спокою.

Самоприйняття та акцептація свого життя та-
ким яким воно є (JN13) у жінок з експеримен-
тальних груп проявляється значним незадово-
ленням своїм життям, тому й нагороджують себе 
смачною їжею, як єдиною «віддушиною» у житті. 
У них немає особливих досягнень, бо не має цілі 
та віри у результат.

Рисунок 3 представляє результати шкал ное-
тичної темпоральності. Концентрація на тут і за-
раз (TEMP16) в експериментальних групах вка-
зує, що мало контролюють актуальну ситуацію, 
бо переймаються переживаннями про нереалізо-
вані плани в минулому (TEMP15).
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Рис. 3. Тест Ноо-Динаміки, порівняльна 
характеристика усіх груп по шкалі темпоральності

Ставлення до майбутнього (TEMP17) вказує 
на те, що жінки з надмірною вагою та ожирінням 
та жінки хворі на цукровий діабет не борються 
з власними страхами та обмежуючими переко-
наннями. Але жінки з ожирінням не реалізують 
своїх прагнень, бо не задумуються над ними. 
А жінки хворі на цукровий діабет не самореа-
лізуються, бо ставлять собі надмірні вимоги, що 
спричиняє значну тривогу і теж не дає подиви-
тись у майбутнє.

Рисунок 4 представляє порівняльну харак-
теристику усіх груп по шакалах ноетичної ак-
тивності. Значно понижений рівень задоволення 
своїм щоденним життям (AN18) виявляють жін-
ки з надмірною вагою та ожирінням. Вони не-
задоволені своєю поведінкою, не вміють ставити 
границь, бо не мають мети.

Сприйняття життя як завдання (AN21) у 
всіх групах на високому рівні. У групі жінок з 
надмірною вагою та ожирінням найважче скон-
центруватись на завданні, але легше з емоцій-
ним відреагуванням стресу, чи то переїданні чи 
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нав’язливому обдумуванні ідеального варіанту 
розвитку подій.
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Рис. 4. Тест Ноо-Динаміки,  

порівняльна характеристика жінок усіх груп  
у шкалах ноетичної активності

У сфері довіри до життя (AN24) жінки з 
надмірною вагою найменше вміють відпустити 
контроль над ситуацією, розслабитись, поклас-
тись на волю течії та шукати виходу зі стресових 
ситуацій по мірі актуальних можливостей. 

Добродушне сприйняття інших (AN28, AN29) 
є у всіх групах. Але жінки з експериментальних 
груп проявляють більше акцептації до тих, кого 
прийняли та довіряють їм. До чужих вони приві-
тні, але недовірливі. Це пов’язано у великій мірі 
зі страхом – бути відштовхненою, не прийнятою 
соціумом.

Рисунок 5 представляє результати досліджень 
у шкалі ноетична позиція. Висока позиція до успі-
ху (PN31) може бути як і здібність до великої са-
можертовності заради інших. Але й також над-
мірно компенсоване бажання показати свої успіху 
оточенню, щоб похвалили, через те, що не часто 
мають можливість досягти реалізації задуманого.

Рис. 5. Тест Ноо-Динаміки,  
порівняльна характеристика усіх досліджуваних 

груп по шкалах ноетична позиція

Позиція захоплення (PN33) представлена ви-
сокими результатами в усіх групах досліджува-
них жінок. Бажання формувати свою екзистен-
цію дає на початку сильно захоплення, але не 
доводять до кінця. Жінки з надмірною вагою та 
ожирінням мріють поза межами реальності про 
свої життєві досягнення. Жінки хворі на цукро-
вий діабет ставлять собі високі вимоги, але від 
цього ще швидше їх огортає стрес та апатія. 

Інтелектуальна позиція (JN34, JN35) вказує 
на те, що жінки з надмірною вагою та ожирін-
ням схильні до раціоналізування у своїх аналі-
тичних здібностях. А жінки хворі на цукровий 
діабет проявляють більше емоційності, емпатії, 
розуміння інших людей, тому їм важко втрима-
ти рівновагу, бо стараються всім догодити, що 
призводить до переїдання через надмірну три-
вогу в середині.

Екзистенційна позиція (JN36) має дещо ниж-
чий показник у жінок з надмірною вагою та ожи-
рінням. Що вказує на труднощі в керуванні своїм 
життям, будуванні своїх життєвих цілей, дове-
денні до успішного кінця початих завдань, що й 
призводить до надмірного переїдання як у групі 
з надмірною вагою та ожирінням та і у групі жі-
нок хворих на цукровий діабет.

Висновки з даного дослідження. Отже, група 
жінок з надмірною вагою та ожирінням має низь-
кий рівень усвідомлення своїх екзистенційних 
потреб. Не розуміючи своєї ролі у житті їм важ-
ко втримати рівновагу та доводити почате до кін-
ця. Тому вони починають різні види дієтичного 
обмеження і навіть якийсь час на початку сильно 
страждають займаючись фізичними вправами. 
Єдине не доводять до кінця свої зусилля, бо не 
бачать дальшої перспективи.

Група жінок хворих на цукровий діабет має 
високий рівень усвідомлення своїх потреб, але 
при цьому повністю сконцентрована на ідеаль-
ному результаті, що провокує сильну внутрішню 
тривогу, яка не дає планувати свою майбутню 
дорогу. Концентрація на недоліках теж не дає 
побачити ширшу перспективу для досягнень, 
тому вони теж починають переїдати, щоб заспо-
коїти внутрішню напругу.

Дальші дослідження можуть значно полег-
шити процес схуднення жінок з надмірною ва-
гою. Завдяки логотерапевтичним втручанням 
жінки вчаться дивитись на себе у більш мораль-
но-розумовому плані, завдяки цьому знижуєть-
ся рівень напруження та потреба у емоційному 
переїданні. 
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СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
КАК КОНТРОЛЬ ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

Аннотация
В статье представлено исследование уровня смысла жизни у женщин с избыточным весом и ожирени-
ем и у женщин больных сахарным диабетом. Результаты указывают на то, что женщины с избыточ-
ным весом и ожирением больше сконцентрированы на достижении материальных ценностей, поэтому 
испытывают сильную тревогу перед будущим, которую успешно заедают. А женщины больные сахар-
ным диабетом осознают свою роль в жизни, но имеют слишком высокие требования к себе, поэтому 
тоже свою тревогу останавливают перееданием.
Ключевые слова: смысл жизни, самореализация, переедание, ожирение, избыточный вес, сахарный 
диабет.
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THE AIM OF OUR EXISTENCE  
AS A CONTROL OF OVEREATING FOR OVERWEIGHTED WOMEN

Summary 
The paper presents the research of the level of meaning of life in women who are overweighted and obese, 
and those who suffer from diabetes. The results indicate that women who are overweighted and obese are 
concentrated on achieving more wealth, so they feel strong anxiety for their future, that’s why they eat 
more. And women suffering from diabetes realize their role in life, but they have very high demands on 
themselves, so they also overeat because of their anxiety. 
Keywords: meaning of life, self-realization, overeating, obesity, diabetes.
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ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ:  
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Музика О.О., Топольницька О.О.
Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті аналізуються психологічні аспекти оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. 
Розкривається значення контрольної, мотивувальної та розвивальної функцій оцінювання. Звертається 
увага на необхідність врахування психічних новоутворень дітей при переході від дошкільного до молодшого 
шкільного віку. Описується спроба застосування розгорнених оцінних суджень у навчанні першокласників 
англійської мови. Як додаткові ігрові прийоми застосовуються графічні засоби візуалізації вербальної 
оцінки, які готують учнів до згорнених форм оцінювання.
Ключові слова: оцінка, оцінювання, вербальне розгорнене оцінювання, візуалізація оцінювання, молодший 
шкільний вік.

Постановка проблеми. Початок шкільного 
навчання, як і початок будь-якого важ-

ливого життєвого етапу, є процесом складним і 
відповідальним. Для школяра він є стартом для 
відкриття світу і себе в ньому, а для вчителя – 
надзвичайно відповідальною роботою, від якос-
ті якої залежить бажання учня вчитися. У до-
шкільний період діяльність дитини (в основному, 
ігрова) була необов’язковою, нерегламентованою, 
а процес її виконання не вимагав постійного оці-
нювання. Зі вступом до школи усе змінюється. 
Навчальна діяльність, яку має освоїти дитина, 
суттєво відрізняється від ігрової. Школяреві по-
трібно навчитися виконувати її й оцінювати ре-
зультати виконання. 

Від врахування психологічних особливостей 
молодших школярів, правильного підходу до ор-
ганізації навчальної роботи й оцінювання їхніх 
навчальних досягнень значною мірою залежить 
формування інтересу учнів до навчання, а також 
розвиток таких важливих особистісних якостей 
як самостійність, ініціативність, працьовитість 
тощо. На це звертається особлива увага у за-
тверджених Міністерством освіти і науки Укра-
їни (наказ № 1009 від 19. 08. 2016) орієнтовних 
вимогах до контролю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
оцінювання була й залишається в центрі уваги 
науковців. Значення оцінки та оцінювання в сис-
темі педагогічної роботи з дітьми відображено в 
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних педа-
гогів та психологів (Ш.О. Амонашвілі, Б.Г. Ана-
ньєв, Д.В. Колесов, А.К. Маркова, Т.А. Матіс, 
О.Б. Орлов, Г.А. Цукерман, E. Deci, R. Ryan та ін.). 

Ш.О. Амонашвілі розглядає оцінку як процес 
зіставлення ходу або результату діяльності з на-
міченим у завданні еталоном [1]. Г.А. Цукерман 
пише про те, що дія оцінки – це і є та дія, за-
вдяки якій дитина визначає чи достатньо у неї 
знань для розв’язання поставленої задачі, або 
яких саме знань не вистачає [11]. 

Розглядаючи оцінку не лише як результат, а 
й як процес, маємо справу з оцінюванням. У фун-
даментальній роботі Д.В. Колесова «Оцінка: пси-
хологія і прагматика оцінки» у семантичному 
полі поняття «оцінка» виділяються три вектори 
смислу: оцінка як механізм (оцінювання), оцін-
ка як процес (оцінювання), оцінка як результат 
(власне оцінка) [3]. 

Власне оцінка традиційно має числовий екві-
валент, однак для позначення досягнень молод-
ших школярів у навчальній діяльності поряд із 
нею важливе значення має словесне оцінюван-
ня отриманих результатів і докладених зусиль. 
Важливість вербальної оцінки обґрунтовують 
Ш.О. Амонашвілі, Д.Б. Ельконін, В.С. Заслуже-
нюк, О.А. Орлов, О.Я. Савченко, В.А. Семиченко, 
В.О. Сухомлинський та ін.

На думку О.Я. Савченко, «у початкових кла-
сах мають домінувати вмотивовані оцінювальні 
судження вчителя, які допомагають учневі усві-
домити, як саме він справився з роботою, що ви-
йшло добре, у чому помилка, як її краще ви-
правити. Змістове оцінювання стимулює дітей до 
праці, до самовдосконалення. Тому в цих вислов-
люваннях слід передавати схвалення, підтрим-
ку в різній словесній формі (впорався з роботою, 
зможеш і надалі добре вчитися); перспективу 
удосконалення, поради щодо одержання допомо-
ги і т. ін.» [7, с. 95-96].

Дослідниця звертає особливу увагу на моти-
вувальну функцію оцінювання молодших школя-
рів, зазначаючи, що безбальне оцінювання за по-
зитивним принципом, що передбачає врахування 
рівня досягнень учнів, а не ступеня їхніх невдач, 
стимулює позитивну мотивацію навчальної ді-
яльності [7]. 

Оцінювальні судження для молодших школя-
рів є хорошою альтернативою для невиправда-
ного заохочення змагальності, що нерідко про-
вокує надмірну конкуренцію, неприязні стосунки 
між учнями і, врешті-решт, їхню невротизацію. 
«Краще сказати школяреві яким він може стати, 
докладаючи зусилля, ніж, нехай навіть із вели-
ким жалем і співчуттям, повідомити йому, яким 
він не став, оскільки не проявив певних старань. 
Важливіше поставити йому в приклад не това-
риша, який досяг успіху в учінні, а свої ж поки-
що окремі досягнення», – пише Ш.О. Амонашвілі 
[1, с. 24]. Так поступово формуватиметься вмін-
ня бачити у кожній навчальній задачі картину 
свого просування вперед, а відтак приходитиме 
осмислення важливості учіння, яке вестиме й до 
розвитку самооцінки учня: «через зовнішній ре-
зультат власної діяльності він буде аналізувати 
внутрішній результат, тобто свої успіхи і невда-
чі, досягнення і прогалини» [1, с. 173]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Ідея початкової школи без 
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оцінок зовсім не означає скасування оцінювання 
взагалі. Це було б порушенням одного з фунда-
ментальних принципів педагогіки – принципу 
природовідповідності. З найменшого віку дитина 
перебуває в просторі оцінних суджень дорослих 
та інших дітей, під впливом яких формується 
одне з ключових психічних новоутворень до-
шкільного віку – первинні етичні інстанції. За-
вдяки ним стає можливою ще згорнена, дихото-
мічна, але дуже важлива самооцінка дитини «я 
хороший – я поганий». У молодшому шкільному 
віці вона має ускладнюватися й поглиблювати-
ся завдяки посиленому розвитку рефлексії, що 
спрямована на самооцінку здібностей та усвідом-
лення можливостей їх розвитку.

Отже, зрозуміло, що йдеться про обмеження 
бального оцінювання, яке у цьому віці не виконує 
своїх функцій. Звертається увага на розширення 
практики вербального коментування вчителями 
динаміки розвитку школяра в учіннєвій діяль-
ності, а також на те, що саме вербальне оціню-
вання має значний мотиваційний потенціал. 

Відмова від використання 12-бальної системи 
оцінювання в першому класі школи ґрунтуєть-
ся на врахуванні вікових особливостей дитини, 
а також адаптаційних процесів, пов’язаних із 
освоєнням нею нової соціальної ролі – учня, та 
нового виду діяльності – навчальної. Д.Б. Елько-
нін зазначав, що розуміння дитиною поставленої 
вчителем оцінки приходить не зразу, а без ро-
зуміння діалог вчителя й учня з приводу оцінки 
схожий на розмову двох глухих людей [12]. 

Першокласники ще мають навчитися 
об’єктивно оцінювати власну роботу, усвідоми-
ти взаємозв’язок між результатом і оцінкою, 
сприймати оцінювання не лише як констатацію 
факту, але й як програму самоконтролю та са-
морозвитку. Основою успішності такого навчан-
ня має стати оцінювальна діяльність учителя 
початкових класів. З огляду на це, необхідно 
збагачувати й розширювати способи оцінюван-
ня, використовуючи ресурси рідної мови. Але в 
першому класі вивчаються й іноземні мови, зо-
крема англійська. Чи можна застосовувати оці-
нювальні судження мовою, яка ще не засвоєна? 
Очевидно, що в цьому випадку варто застосо-
вувати спеціальні прийоми, що узгоджуються з 
психологічними особливостями пізнавальної ді-
яльності молодших школярів.

Формулювання цілей статті. У цьому до-
слідженні ставилася мета проаналізувати пси-
хологічні особливості вербального оцінювання 
навчальних досягнень першокласників з англій-
ської мови на основі розширення кола оцінюваль-
них суджень і спостереження за реакціями учнів. 
Ми виходили з того, що вербальне оцінювання з 
використанням розгорнених умотивованих оці-
нювальних суджень має містити не лише харак-
теристики досягнутого результату, але водночас 
і процесу виконання роботи, а також динаміки 
досягнень та докладених дитиною зусиль. Такий 
підхід до оцінювання сприятиме виникненню ін-
тересу до цього виду навчальної діяльності та 
забезпечуватиме успішність молодшого школяра.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідницька робота проводилася на базі спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи № 296 Дарницько-
го району м. Києва. Дослідженням було охоплено 

10 вчителів англійської мови, що працюють у пер-
ших класах, та 60 учнів перших класів.

За результатами проведеного анкетування 
було виявлено, що всі вчителі англійської мови 
усвідомлюють необхідність використання вер-
бального оцінювання навчальних досягнень пер-
шокласників і вважають, що у ході цього процесу 
потрібно враховувати:

– розвиток особистісних новоутворень дитини;
– диференційовані показники рівня знань та 

вмінь учнів;
– навчальні зусилля школярів.
Учителям було запропоновано назвати оцін-

ні судження, які вони використовують на уро-
ках англійської мови. Виявлено, що переважна 
більшість (94%) учителів застосовують узагаль-
нені оцінні судження, такі як «Молодець!» або 
«Good!» (Добре!), і лише 6 відсотків учителів ви-
будовують оцінні судження індивідуалізовано 
з урахуванням конкретної ситуації та ступеня 
виконання завдання дитиною. Проаналізувавши 
відповіді, ми прийшли до висновків про те, що 
спостерігається одноманітність та синонімічність 
оцінних суджень, а також те, що вчителі не за-
вжди ставлять за мету диференційовано вер-
бально оцінювати навчальні досягнення англій-
ською мовою.

Аналіз результатів бесід із першокласниками 
показав, що у 91 відсотка учнів спостерігаєть-
ся низький ступінь задоволення результатами 
вербального оцінювання, коли воно обмежуєть-
ся одним словом («так», «молодець», «правиль-
но-неправильно»). Якщо вчитель оцінює всіх 
однаково, то дуже швидко оцінка перестає ви-
конувати мотиваційну функцію. Здійснювати 
оцінювання важливо з урахуванням рівня та 
особливостей динаміки навчальних досягнень 
кожного учня. Якщо бажання отримати похва-
лу пов’язуватиметься з бажанням добре викона-
ти завдання, то це сприятиме розвитку знань і 
вмінь дитини, а також розвитку її інтересів та 
пізнавальної активності.

Першокласники ще не задумуються над тим, 
потрібне чи ні для загального розвитку та по-
дальшого життя вивчення англійської мови. Їм 
набагато важливіше те, що відбувається зараз, 
тут і тепер. Зробити урок цікавим, пізнаваль-
ним, захопливим, враховуючи особливості дити-
ни цього вікового періоду, а, головне, правильно 
словесно оцінити старання учня – основне за-
вдання педагога. «На уроці має діяти широкий 
і водночас цілеспрямований діапазон стимулів, 
щоб була можливість підтримати і зміцнити на-
вчальні мотиви різних груп і кожної дитини, бо 
вони є глибоко особистісною індивідуальною сфе-
рою» [8, с. 11].

У дослідженні було заплановано розширити 
способи вербального оцінювання учнів першо-
го класу з англійської мови за такими видами 
мовленнєвої діяльності як аудіювання, говоріння, 
читання, письмо. Для цього використовувалася 
низка розгорнених оцінних суджень, в основу 
яких були покладені такі мовні конструкції: на 
початковому рівні – Try better! You can more!; на 
середньому рівні – Well!; на достатньому рівні – 
Well done! Good!; на високому рівні – Very good! 
Excellent! Perfect! Оцінювався процес виконання 
роботи, а також динаміка досягнень та докладе-
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них дитиною зусиль. Вербальне оцінювання під-
кріплювалося спеціально розробленим набором 
«смайликів», на звороті яких містилися оцінні 
судження, що використовувалися вчителем. При 
цьому враховувалися вимоги до контролю та оці-
нювання навчальних досягнень учнів початко-
вої школи, а саме: «при вербальному оцінюванні 
використовуються як усні, так і письмові оцінні 
судження, які характеризують процес навчання 
і відображають кількісний і якісний його резуль-
тати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчаль-
них предметів та характеристику особистісного 
розвитку учнів» [6, с. 2]. Такі графічні знаки, як 
«смайлики» з написами англійською на звороті, 
не замінювали, а доповнювали усне вербальне 
оцінювання, враховуючи особливості сприймання 
6-річних першокласників. 

«Смайлики» у класі отримували всі, але з 
яким написом, – залежало від старань кожного. 
Це сприяло підтриманню в учнів бажання пра-
цювати ще краще. Діти з радістю отримували 
«смайлики», спочатку дивувалися тому, що вони 
не приклеюються, і казали, що вони неправильні; 
але, заглянувши на зворотній бік і зрозумівши 
їх значення, залишалися вдоволеними. Для пер-
шокласника, який стикається з труднощами та 
перешкодами, зокрема й психологічними, в осво-
єнні іноземної мови, важливим є заохочення на-
віть найменшого успіху. Саме тому оцінювання й 
має винагороджувати наполегливість та праце-
любність, а не карати за повільність сприймання 
чи лінощі. Оцінювання має сприяти прагненню 
дитини до радості пізнання.

Отже, вміло використовуючи у роботі з пер-
шокласниками вербальні способи оцінювання, 
вчитель створює сприятливу психологічну ат-
мосферу на уроці та формує позитивне ставлен-
ня учнів до вивчення іноземної мови, стимулює 
розвиток навчальних мотивів та закладає основи 
для розвитку вмінь школярів об’єктивно оціню-
вати хід і результати учіннєвої діяльності. 

Для того, щоб розгорнена вербальна оцінка 
докладених першокласником зусиль до вивчен-
ня англійської мови сприяла виникненню у нього 
позитивних емоцій та бажання вчитися, варто:

– у процесі оцінювання орієнтуватися на ін-
дивідуальні особливості учня та враховувати ди-
наміку й темпи освоєння ним іноземної мови;

– стимулювати навчально-пізнавальну діяль-
ність, враховуючи вікові особливості дітей;

– у роботі спиратися не лише на контрольну, 
а й на мотивувальну, розвивальну функції оці-
нювання;

– чітко вказувати на допущені помилки й ро-
бити це в доброзичливій формі;

– не докоряти учневі перед усім класом, а (за 
потреби) провести бесіду особисто з дитиною;

– не протиставляти учнів один одному та не 
порівнювати їх навчальні досягнення;

– варто порівнювати роботу дитини з тим, як 
вона працювала раніше, характеризувати й оці-
нювати позитивну динаміку змін;

– вчити дітей співпрацювати в процесі навчан-
ня, поціновувати досягнення одне одного, здій-
снювати не лише самооцінку, а й взаємооцінку;

– бути уважними, помічати навіть маленькі 
успіхи кожного з учнів і давати їм аргументова-
ну розгорнену словесну оцінку;

– завдяки вербальному оцінюванню знахо-
дити й підтримувати в кожній дитині позитивні 
тенденції освоєння іноземної мови;

– сприяти розумінню кожним першоклас-
ником того, що здібності до вивчення іноземної 
мови розвиваються в діяльності.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, розгорнене вербальне оці-
нювання забезпечує підтримку навчально-піз-
навальної мотивації до вивчення іноземної мови 
та сприяє особистісному зростанню школяра, 
а використання додаткових графічних засобів 
(«смайликів» із продубльованими письмово вер-
бальними оцінними судженнями) візуалізує оцін-
ку та готує учнів до більш згорнених форм оці-
нювання, які чекають на них у майбутньому. 

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у розробці системи вербальних конструкцій 
оцінювання навчальних досягнень першоклас-
ників з англійської мови як способу психологіч-
ної підтримки пізнавальної діяльності молод-
ших школярів.
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ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация
В статье анализируются психологические аспекты оценки учебных достижений младших школьников. 
Раскрывается значение контрольной, мотивировочной и развивающей функций оценки. Обращается 
внимание на необходимость учета психических новообразований детей при переходе от дошкольного к 
младшему школьному возрасту. Описывается попытка применения развернутых оценочных суждений 
в обучении первоклассников английскому языку. Как дополнительные игровые приемы применяются 
графические средства визуализации вербальной оценки, которые готовят учащихся к свернутым фор-
мам оценивания.
Ключевые слова: оценка, оценивание, вербальное развернутое оценивание, визуализация оценивания, 
младший школьный возраст.
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EVALUATION OF ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF FIRST-GRADERS: 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Summary
This article is devoted to the psychological aspects of evaluation of academic achievements in primary 
school age. Іt expands the main evaluation function as control, motivation and development. Attention is 
drawn to the need of considering mental tumors of children in the transition from preschool to primary 
school. The article describes attempt how to use verbal expanded evaluation in teaching English to first-
grades. As additional playing techniques used graphical tools in visualization of verbal assessments that 
prepare students for minimized forms of assessment.
Keywords: assessment, evaluation, verbal expanded evaluation, imaginе evaluation, primary school age.
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ОСОБЕННОСТИ ГИПНОТЕРАПИИ  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
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Сумской государственный педагогический университет 
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В современной психотерапии на первый план выходят краткосрочные методы терапии. Гипнотерапия яв-
ляется одним из наиболее перспективных направлений краткосрочной психотерапии ПТСР. В статье реа-
лизован симптоматический подход к гипнотерапии посттравматического стрессового расстройства. Выяв-
лены адекватные методы гипнотерапии для работы со специфическими группами симптомов в структуре 
посттравматического стрессового расстройства. Для этого могут быть использованы методы экспозицион-
ной терапии, систематической десенсибилизации, когнитивной гипнотерапии, гипносуггестивной терапии.
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, методы гипнотерапии, экспозиционная 
гипнотерапия, систематическая десенсибилизация, когнитивные методы, пролонгированный гипнотиче-
ский сон. 
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Постановка проблемы. Столкновение инди-
вида со смертью или с угрожающей жиз-

ни ситуацией, подверженность серьезной травме 
или сексуальному насилию создает объективные 
предпосылки возникновения посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР). Посттрав-
матическое стрессовое расстройство у ветеранов 
войн и других участников военных действий яв-
ляется одним из главных внутренних барьеров 
на пути их адаптации к мирной жизни. Поэтому 
значение проблематики ПТСР в условиях совре-
менной Украины возрастает как в социальном, 
так и научном аспектах.

Внедрение современных, общепринятых как 
за рубежом, так и в Украине диагностических 
критериев ПТСР по DSM-V – «Диагностическому 
и статистическому руководству по психическим 
расстройствам (пятое издание)» [5] – позволяет 
конкретизировать решение актуальной пробле-
мы по оказанию необходимой психиатрической, 
психотерапевтической и психологической по-
мощи людям с посттравматическим стрессовым 
расстройством. 

Все современные подходы к лечению ПТСР 
обязательно включают психотерапию. При этом 
в психотерапии ПТСР наблюдается растущий 
запрос на краткосрочные подходы и методы 
психотерапии. Гипнотерапия является одним из 
наиболее перспективных направлений кратко-
срочной психотерапии ПТСР. 

Однако при этом не до конца ясно, какие 
именно конкретные методы гипнотерапии явля-
ются наиболее адекватными и эффективными 
при работе со специфическими группами сим-
птомов в структуре ПТСР (по DSM-V). 

Анализ последних исследований и публика-
ций. В специальной литературе проведены ис-
следования следующих актуальных проблем 
гипнотерапии ПТСР: 1) эпидемиологии ПТСР 
(Г.З. Демченкова, Т.Б. Дмитриева, А.Л. Пушкарев 
и др.); 2) сравнительной эффективности методов 
гипнотерапии относительно других методов пси-
хотерапии ПТСР (Э. Фоа, Т. Кинг, М. Фридман 
и др.); 3) механизмов гипнотерапии в лечении 
ПТСР (У. Драйден, Э. Кардена, Х. Мальдонадо, 
М. Хип, Д. Шпигель и др.); 4) специфических 
методов гипнотерапии при работе с конкретны-
ми симптомами или группами симптомов ПТСР 

(А. Алладин, Х. Гибсон, Е. Гордеева, В. Доморац-
кий, Д. Каменецкий, А. Пушкарёв, Д. Томас и др.); 
5) особенностей методов гипнотерапии ПТСР при 
работе со взрослыми и детьми (С. Линн, И. Кирш, 
К. Иоэнну, Д. Хилгард и др.). 

Постановка цели. Основная цель статьи – вы-
явить адекватные и эффективные методы гипно-
терапии для работы со специфическими группа-
ми симптомов в структуре ПТСР (по DSM-V [5]).

Изложение основного материала исследо-
вания. Переходим к выявлению адекватных и 
эффективных методов гипнотерапии для ра-
боты со специфическими группами симптомов 
в структуре посттравматического стрессового 
расстройства.

1. В качестве критерия «В» в структуре ди-
агностических критериев ПТСР (по DSM-V) 
выступает присутствие одного или более из 
следующих симптомов вторжения, которые раз-
виваются после действия стрессора: 1) периоди-
чески повторяющиеся, непроизвольные, навязчи-
вые и тягостные воспоминания о травматическом 
событии (событиях); 2) диссоциативные реакции 
(например, флэшбэки, иллюзии и галлюцина-
ции), в которых индивид ощущает себя так, как 
будто бы это событие (события) повторяется 
вновь сейчас (эти реакции могут проявляться на 
границе сознания настоящей действительности 
и прошлого опыта, а иногда может наступать и 
полная потеря сознания настоящей действитель-
ности); 3) интенсивные тяжелые переживания, 
которые были вызваны внешней или внутрен-
ней ситуацией, напоминающей о травматических 
событиях или символизирующей их; 4) физио-
логическая реактивность в ситуациях, которые 
внешне или внутренне символизируют аспекты 
травматического события [5].

В составе указанных выше симптомов втор-
жения особое место занимают флэшбэки (диссо-
циативные переживания образов прошлого). Они 
могут возвращаться в течение многих десятиле-
тий после первоначальной травмы и реактивиро-
ваться различными ежедневными стимулами и 
напряженными событиями. При этом флэшбэки 
связаны с соматическими расстройствами, тре-
вогой, депрессией, параноидальным мышлением 
и расстройством сна, а также избеганием ситу-
аций, которые связанны с их проявлением. По-
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этому в гипнотерапии ПТСР именно им нужно 
уделять самое пристальное внимание.

Переходим к анализу особенностей экспози-
ционной гипнотерапии при работе с флэшбэка-
ми и другими симптомами вторжения. С. Линн 
и И. Кирш отмечают, что травмирующие собы-
тия приводят к образованию в памяти структур 
или «цепочек страха», которые активизируются 
в ответ на напоминание о травме и ведут к ак-
туализации симптоматики ПТСР. Однако в про-
цессе экспозиционной гипнотерапии флэшбэков 
и других симптомов вторжения клиент получает 
уникальную возможность проводить в состоянии 
транса многократный доступ, «перепросмотр» и 
переработку данных «цепочек страха» [3, с. 231].

В результате экспозиционной гипнотерапии 
в «цепочках страха» происходят следующие из-
менения: 1) многократная повторная экспози-
ция травматических воспоминаний в состоянии 
транса и в контексте безопасной окружающей 
среды приводит к десенсибилизации и адаптив-
ным изменениям в структуре его страха; 2) за 
счет наблюдения того, как в безопасной и управ-
ляемой терапевтической обстановке страхи не 
только вырастают, но и уменьшаются, порожда-
ет у клиента обоснованные позитивные самовну-
шения и ожидания относительно возможности их 
эффективной саморегуляции и перспектив депо-
тенциализации; 3) повторные экспозиции дают 
клиенту возможность вносить все новые и новые 
ресурсы в травматические воспоминания, что 
позволяет их перерабатывать, изменяя качество 
собственных эмоциональных реакций в структу-
ре травматических воспоминаний.

В структуре процесса экспозиционной гипно-
терапии флэшбэков и других симптомов втор-
жения различаются следующие этапы: 1) под-
готовка к экспозиции; 2) введение в экспозицию; 
3) поддержка клиента между сеансами введения 
в повторную экспозицию [3, с. 231-246].

Рассмотрим особенности приемов терапевти-
ческой работы на этапе подготовки к экспозиции. 

Подготовка клиента к экспозиции в состоянии 
транса является необходимым этапом потому, 
что в качестве неприятных побочных продуктов 
экспозиционной терапии могут появиться сим-
птомы отреагирования, тревоги и паники. Поэто-
му на подготовительном этапе у клиента пред-
варительно отрабатывается следующий набор 
приемов управления симптомами возможного 
отреагирования и аффекта на следующем этапе 
(экспозиции): 1) расслабление клиента по сигна-
лу с использованием индивидуализированных 
когнитивных и физических якорей; 2) ресурсные 
внушения типа: «То было тогда, а это – сейчас»; 
«Вы выжили и вы живы»; «Вы сделали, что мог-
ли»; «С вами все будет в порядке»; «Это чувство 
пройдет»; и «Вы сильный и хороший» и др.; 3) в 
процессе экспозиции, при необходимости, паци-
енты должны быть подготовлены к тому, чтобы 
представить себе комфортное и безопасное ме-
сто («личное убежище»), чтобы успокоить себя 
или пробудить приятные и отвлекающие воспо-
минания, образы и ощущения в разных сенсор-
ных модальностях; 4) возможна отработка при-
емов визуализация сцен, связанных с чувствами 
принятия, любви и заботы о другом человеке, с 
ощущением собственной нужности и компетент-

ности; 5) в случае флэшбэков, связанных с отда-
ленными по времени событиями, пациенты могут 
принести на сеанс недавно отчеканенную монету 
и использовать дату ее изготовления для зазем-
ления своего опыта в настоящем и др. 

Рассмотрим основные приемы терапевтической 
работы на этапе введения в экспозицию после по-
гружения клиента в гипнотическое состояние.

Во-первых, основные правила проведения 
экспозиции заключаются в следующем: 1) пре-
жде чем начать экспозицию, терапевт просит 
пациента описать событие-адресат с помощью 
сухих фактов, чтобы проверить его способность 
описывать то, что произошло, оставаясь относи-
тельно спокойным и расслабленным; 2) каждая 
сцена перед экспозицией должна обсуждаться, и 
пациент должен решить, в каком темпе следует 
продолжать и какое количество тревоги он готов 
вынести, что индексируется с помощью шкалы 
субъективных единиц дискомфорта (СЕД); реко-
мендуется начинать со сцен умеренной интен-
сивности, в диапазоне 4-7 баллов по 10-балльной 
шкале СЕД; 3) самогипноз и релаксация долж-
ны следовать за каждым экспозиционным испы-
танием, наряду с обсуждением того, насколько 
расстраивающей была сцена в баллах (по оценке 
СЕД), какие темы проявлялись (например, по-
теря, гнев, страх смерти, вина) и как этот слу-
чай может послужить источником информации 
относительно того, как справляться со страхом; 
4) рекомендуется продолжать экспозицию в тем-
пе, который могут выдержать пациенты как фи-
зически (в терминах уровня возбуждения), та и 
эмоционально (в терминах ощущения владения 
собой и без переполнения чувствами); 5) если 
оценки СЕД указывают на уровень напряже-
ния выше пяти или шести баллов или пациенты 
выглядят явно взволнованными после того, как 
были проведены самогипноз и процедуры релак-
сации, необходимо специально спросить, хотят 
ли пациенты продолжать экспозицию или хотят 
сделать передышку и обсудить оставшуюся у 
них тревогу.

Во-вторых, основные указания, которые сти-
мулируют переработку симптомов вторжения во 
время экспозиции в трансе, направлены на акту-
ализацию следующих ресурсов клиентов: 1) что-
бы их внутреннее Я наблюдало за событиями с 
некоторого расстояния или с другой перспектив-
ной или мысленной точки зрения; 2) чтобы оста-
новить движение мысленной ленты, заставить 
ее двигаться в обратную сторону с разных мест, 
затем быстро вперед и дать сцене другое окон-
чание; 3) чтобы наблюдать за событиями с точ-
ки зрения беспристрастного наблюдателя перед 
вхождением в сцену; 4) чтобы заставить сцену 
стать более яркой, более тусклой или размытой; 
5) чтобы изменить особенности ключевых угро-
жающих фигур так, чтобы нейтрализовать их 
угрожающие аспекты; 6) чтобы останавливать и 
неоднократно запускать ленту «перепросмотра»; 
7) чтобы реструктурировать память до тех пор, 
пока не появятся другие чувства, или активно 
культивировать их (например, стеническое чув-
ство гнева против астенического чувства страха) 
во время наблюдения за лентой «перепросмо-
тра»; 8) чтобы двигаться назад-вперед между 
травматическим инцидентом и памятью о нем, 
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когда пациент почувствовал бы, что достаточно 
владеет собой, защищен и в безопасности; 9) что-
бы «держать» беспокоящие воспоминания между 
сессиями в «особом месте» своей памяти (архив-
ном ящике, запертом сейфе или в специальном 
помещении-хранилище).

Рассмотрим особенности некоторых методик 
терапевтической работы на этапе поддержки 
клиента между сеансами введения в экспозицию.

Методика «Планируемые периоды негатив-
ных флэшбэков». В этой методике заранее пла-
нируется время, когда пациенту нужно будет 
войти в самогипноз, оживить событие за время 
около 20 минут (отмеченных таймером или бу-
дильником) и в конце периода достичь состояния 
глубокого расслабления и спокойствия. Каждый 
день следует планировать по два таких периода, 
при этом второй период должен длиться в два 
раза меньше, чем первый – не более, чем 5-10 
минут. Каждый день, по крайней мере в течение 
недели, первый, более длительный период нуж-
но уменьшать на две минуты, позволяя пациенту 
почувствовать, что он управляет своей памятью, 
которая становится все более и более сжатой и 
ограниченной за время испытаний. 

Методика «Спонтанные периоды позитив-
ных флэшбэков». В рамках данной методики 
можно сделать постгипнотические внушения, 
чтобы у пациентов после проведения экспозиции 
спонтанно возникали позитивные флэшбэки, в 
которых они очень ярко и подробно вспоминали 
бы самые лучшие события своей жизни. Такие 
воспоминания из прошлого убеждают пациентов 
в том, что они смогут достичь психического рав-
новесия в настоящем и будущем. 

Методика «Прогрессия возраста». Гипно-
тический феномен возрастной прогрессии мож-
но вызвать у большинства пациентов, делая им 
внушение идти вперед по дороге к восстановле-
нию, к тому времени, когда воспоминания уже 
переработаны и больше их не мучают. Необхо-
димо инструктировать пациентов замечать все, 
даже небольшие позитивные изменения в мыс-
лях, чувствах и действиях, которые происходят 
по дороге, и отмечать то, как они смогли достичь 
этих изменений. Затем эти ресурсы можно вклю-
чать в последующие сеансы экспозиции.

Методика «Регрессия возраста». Гипнотиче-
ский феномен возрастной регрессии облегчает 
доступ к радостным временам детства и может 
стать противоядием от отчаяния, в котором па-
циенты забыли, что когда-то раньше они пере-
живали моменты счастья и удовлетворения, до 
того как травматическое событие перевернуло 
их жизнь с ног на голову. Можно также регрес-
сировать то время, когда пациент чувствовал 
себя сильным, уверенным и находчивым, и при 
необходимости дать инструкцию на усиление и 
использование этих чувств в настоящем. Напо-
минание о более счастливых днях в сочетании с 
прогрессией возраста ко времени, когда событие 
«уже успешно переработано», можно использо-
вать для дальнейшей переработки травматиче-
ских воспоминаний и добиться позитивных тера-
певтических результатов.

2. В качестве критерия «С» в структуре диа-
гностических критериев ПТСР (по DSM-V) вы-
ступает постоянное избегание стимулов, кото-

рые ассоциируются с травматическим событием 
(событиями). Данное избегание начинается по-
сле возникновения травматической ситуации и 
подтверждается либо одним, либо двумя при-
знаками: 1) избегание либо попытки избежать 
неприятных воспоминаний, мыслей, чувств о 
травматическом событии, либо неприятных вос-
поминаний, мыслей, чувств, которые тесно ассо-
циируются с травматическим событием; 2) избе-
гание либо попытки избежать внешних стимулов 
(людей, мест, разговоров, действий, объектов, 
ситуаций), которые вызывают тревожные воспо-
минания, мысли или чувства о травматическим 
событии либо воспоминания, мысли или чувства, 
тесно ассоциирующиеся с ним [5].

С нашей точки зрения, в указанных выше сим-
птомах ПТСР зафиксировано следующее: 1) под 
влиянием травматических событий у индивида 
в формируется и закрепляется такая разновид-
ность условных рефлексов, в структуре которых 
различаются, с одной стороны, определенные 
стимулы (внутренние – воспоминания, мысли, 
чувства или внешние – люди, места, разговоры, 
действия, объекты, ситуации), а с другой – опре-
деленные негативные психологические реакции, 
связанные с тревогой (тревожные воспоминания, 
мысли или чувства о травматическим событии 
либо воспоминания, мысли или чувства, тесно 
ассоциирующихся с травматическим событием); 
2) с целью контроля указанных выше условных 
рефлексов индивид целенаправленно или инту-
итивно реализует стратегию их избегания. Фак-
тически речь идет о том, что человек старается 
«обходить стороной» определенные внешние и/
или внутренние стимулы, которые могут пробу-
дить у него тревожные психологические реакции. 

Рассмотрим некоторые клинически апроби-
рованные методы переработки и трансформа-
ции таких условных рефлексов, в структуре 
которых реакция на тот или иной стимул (вну-
тренний, внешний) выступает в форме негатив-
ного психологического переживания, включаю-
щего в себя тревогу.

Для начала отметим, что Д. Вольпе определя-
ет невротическое поведение как закрепившуюся 
привычку неадаптивного поведения, приобретен-
ного в результате научения. При этом тревога 
определяется автором как один из аспектов ре-
акции в структуре условного рефлекса, а имен-
но – как стойкий ответ автономной нервной си-
стемы, приобретенный в процессе классического 
обусловливания [4, с. 147]. 

В процессе психотерапии невротической при-
вычки неадаптивного поведения, Д. Вольпе ши-
роко использует принцип реципрокного тормо-
жения. Сущность последнего заключается в том, 
чтобы одновременно со стимулом (триггером), 
который до сих пор запускал негативную психо-
логическую реакцию, вызвать у пациента несо-
вместимую с ней позитивную психологическую 
реакцию. В результате «сшибки» альтернативных 
реакций возникает «эффект противообусловлива-
ния», когда позитивная психологическая реакция, 
несовместимая с тревогой, погашает последнюю. 
При этом, как показал опыт Д. Вольпе, условная 
связь между первоначальным стимулом (тригге-
ром), запускавшим у пациента тревогу, и ответ-
ной негативной реакцией тревоги ослабевает. 
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С нашей точки зрения, в результате успеш-

ного применения техники реципрокного тормо-
жения к условным рефлексам в структуре ПТСР 
(по критерию «С») в конечном счете будет терять 
свою актуальность и стратегия постоянного избе-
гания стимулов, которые ассоциируются у кли-
ента с травматическим событием (событиями). 
Эти стимулы ему уже не нужно будет избегать 
потому, что произойдет их переформирование, 
изменение сигнальной функции, и в качестве 
реакции они будут вызывать не тревогу, а ней-
тральные психологические переживания. 

Как показала терапевтическая практика 
Д. Вольпе, самым действенным антагонистом 
в устранении автономных реакций тревоги в 
структуре негативного условного рефлекса (не-
вротической привычке неадаптивного поведения) 
оказалось психическое состояние спокойствия, 
которое формировалось при погружении кли-
ента в гипнотический транс на основе техники 
мышечной релаксации. Так, Д. Вольпе писал: 
«Пациентам, неспособным расслабляться, этот 
метод не поможет. У тех, кто не может или не 
хочет быть загипнотизирован, но способен рас-
слабиться, прогресс возможен, хотя, очевидно, 
более медленный, чем в случае гипноза» [Цит. 
по 1, с. 57].

Х.Б. Гибсон также отмечал, «что только в том 
случае, когда мы индуцировали гипноз как тем, 
что научили пациента полностью расслабляться, 
так и использованием образов, подходящих ему 
индивидуально, достигается подлинное и необхо-
димое изменение состояния сознания, исключа-
ющее тревогу. Мышечное расслабление является 
средством введения в гипноз, но не конечной це-
лью» [1, с. 58].

С. Рахман подчеркнул, что благодаря гипнозу 
поддерживается не столько физическое состоя-
ние релаксации, сколько психическое состояние 
спокойствия клиента, которое и является подлин-
ным психологическим ресурсом в реципрокном 
торможении тревоги. В частности, он отмечал, 
что в процессе систематической десенсибилиза-
ции тревоги «важна не физическая, а душевная 
релаксация, насколько спокойно чувствует себя 
пациент» [1, с. 57]. 

Одной из наиболее эффективных процедур, в 
которой реализуется принцип реципрокного тор-
можения при работе с негативными условными 
рефлексами, стал «метод систематической де-
сенсибилизации». Сущность метода систематиче-
ской десенсибилизации состоит в том, что прово-
дится сочетание, с одной стороны, психического 
состояния спокойствия клиента, погруженного 
в гипноз с помощью мышечной релаксации, а с 
другой – стимула, который в его нынешней жиз-
ни вызывает реакцию тревоги или страха. 

Рассмотрим некоторые особенности методики 
систематической десенсибилизации по Д. Вольпе, 
которую можно применять при симптомах ПТСР 
по критерию «С» (постоянному избеганию стиму-
лов, которые ассоциируются с травматическим 
событием).

Первый этап методики систематической де-
сенсибилизации связан с тренировкой умения 
клиента переходить в состояние гипноза на осно-
ве мышечной релаксации. При этом необходимо 
постоянно помнить, что мышечное расслабление, 

по Х.Б. Гибсону, является только средством вве-
дения в гипноз, но не конечной целью.

Второй этап методики систематической десен-
сибилизации направлен на выявление и констру-
ирование иерархии стимулов, ранжированных в 
соответствии с возрастанием степени тревожно-
сти, которую они вызывают. Для каждой груп-
пы клиент должен составить список: от самых 
легких до самых тяжелых стимулов, которые 
вызывают выраженный страх и которые клиент 
стремится избегать.

Различают два типа иерархии. В зависимости 
от того, как представлены элементы-стимулы, 
вызывающие тревожность, различают: простран-
ственно-временные и тематические иерархии.

В пространственно-временной иерархии пред-
ставлен один и тот же стимул (предмет, человек, 
ситуация) в различных временных (отдаленность 
событий во времени и постепенное приближение 
времени наступления события) и пространствен-
ных (уменьшение расстояния в пространстве) 
измерениях. То есть при конструировании ие-
рархии пространственно-временного типа созда-
ется модель постепенного приближения клиента 
к вызывающему страх событию или предмету.

В тематической иерархии стимул, вызываю-
щий тревожность, варьируется по физическим 
свойствам и предметному значению для того, 
чтобы сконструировать последовательность раз-
личных предметов или событий, прогрессивно 
увеличивающих тревожность, связанных одной 
проблемной ситуацией. Таким образом, создает-
ся модель достаточно широкого круга ситуаций, 
объединенных общностью переживаний клиентом 
тревожности и страха при столкновении с ними.

В практической работе со стимулами, которые 
ассоциируются с травматическим событием (со-
бытиями), обычно используются иерархии обоих 
типов: и пространственно-временного, и тематиче-
ского. За счет конструирования иерархии стимулов 
обеспечивается строгая индивидуализация после-
дующей коррекционной программы в соответствии 
со специфическими проблемами клиентов.

Третий этап методики – это проведение про-
цедуры собственно десенсибилизации, предпола-
гающей сочетание, с одной стороны, стимулов, 
вызывающих страх, а с другой – «душевной ре-
лаксации» (спокойствия) клиента, погруженного 
в состояние гипноза с помощью мышечной ре-
лаксации. 

В ходе проведения процедуры десенсибили-
зации организуется последовательное предъяв-
ление клиенту стимулов из выявленной ранее 
иерархии, начиная с элемента, практически не 
вызывающего тревожности и заканчивая эле-
ментами, вызывающими наибольшее беспокой-
ство. Предъявление последовательности эле-
ментов иерархии продолжается до тех пор, пока 
состояние покоя и отсутствие малейшей тревож-
ности у клиента не будет сохраняться даже при 
предъявлении высшего элемента иерархии. 

В течение одного сеанса перерабатываются 
3-4 ситуации из списка. В случае появления вы-
раженной тревоги, не угасающей при повторных 
предъявлениях ситуаций, возвращаются к пред-
шествующей ситуации. Двигаясь по иерархиче-
ской шкале, клиент достигает ситуации, вызыва-
ющей наибольшую тревогу. 
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Таким образом, будучи погруженным в гип-
ноз с помощью мышечной релаксации, клиент 
учится вносить ресурс душевного спокойствия в 
переживания, которые ассоциируются у него с 
травматическим событием (событиями). 

3. В качестве критерия «D» в структуре диа-
гностических критериев ПТСР (по DSM-V) вы-
ступают следующие два или более признака от-
рицательных изменений когнитивных процессов 
и настроения, которые возникают после травма-
тического события (событий): 1) невозможность 
вспомнить важные аспекты травматического со-
бытия вследствие диссоциативной амнезии (при-
знак обычно не связан с такими факторами как 
черепно-мозговая травма, употребление алкого-
ля и других психоактивных веществ); 2) устой-
чивые и преувеличенные негативные убеждения 
в отношении себя, других и мира, или постоян-
ные и преувеличенные негативные ожидания от 
себя, других и мира (например: «Я – плохой», 
«Никому нельзя верить», «Весь мир опасен», 
«Моя нервная система полностью разрушена»); 
3) устойчивые искаженные суждения о причинах 
и/или последствиях травматических событий, 
которые заставляют индивидуума винить себя 
или других; 4) устойчивые негативные эмоции 
(например, страх, гнев, вина, стыд); 5) заметно 
сниженный интерес к участию в значимых для 
индивида мероприятиях либо отказ от участия в 
них; 6) чувство отдаленности (отсутствие эмоци-
ональной вовлеченности) в межличностных отно-
шениях или отчуждения от других; 7) устойчи-
вая неспособность испытывать положительные 
эмоции (например, неспособность испытывать 
счастье, удовлетворение или любовь) [5].

С нашей точки зрения, большинство из ука-
занных выше симптомов характерно для унипо-
лярного депрессивного расстройства (дистимии 
или расстройства настроения). Рассмотрим опре-
деление и характеристику дистимии. Последняя 
определяется как «состояние, характеризуемое 
постоянным и патологическим снижением на-
строения (чувство тоски, подавленности, уныния) 
и/или потерей интереса к обычной деятельно-
сти, сопровождаемые множеством характерных 
признаков и симптомов» [1, с. 87]. 

Дистимия включает в себя изменения в сле-
дующих пяти сферах: 1) негативные эмоции 
(плохое настроение, полное равнодушие к ра-
достям жизни, чувство вины, нервозность, раз-
дражительность, тоска); 2) негативные мысли 
(негативный взгляд на себя, мир и будущее; не-
решительность, самообвинение и ощущение без-
надежности и отсутствия смысла); 3) негативные 
мотивации (потеря интереса, суицидные мысли, 
социальная пассивность, пренебрежение внеш-
ним видом); 4) изменения в поведении (умень-
шение поведенческой деятельности, снижение 
эмоциональной или психомоторной активности); 
5) вегетативные изменения (бессонница, потеря 
аппетита и веса, пониженное либидо, нелокали-
зованные болевые ощущения) [1, с. 87]. 

Различаются следующие теории дистимии: 
1) биохимическая теория; 2) психодинамическая 
теория; 3) теория приобретенной беспомощности; 
4) когнитивная теория; 5) диссоциативная теория. 

Особое место в гипнотерапии расстройства 
настроения занимает диссоциативная теория де-

прессии А. Алладина [1, с. 102-112]. Эта модель 
именуется так именно потому, что, во-первых, 
опирается на диссоциативную теорию гипноза 
и, во-вторых, подразумевает, что неэндогенная 
униполярная депрессия сама является формой и 
результатом негативного самогипноза (НСГ). 

В диссоциативной теории депрессии подчер-
кивается, что депрессивные и гипнотические со-
стояния сопровождаются похожими когнитив-
ными процессами. Однако в то же время между 
когнитивными содержаниями этих двух видов 
переживаний существуют фундаментальные 
различия. Негативный самогипноз, по Д.Л. Арао-
зу, включает в себя три гипнотические элемента: 
1) некритичное мышление, которое негативным 
образом активизирует подсознательные процес-
сы; 2) активное негативное воображение; 3) могу-
щественные постгипнотические суггестии в фор-
ме негативных утверждений относительно себя 
и мира.

 К счастью, несмотря на то, что «дистимия 
не поддается химиотерапии, она чувствительна 
к психотерапии» [1, с. 88]. Для работы с отрица-
тельными изменениями когнитивных процессов 
и настроения в структуре ПТСР, которые в зна-
чительной степени характерны для униполярно-
го депрессивного расстройства (дистимии), могут 
быть использованы следующие методики гипно-
терапии, которые опираются на диссоциативную 
теорию дистимии [1, с. 94-112]. 

1. Методика «Гипноз как релаксирующая 
процедура». Гипноз и самогипноз как средство 
чистой релаксации, может помочь отдельным 
клиентам с изменениями когнитивных процессов 
и настроения в структуре ПТСР, хотя простые 
методы релаксации нельзя эффективно исполь-
зовать в тяжелых случаях ажитации, которую 
испытывают некоторые больные дистимией.

2. Методика «Гипнотическая суггестия как 
средство воздействия на поведение, мысли и 
чувства». В рамках данной техники гипноте-
рапии обычно используется постгипнотическая 
суггестия для закрепления когнитивных или 
поведенческих изменений. При этом негатив-
ные когниции клиента относительно конкретной 
ситуации оспариваются и заменяются рацио-
нальными идеями: «Когда бы вы ни оказались 
в подобной ситуации, вам немедленно придут в 
голову следующие мысли...». В дальнейшем эта 
суггестия может быть дополнена следующим: 
1) повторным воображаемым переживанием од-
ного или нескольких эпизодов, в которых паци-
ент был травмирован, оказавшись в аналогичной 
ситуации, но на этот раз с использованием по-
зитивных мыслей; 2) таким же повторным про-
игрыванием будущих действий в ситуации того 
же типа; 3) для домашних упражнений эти ин-
струкции можно записать на пленку. 

3. Методика «Эго-усиление в гипнозе». Эго-
усиление является методом использования по-
ложительного гипнотического переживания для 
развития у клиента чувства уверенности в себе, 
оптимизма и улучшенного представления о своей 
личности. Процедуры гипнотической индукции и 
эго-усиления могут быть записаны на пленку и 
ежедневно прослушиваться пациентом. 

4. Методика «Когнитивная гипнотерапия 
дистимии». Указанная выше диссоциативная 
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модель депрессии создает основу для сочетания 
гипнотических и когнитивно-поведенческих про-
цедур. В структуре курса когнитивной гипноте-
рапии дистимии различаются следующие компо-
ненты: 1) сбор анамнеза; 2) разъяснение клиенту 
сущности когнивно-поведенческой гипнотера-
пии; 3) тренинг отслеживания и оспаривания 
дисфункционального и депрессогенного мышле-
ния клиента (когнитивное реструктурирование); 
4) овладение клиентом коппинг-стратегиями при 
дистимии; 5) формирование у клиента гипноти-
ческого транса и проведение и эго-усиливающих 
внушений; 6) когнитивное реструктурирование с 
использованием воображаемых эпизодов, пред-
ставленных пациентом; 7) запись на пленку про-
цедуры формирования у клиента гипнотического 
транса и эго-усиливающих внушений для еже-
дневного прослушивания дома [1, с. 107-108].

Разработаны также следующие дополнитель-
ные терапевтические процедуры, подключаю-
щие воображение клиента.

Процедура «расширения осознания». Паци-
ентам дают постгипнотические суггестии, пред-
полагающие «позитивное фокусирование», и 
настоятельно рекомендуют им как можно чаще 
упражняться в таком фокусировании (иными 
словами, в воображаемом споре с негативными 
когнициями и переживании положительных по-
следствий этого). 

Процедура «индукции включения внимания и 
позитивного настроения». Чтобы помочь боль-
ному с симптомами отрицательных изменений 
когнитивных процессов и настроения разорвать 
замкнутый ментальный круг и заменить нега-
тивные мысли позитивными переживаниями, 
ему рекомендуют составить список из 10-15 при-
ятных ощущений и «упражняться в удержании 
каждого из них в сознании в течение 30 секунд». 
На первом этапе пациента побуждают упраж-
няться со списком от четырех до пяти раз в день, 
а затем отключать «от сознания» негативные или 
«нежелательные» ощущения (когда бы пациент 
их не испытывал) и заменять их одним из при-
ятных ощущений из списка.

Процедура «активно-интерактивного тре-
нинга». Чтобы помочь индивиду сломать привыч-
ку к «пассивной диссоциации» и уходу от окруже-
ния и актуализировать «активную ассоциацию» с 
актуальным окружением, человек должен снача-
ла осознать, что подобный процесс ухода имеет 
место, а затем активно попытаться его переори-
ентировать. Для этого, как только клиент осозна-
ет процесс ухода от актуального окружения, ему 
рекомендуют отвлечься от «негативных якорей», 
запускающих «пассивную диссоциации» и актив-
но обратиться к «позитивным якорям», запуска-
ющим «активную ассоциацию». Другими словами, 
пациента обучают активно использовать свое со-
знание так, чтобы он начал мыслить рефлексив-
но, логично и реалистично.

4. В качестве критерия «E» в структуре диа-
гностических критериев ПТСР по (DSM-V) вы-
ступают следующие заметные изменения в 
возбуждении и реактивности, которые или ас-
социированы с травматическим событием (со-
бытиями), или начинаются и усиливаются после 
самого события (событий): 1) раздраженное по-
ведение либо вспышки гнева (минимально спро-

воцированные или без провокации), обычно вы-
раженные в форме вербальной или физической 
агрессии по отношению к людям или объектам; 
2) безрассудное (опрометчиво рискованное) или 
саморазрушительное поведение; 3) сверхнасто-
роженность (гипербдительность); 4) чрезмерная 
реакция испуга (повышенная физиологическая 
реакция вздрагивания); 5) проблемы с концен-
трацией; 6) нарушения сна [5]. 

Для работы с данной группой симптомов це-
лесообразно использовать «Методику гипносуг-
гестивной терапии», разработанную Д.А. Ка-
менецким. Указанная методика включает в себя 
следующие этапы: 1) предварительный, или под-
готовительный; 2) погружения в гипнотическое 
состояние; 3) общего успокоения; 4) уравновеши-
вания центральной нервной системы; 5) измене-
ния отношения больного к отдельным болезнен-
ным явлениям; 6) изменения отношения больного 
к болезни в целом; 7) повышения интереса боль-
ного к обыденным сторонам жизни; 8) повыше-
ния уверенности в себе и выздоровлении; 9) по-
вышения роли самовнушения и саморегуляции 
в выздоровлении; 10) заключительный (обобща-
ющий); 11) гипнотического сна или выведения 
больного из гипноза [2].

В данной методике уже разработаны подхо-
дящие гипносуггестивные процедуры, которые 
можно непосредственно использовать для рабо-
ты по снижению у клиента уровня повышенного 
возбуждении и реактивности. Так, в ней пред-
ставлены стандартные внушения, которые свя-
заны с этапами «общего успокоения» и «уравно-
вешивания центральной нервной системы». 

Однако для работы с указанными выше кон-
кретными симптомами (по критерию «Е»), необхо-
димо каждый раз, в зависимости от содержания 
жалоб клиента, разрабатывать индивидуализи-
рованные внушения, а затем включать в этапы 
«изменения отношения больного к отдельным бо-
лезненным явлениям» и «изменения отношения 
больного к болезни в целом». 

Наконец, в указанной методике в конце се-
анса присутствует одна из ценнейших процедур 
для работы с симптомами «заметного изменения 
в возбуждении и реактивности» – процедура 
«гипнотического сна». Обоснуем последнее по-
ложение более подробно. Клинический опыт от-
ечественной гипнотерапии показывает, что осо-
бая роль в лечении симптоматики повышенного 
возбуждения и реактивности принадлежит мето-
дам, которые используют охранительно-восста-
новительную функцию гипноза. 

Так, для реализации данной функции 
К.И. Платонов предложил методику «длитель-
ного гипноза-отдыха». Она заключается в том, 
что больного вечером погружают в гипнотиче-
ский сон, который затем переходит спонтанно 
в естественный ночной сон, а утром со спящим 
больным включаются в раппорт и переводят его 
естественный сон в форму гипнотического сна на 
желаемое время. Такое лечение он предлагает 
проводить в виде курса «сонной терапии» дли-
тельностью до 10-12 дней и более. Таким спо-
собом К.И. Платонов удлинял сроки пребывания 
больного в гипнозе-отдыхе до 18-20 часов в сут-
ки, оставляя несколько часов только на прием 
пищи, туалет и прогулки. Особенно благоприят-
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ной была такая терапия гипнозом-отдыхом при 
лечении реактивных состояний и невроза навяз-
чивых страхов [6, с. 167].

В.Е. Рожнов описал методику «удлиненной 
гипнотерапии». Она предполагала лечебное вну-
шение, проводимое больному, который находил-
ся в часовом, а иногда и более, гипнотическом 
состоянии. Удлинение времени пребывания в 
гипнозе, по мнению автора, во-первых, способ-
ствует углублению его охранительного эффекта, 
во-вторых, повышает терапевтическую эффек-
тивность лечебных внушений благодаря их сум-
мированию, так как в удлиненных сеансах гип-
нотерапии больной получает большое количество 
внушающих воздействий. В процессе удлиненной 
индивидуальной или коллективной гипнотерапии 
больной (больные) погружается в гипнотический 
сон, который продолжается в течение всего вре-
мени приема (от 2 до 4 часов). Терапевт, про-
водящий текущий психотерапевтический прием, 
каждые 15-20 минут заходит к больному (боль-
ным) и проводит им лечебные внушения продол-
жительностью 2-3 минуты. В.Е. Рожнов отмечает, 
что отмечена значительная клиническая эффек-
тивность методики при самых различных нерв-
ных и соматических заболеваниях [6, с. 167-168].

Наконец, Д.А. Каменецкий в своей практике 
показал, что пролонгированный гипнотический 
сон (от 2 до 6 часов) является очень эффектив-
ным, если он венчает процедуру сеанса в ука-
занной выше «Методике гипносуггестивной тера-
пии». В этом случае гипнотерапевт, заканчивая 
сеанс терапии, внушает больному, что лечебный 
продленный сон будет способствовать закрепле-
нию достигнутых результатов лечения и значи-
тельно снизит его возбуждение и реактивность. 
После того, как была дана команда на продол-
жение сна с лечебной целью, терапевт внушает 
больному, что через определенное будет пробуж-
ден врачом. Затем больного оставляют спящим 
на непродолжительное время (от 30-40 минут до 
1,5-2 часов) для закрепления успеха лечения [2].

Выводы из проведенного исследования. Гип-
нотерапия является одним из наиболее пер-
спективных направлений краткосрочной пси-
хотерапии ПТСР. Задача нашего исследования 
заключалась в том, чтобы выявить адекватные 

и эффективные методы гипнотерапии для ра-
боты со специфическими группами симптомов в 
структуре ПТСР.

Для терапии симптомов вторжения наиболее 
эффективным современным методом является 
экспозиционная гипнотерапия, которая включает 
следующие этапы: 1) подготовку к экспозиции; 
2) введение в экспозицию; 3) поддержку клиен-
та между сеансами введения в повторную экс-
позицию. На последнем этапе наиболее ценными 
являются следующие методики: «Планируемые 
периоды негативных флэшбэков», «Спонтанные 
периоды позитивных флэшбэков», «Регрессия 
возраста», «Прогрессия возраста».

В процессе гипнотерапии симптомов посто-
янного избегания стимулов, которые ассоцииру-
ются с травматическими событиями, достаточно 
эффективным является метод систематической 
десенсибилизации. Данный метод предполагает 
сочетание, с одной стороны – психологического 
состояния спокойствия клиента, который погру-
жен в гипноз с помощью мышечной релаксации, 
а с другой – стимула, который в его нынешней 
жизни вызывает негативные эмоции, связанные 
с травматическими событиями, и который он ак-
тивно избегает.

Для гипнотерапии симптомов отрицательного 
изменения когнитивных процессов и настроения 
могут использоваться следующие методы, кото-
рые успешно применяются для лечения дистимии: 
«Гипноз как релаксирующая процедуру», «Гипно-
тическая суггестия как средство воздействия на 
поведение, мысли и чувства», «Эго-усиление в 
гипнозе», «Когнитивная гипнотерапия дистимии».

В процессе гипнотерапии симптомов ПТСР, в 
которых проявляются заметные изменения воз-
буждения и реактивности клиента, может быть 
использована методика гипносуггестивной тера-
пии Д.А. Каменецкого. В конце сеанса в данную 
методику рекомендуется включать процедуру 
пролонгированного гипнотического сна.

Перспективу дальнейшего исследования про-
блемы мы видим в выявлении таких краткосроч-
ных методов психотерапии, которые можно было 
бы органично сочетать с методами гипнотерапии 
при работе со специфическими группами сим-
птомов в структуре ПТСР.
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ОСОБЛИВОСТІ ГІПНОТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ

Анотація
У сучасній психотерапії на перший план виходять короткострокові методи терапії. Гіпнотерапія є од-
ним з найбільш перспективних напрямків короткостроковій психотерапії ПТСР. У статті реалізований 
симптоматичний підхід до гіпнотерапії посттравматичного стресового розладу. Виявлено адекватні 
методи гіпнотерапії для роботи зі специфічними групами симптомів в структурі посттравматичного 
стресового розладу. Для цього можуть бути використані методи експозиційної терапії, систематичної 
десенсибілізації, когнітивної гіпнотерапії, гіпносугестивній терапії. 
Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, методи гіпнотерапії, експозиційна гіпнотерапія, 
систематична десенсибілізація, когнітивні методи, пролонгований гіпнотичний сон. 
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FEATURES HYPNOTHERAPY PTSD 

Summary
In modern psychotherapy to the fore short term methods of therapy. Hypnotherapy is one of the most 
promising areas of short-term psychotherapy for PTSD. The article concern a symptomatic approach 
to hypnotherapy of PTSD. Revealed adequate hypnotherapy techniques to work with specific groups 
of symptoms in the structure of post-traumatic stress disorder. This may be used methods of exposure 
therapy, systematic desensitization, cognitive hypnotherapy hypnosuggestive therapy. 
Keywords: post-traumatic stress disorder, hypnotherapy techniques, exposure hypnotherapy, systematic 
desensitization, cognitive techniques, roll over hypnotic sleep.
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ДОСЛІДЖЕННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕРНЕТІ  
(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇЇ АВАТАРІВ)

Скуловатова О.В.
Київський національний торговельно-економічний університет

Здійснено аналітичну роботу з класифікації та систематизації видів аватарів, які використовуються в 
соціальних мережах та на тематичних форумах. Досліджено, що аватар, як самопрезентація «я» особистості 
в Інтернеті, має безпосередній зв'язок з рисами її характеру. Їх вибір є невипадковим. За змістом ви-
користаного зображення можливо робити висновки про індивідуально-характерологічні особливості 
особистості. З’ясовано, що зображення на аватарах мають низький кореляційний зв'язок з темперамен-
том особистості. Проведене дослідження дозволяє стверджувати психодіагностичні можливості методу 
аналізу самопрезентації особистості в Інтернеті на основі аналізу її аватарів.
Ключові слова: аватар, характер, особистісні смисли, символ, особистість.

© Скуловатова О.В., 2017

Постановка проблеми. Сучасне життя зна-
чною мірою змістилося в мережу Інтернет. 

Значна кількість соціальних дій реалізовується 
не при безпосередньому контакті, а у віртуаль-
ному просторі. Існування в Інтернеті дозволяє не 
тільки лишатися відносно-анонімним, але й оби-
рати ту самопрезентацію, яка виявляється най-
більш придатною для вираження актуального 
емоційного стану людини, її настанов, стереоти-
пів, бажань, потреб, прагнень та образу власного 
«я». Одним з засобів самовираження особистості 
виступає аватар, як стислий, символічний образ 
ретрансляції власного «я».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Спроби розв’язання поставленої в нашому до-
слідженні проблеми регулярно здійснюються на 
профанському рівні в науково-популярних бло-
гах, але лише незначна кількість публікацій за-
слуговує на наукове визнання та може вважатися 
авторитетними дослідженнями. Серед таких мож-
ливо виділити гіперкнигу John Suler, Ph.D. Пси-
хологія кіберпростору, в якій кілька розділів при-
свячені безпосередньо проблемі, що аналізується 
[1]. Також заслуговує на увагу розділ з книги 
Психология и маркетингу написаний J.-F. Bélisle 
та H. Onur Bodur присвячений безпосередньому 
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враженню яке справляє аватар людини при на-
лагодженні міжособистісної комунікації [2].

Серед вчених пострадянського простору, які 
активно займаються розробкою проблеми існу-
вання особистості в Інтернеті можливо виділити 
роботи А. Бегоян, А. Войскунського, Л. Вілкова, 
Г. Гринкевич, Р. Кондратенко.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У сучасних дослідженнях 
присвячених безпосередньо аватарам намітилось 
два напрями, один з яких трактує його як спосіб 
самовираження особистості, а інший наголошує 
на психотерапевничній функції даного зобра-
ження, метою якого є не самовираження як таке, 
а скоріше спосіб творення та моделювання влас-
ного ідеального «я» [1]. На наш погляд, необхідно 
застосовувати синтетичний підхід, що враховує 
обидві точки зору, як складові цілісної проблеми. 
Тобто, з одного боку людина обирає зображення, 
намагаючись повніше виразити своє я, з іншо-
го, у цьому актуалізованому «я» проявляються її 
уявлення про ідеал. 

Не зважаючи на великий масив даних та 
спроб узагальнення та класифікації символічних 
зображень особистості в Інтернеті, на даний час 
відсутні емпіричні дослідження присвячені по-
ставленій проблемі.

Мета статі продемонструвати психодіагностич-
ні можливості, які відкриває детальне вивчення 
символічних та реальних зображень людини, які 
вона обирає в якості самопрезентації в Інтернеті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аватари в Інтернеті виступають візуалізацією 
образу власного «я», але ніколи не передають всі-
єї цілісної картини такого багатогранного утво-
рення як особистість. Цей факт значно обмежує 
їхню психодіагностичну функцію, проте робить 
можливою інтерпретацію. Вони безпосередньо 
пов’язані з індивідуальними характерологічними 
рисами особистості. До того ж, вони є проекці-
єю особистісних змістів, тому на наш погляд, для 
їхнього детального дослідження є можливим ви-
користання методів аналізу, що застосовується 
у проективних методиках. Аватар, на символіч-
ному рівні, є «обличчям» людини, тим образом 
який вона хоче презентувати оточуючим [3]. Ко-
ристувач може встановлювати різні аватари, на 
різних ресурсах, що дає більш широке поле для 
аналізу. Зазначимо, що з точки зору психологіч-
ного символізму аватар, виступає своєрідним то-
темом, покликаним захищати власника. 

З метою глибинного психологічного аналі-
зу аватарів та їхньої систематизації нами було 
створено класифікацію їх видів методом кон-
тент-аналізу. Матеріали для аналізу було взя-
то з соціальних мереж Facebook та Вконтакті та 
п’яти популярних тематичних форумів різних 
напрямів. Було визначено, що всі аватари мож-
ливо розподілити на статичні та динамічні; ре-
альні (в основному фотографічні) та символічні 
зображення. 

Після детальної класифікації аватарів за ви-
дами та підвидами, було створено вибірку з 360 
чоловік, по 20 чоловік з кожним видом аватару та 
запропоновано їм пройти психодіагностичні ме-
тодики спрямовані на визначення особливостей 
темпераменту та характеру. Серед них: 16-фак-
торний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, 

ІТО (Індивідуальний типологічний опитувальник 
Л. Собчек), Тест на визначення типу темпера-
менту Г. Айзенка. Додатково з метою уточнення 
особистісного змісту, який надавала людина ви-
користаному зображенню, застосовувався метод 
онлайн-інтерв’ю. Всі методики досліджувані про-
ходили в режимі он-лайн, що дозволило зберегти 
відносну анонімність, та значно спростило про-
цедуру обстеження.

Отримані дані аналізувалися методом кон-
тент-аналізу, факторного та кореляційного ана-
лізу. Статистичні дані обраховувалися за допо-
могою програми SPSS.

В результаті було виділено особистісні харак-
теристики, що можливо вважати типовими для 
людей, що обрали певний вид аватара для пре-
зентації власного профілю в соціальних мережах 
та на форумах. Як загальну тенденцію можливо 
визначити домінування реальних зображень в 
соціальних мережах та символічних на форумах, 
що пояснюється можливістю підвищення анонім-
ності останніх.

Отримані дані надають широке поле для ана-
лізу, результати якого неможливо викласти в 
рамках однієї публікації. Тому в цій статті ми на-
водимо лише узагальнений результат здійсненої 
роботи. Кореляційний аналіз дав низькі показни-
ки (0,02) зв’язку типу зображення на аватарі з 
Тестом на визначення типу темпераменту 

Г. Айзенка, що дозволяє стверджувати відсут-
ність відчутного зв’язку між темпераментом та 
вибором зображення для самопрезентації. Най-
вищий показник кореляції в нашому досліджен-
ні (0,72) ми отримали з Методикою ІТО (Л. Соб-
чек). 16-факторний особистісний опитувальник 
Р. Кеттелла показав середню кореляцію (0,61).

Отримані дані дозволяють стверджувати на-
явність зв’язку між індивідуально-характеро-
логічними властивостями людини та різновидом 
картинки, яку вона обирає для презентації обра-
зу власного «я» в Інтернеті. На основі проведено-
го аналізу можемо узагальнити наступні харак-
теристики власників типових аватарів:

1. Фото-портрети – для людей які мають зо-
браження такого типу притаманний діловий 
стиль спілкування. Вони презентують власника 
як зайняту людину, але достатньо відкриту для 
соціального контакту та спілкування. Демонстру-
ючи своє реальне фото, людина ретранслює по-
відомлення: «Ось я, мені нічого приховувати, я 
готовий до діалогу». Ці люди мають високі показ-
ники за шкалою екстраверсії та регідності (ІТО). 
Методика Кетела дає високі значення по фак-
торах незалежність, заклопотаність та твердість.

2. Фото, чи зображення хобі – показують 
власника зайнятого улюбленою справою, чи сим-
воли цієї справи. Притаманні людям, які схиль-
ні захоплюватись, перетворювати власне життя 
на служіння улюбленій справі. Людина з таким 
аватаром може недостатньо віддаватися обраній 
професії. Для неї робота, на даному етапі жит-
тя, не стане сенсом існування. Також таке фото 
може бути ознакою демонстративної особистості. 
Їй притаманна висока екстраверсія та спонтан-
ність (ІТО); відкритість, незалежність, безтурбо-
тність та твердість (Кетел).

3. Фото відпочинку – людина з таким авата-
ром, на даному етапі життя, не є трудоголиком. 
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Вона не здатна жертвувати власними інтересами 
заради роботи. У власників подібних аватарів та-
кож прослідковуються демонстративні тенденції 
в особистісному профілі, висока екстраверсія та 
спонтанність (ІТО); відкритість, незалежність, 
безтурботність, твердість та чутливість (Кетел).

4. Фото з коханою людиною – є стверджен-
ням власної повноцінності, виражає бажання 
підкреслити соціальний статус, означує статеву 
ідентичність, демонструє стосунки і пов’язано 
з несвідомою тенденцією отримати схвалення 
оточуючих. Висока екстраверсія та лабільність 
(ІТО). За Методикою Кетела високі значення по 
факторам: відкритість, емоційна нестабільність, 
підпорядкування думці оточуючих, чутливість, 
безтурботність.

5. Фото з дітьми, або фото власних дітей, сим-
волічні зображення сімейних цінностей, ідеалізо-
ваних картинок спільного сімейного проводження 
часу – означує ті ж несвідомі психологічні тен-
денції, що і попередні аватари, але притаманні 
людям більш дорослого віку. Для жінок такі зо-
браження є ствердженням власного статусу, під-
кресленням дорослості та повноцінності. Висока 
екстраверсія та лабільність (ІТО); відкритість, 
емоційна стабільність, підпорядкування думці 
оточуючих, заклопотаність, чутливість (Кетел).

6. Типове селфі – захопленість цим різнови-
дом фото, що проявляється в двох і більше ава-
тарах в цьому стилі, є свідченням інфантильнос-
ті, самозакоханості, в деяких випадках проявом 
нарцисцичного характеру. Висока екстраверсія 
та спонтанність (ІТО); відкритість, емоційна не-
стабільність, підпорядкування думці оточуючих, 
безтурботність (Кетел).

7. Фото «скривленого» обличчя, зображення, 
що містять емоції, заливка тоном одного кольо-
ру – такі зображення вимагають додаткового якіс-
ного аналізу з оглядом на емоції які передаються. 
В загальному, може означувати бажання проде-
монструвати власне почуття гумору. У деяких ви-
падках, за викривленим обличчям приховується 
несвідоме прагнення до самознищення, ненависть 
до себе, власної зовнішності, або відраза до інших 
людей. Високі показники за шкалою екстраверсія, 
спонтанність, тенденція до агресивності та сензи-
тивності, тривожність (ІТО); незалежність, без-
турботність, чутливість (Кетел).

8. Фото, чи зображення частин тіла – складна 
проекція. В деяких випадках може означувати 
несвідоме прагнення до демонстрації, що приду-
шується почуттям сором’язливості, чи провини. 
Екстраверсія, спонтанність, тривожність (ІТО); 
відкритість, емоційна нестабільність, безтурбо-
тність, чутливість (Кетел).

9. Фото та зображення відвертого, еротичного 
змісту – означують тенденцію до демонстратив-
ності. Проблеми в сфері статевої ідентифікації, 
спробу самоствердження. Екстраверсія, спонтан-
ність (ІТО); відкритість, емоційна нестабільність, 
підпорядкування думці оточуючих, безтурбо-
тність, чутливість (Кетел).

10. Чорно-білі фото символізують художній 
смак, прагнення до ексклюзивності та несвідоме 
бажання повернути минуле, тугу за втраченим. 
Фото з власного дитинства – є вираженням нос-
тальгії за минулим, бажання позбутися тягаря 
відповідальності, незадоволеність теперішнім. Ін-

троверсія, регідність, тривожність, лабільність, 
емоційна стабільність (ІТО); незалежність, за-
клопотаність та чутливість (Кетел).

11. Нестандартні фото, на яких люди перебу-
вають в незвичних позах, вбранні тощо, шокуючи 
аватари, аватари з притензією на ексклюзивність, 
неповторність, гумористичні аватари – викорис-
товуються з метою підкреслити власну індивіду-
альність. Вони свідчать про креативність мислен-
ня, творчий підхід та прагнення до ствердження 
власної унікальності. Власникам таких зобра-
жень притаманні спонтанність, агресивність, 
тривожність (ІТО); незалежність, безтурботність, 
чутливість (Кетел).

12. Зображення милих, симпатичних істот, тва-
рин – демонстрація прагнення отримати турботу, 
ласку, позитивне ставлення, любов, повернутися 
в дитинство. Тривожність, лабільність (ІТО); емо-
ційна нестабільність, підпорядкування думці ото-
чуючих, заклопотаність, чутливість (Кетел).

13. Персонажі мультфільмів, комп’ютерних 
ігор, герої художніх творів та фільмів – дуже 
широка категорія, яка вміщує велику кількість 
змістів, через високу варіативність зображень. 
Загальною тенденцією для власників таких ава-
тарів є висока сензитивність (ІТО) та емоційна 
нестабільність виражена тією, чи іншою мірою 
(Кетел).

14. Супер-герої, обличчя відомих особистос-
тей, аватари, що демонструють успіх виражають 
тенденцію до самореалізації. Їх обирають люди, 
які відчувають, що не знайшли власного при-
значення в житті, вони мрійливі та схильні до 
прожекторства. Часто такі аватари в своїх про-
філях використовують особи невпевнені в собі та 
власних силах, або люди які побоюються крити-
ки оточуючих, схильні зважати на авторитети та 
«створювати собі кумирів». Їм притаманна висо-
ка тривожність (ІТО) та емоційна нестабільність, 
підпорядкування думці оточуючих, заклопота-
ність та чутливість (Кетел).

15. Зображення живої природи (тварин, пта-
хів, комах тощо), має символічний зміст, що 
передається за принципом асоціацій, виражаю-
чи домінуючу рису того, чи іншого зображення. 
У частини осіб з таким аватаром простежується 
тенденція до агресивоної поведінки, тривожність 
та висока сензитивність (ІТО). 

16. Значки, символи, піктограми, логотипи, 
абстрактні картини не є поширеним різновидом 
аватару, їх використання може свідчити про 
оригінальність мислення, нестандартний підхід, 
самоповагу, образне мислення, інтроверсію, агре-
сивність, сензитивність, лабільність (ІТО); неза-
лежність, заклопотаність та чутливість (Кетел).

17. Релігійні теми та символи віри – не час-
то зустрічаються в мережі. На форумах не 
пов’язаних з релігійною тематикою. Інтерпре-
туючи таке зображення необхідно виходити зі 
змісту яке воно передає. Загальною тенденцією є 
високі показники агресивності, регідності, сензи-
тивності, тривожності, лабільності (ІТО), емоцій-
ної нестабільності (Кетел).

18. Зображення неживої природи (пейзажі), 
будівлі (замки, будинки тощо), техніка – ха-
рактерні для людей замкнених, не схильних до 
публічного прояву почуттів, з високими показ-
никами по шкалам: інтроверсія, сензитивність, 
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тривожність (ІТО). Їм притаманні замкнутість, 
емоційна стабільність, незалежність, заклопота-
ність, твердість (Кетел).

19. Відсутність аватара може бути певним 
символічним посланням. Аватар відсутній на 
певному ресурсі може означати, що людина не 
вважає своє перебування там постійним явищем. 
Як що аватар відсутній на новому профілі, мож-
ливо, що користувач ще не визначився з тим, як 
він хоче себе презентувати і чи буде це робити 
взагалі. Як що користувач на жодному ресурсі не 
має аватара – можливі різні варіанти інтерпре-
тації. В першому варіанті – він ділова зайнята 
людина, яка не вважає за потрібне витрачати час. 
В другому випадку – користувач погано володіє 
комп’ютером і не розібрався з функцією встанов-
лення аватарів. В третьому випадку – людина 
хоче лишитися анонімною, приховати себе, своє 
«я» від оточуючих, не прагне розкриватись.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи ре-
зультати проведеного дослідження, можемо ска-
зати про наявність прямого зв’язку між аватаром 
який обирає людина в якості презентації власно-
го «я» в мережі Інтернет та її індивідуальними 
характерологічними особливостями. Тобто аналіз 
символічного малюнка дозволяє робити висновки 
про суб’єкта аналізу, виступаючи додатковим 
психодіагностичним інструментом, що не виклю-
чає застосування інших методів психодіагности-
ки і не може вважатися самостійною методикою. 
З іншого боку, глибинне трактування значення 
використаного в аватарі зображення не можли-
ве без урахування його символічного рівня, тобто 
того особистісного сенсу, що несе зображення як 
таке. Тому в перспективі подальшого досліджен-
ня цієї наукової проблематики вивчення авата-
рів в якості проективних зображень та створення 
системи їхньої глибинної інтерпретації..
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ  
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕЕ АВАТАРОВ)

Аннотация
Осуществлена аналитическая работу по классификации и систематизации видов аватаров, которые 
используются в социальных сетях и на тематических форумах. Исследовано, что аватар, как самопре-
зентация «я» личности в сети Интернет, имеет непосредственную связь с чертами ее характера. Их 
выбор не случаен. По содержанию использованного изображения возможно делать выводы об индиви-
дуально-характерологических особенностях личности. Выяснено, что изображение на аватарах имеют 
низкую корреляционную связь с темпераментом личности. Проведенное исследование позволяет ут-
верждать психодиагностические возможности метода анализа самопрезентации личности в Интернете 
на основе анализа ее аватаров.
Ключевые слова: аватар, характер, личностные смыслы, символ, личность.
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THE STUDY ON SELF-PRESENTATION OF PERSONALITY  
IN THE INTERNET(BASED ON THE ANALISYS OF ITS AVATARS)

Summary
The analytical work of classification and systematizing of avatar kinds used in social networks and thematic 
forums was performed. The research showed that an avatar as self-presentation of «I» personality in the 
Internet has a direct connection with the features of its character. Their choice is not accidental. On the 
content of the used image the conclusions about individual and characterological personal features can be 
made. It was found that images on avatars have low correlation with the personality temperament. The 
accomplished study allows to state psychognostic possibilities of the method of the analysis of personality 
self-presentation in the Internet by analyzing its avatars.
Keywords: avatar, character, personal sense, symbol, personality.
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ЛЕКСИЧНІ ФІГУРИ ВИРАЖЕННЯ САТИРИ  
У ТВОРІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ГУЛІВЕРА»

Борисова Н.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди

У статті розглядаються і аналізуються особливості лексичних фігур вираження сатири у романі «Ман-
дри Гуллівера» Дж. Свіфта та порівнюється оригінал тексту з його українським перекладом. Звертається 
увага на передачу відношення автора до зображуваного явищя. Розкриваються такі засоби сатири, як 
іронія, яка у творах служила для викриття негативних сторін дійсності. Також присутня алегорія, за до-
помогою якої письменник гостро критикував, висміював, порівнював людей того часу. З’ясовано, що гумор 
відносності об’єднує першу і другу частину твору. 
Ключові слова: лексичні фігури, сатира, іронія, алегорія, сарказм, гротеск.

© Борисова Н.В., 2017

Постановка проблеми. Представником кла-
сичної сатири є Джонатан Свіфт, твори 

якого вирізнялися своєю ідейно-політичною на-
правленістю. і вмілим використанням лексичних 
фігур. Cатира є вагомим доробком в англійській 
літературі. Актуальність теми дослідження обу-
мовлена потребою більш детального вивчення 
механізму її передачі в художньому тексті та 
порівняння оригіналу тексту з його українським 
перекладом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій до-
зволяє зазначити, що вказана проблема зна-
йшла часткове висвітлення у працях Ю.Б. Борє-
ва, І.Р. Гальперіна, Т.В. Любимова, З.Е. Табоєвої, 
С.А. Троїцького, L.N. Curry, A.R. Humphreys та ін.

Мета дослідження полягає в аналізі особли-
востей лексичних фігур вираження сатири у ро-
мані «Мандри Гуллівера Дж. Свіфта. 

Варто виділити невирішені раніше частини 
проблеми, яким присвячується стаття – це ана-
ліз основних лексичних фігур вираження сати-
ри у романі Дж. Свіфта «Мандрів Гуллівера» в 
порівнянні оригіналу тексту з його українським 
перекладом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи лексичні фігури вираження сатири, 
звернемося до передачі відношення автора до зо-
бражуваного явищя. Відомо, що Свіфт писав про 
Англію, зображаючи Ліліпутію. Зазначимо, що 
«Webster’s New World Dictionary» подає поняття 
ліліпут як Lilliputian – 1) an inhabitant of Liliput; 
2) very small, tiny; 3) a narrow-mindet person [10]. 
Тому наголосимо, що назва першої країни, яку 
відвідав Гуллівер, має яскраву метафоричність і 
формує сприйняття змальованих подій. 

Окрім назви в першій, а також і в другій час-
тинах використано прийом контрасту. Це явище 
А.П. Штейн називає «гумором відносності і наго-
лошує на тому, що Свіфт втілив у перших двох 
частинах твору уявлення людей про велетнів та 
ліліпутів. Втілив в особливо яскравій і ясній фор-
мі» [9, с. 225]. «He is taller by almost the breadth of 
my nail, than any of his court; which alone is enough 
to strike an awe into the beholders» [9, с. 407], – з 

іронією зауважує Гуллівер. У цьому реченні слово 
«the beholders» (глядач), яке наприклад відсутне 
в перекладі українською мовою (за перекладом 
М.О. Іванова за редакцією Ю.Я. Лісняка):

«На зріст він майже на цілий мій ніготь ви-
щий за всіх своїх придворних, і вже цього до-
сить, щоб викликати шанобливий трепет» 
[5, с. 229]. Зазначене створює ілюзію театрально-
го лялькового видовища, а деякі риси характеру 
правителя нагадують короля Георга І. Імператор 
потрапляє в смішні ситуації, намагаючись оточи-
ти себе підлабузниками. Ось як називає він себе: 

«Delight and terror of the universe… monarch 
of all monarchs, taller than the sons of men; whose 
feet press down to the centre, and whose head 
strikes against the sun» [9, с. 407].

«Окраса й пострах всесвіту … владар над 
усіма владарями; найвищий з усіх синів люд-
ських; той, що ногами спирається на центр 
землі, а головою торкається сонця» [5, с. 229].

Комічний ефект досягнуто за допомогою іронії 
та сарказму, які є перехідним формами між гу-
мором та сатирою. Свіфт жорстоко сміється над 
культом «обожнюваної особистості». Безжаліс-
ним розкриттям звучать веселі, але саркастичні 
формули, які прославляють монарха ліліпутів, 
«коронованого хлопчика-мізинчика…» [5, с. 229].

Особливу увагу письменник приділяє вій-
ськовим діячам Англії. Він використовує порів-
няльний зворот «richer than our kings / багатші 
за королів», щоб підкреслити наскільки вигідно 
вести війну і утримувати армію, що складаєть-
ся з найманців, коли в цьому немає необхідності 
[6, с. 20]. Іронія, яка є в оригіналі, опущена в пе-
рекладі, реалізується за допомогою англійського 
слова «mercenary», що означає «солдат», який 
воює не з патріотичних міркувань, а за гроші. 
Таким чином письменник натякає на систему ха-
барництва в армії.

«Не wondered to hear те talk of such chargeable 
and extensive wars; that, certainly... our generals 
must need be richer than our kings... Above all 
he was amazed to hear me talk of a mercenary 
standing army in the midst of peace, and among a 
free people» [9, с. 407].

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
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«Йому дивно було чути про такі обтяжливі 
та згубні війни; і що наші генерали, мабуть, ба-
гатші за наших королів… Найбільше дивувала 
його наша наймана армія, яку ми, вільний на-
род, тримаємо й мирного часу» [5, с. 229].

Одним з ефектних засобів гротескного зо-
браження у творі Свіфта є прийом матеріаліза-
ції метафори, який створює сатиричний ефект 
в епізоді, де розповідається про танець на на-
тяжному канаті, своєрідну гру, переможець якої 
здобуває привілеї:

«I was diverted with none so much as that of 
the rope-dancers, performed upon a slender white 
thread, extended about two feet, and twelve inches 
from the ground» [9, с. 407].

«Найбільше розважили мене канатні танцю-
ристи, що виконували свої танці на тоненькій 
білій нитці в два фути завдовжки, натягненій 
на висоті дванадцяти дюймів од землі» [5, с. 229].

Іронічним є зображення статуї правосуддя. 
І тому напрошується порівняння ліліпутської 
статуї з давньогрецькою богинею Фемідою, про-
те з деякими відмінностями, зокрема: 

«It is upon this account that the image of Justice, 
in their courts of judicature, is formed with six 
eyes, two before, as many behind, and on each side 
one, to signify circumspection; with a bag of gold 
open in her right hand, and a sword sheathed in 
her left, to show she is more disposed to reward 
than to punish» [9, с. 407].

«Через це статуя правосуддя в їхніх судо-
вих установах має шестеро очей – двоє спереду, 
двоє ззаду і по одному з боків (що символізує все-
відання), у правій руці в неї – мішок золота, а 
в лівій – меч, і це означає, що правосуддя з біль-
шою охотою нагороджує, ніж карає» [5, с. 229].

В історії боротьби між «тупоконечниками» і 
«гостроконечниками» в алегоричній формі зобра-
жено окремі моменти релігійної боротьби в Ан-
глії. Алегорія, що є одним із засобів сатиричного 
зображення, виступає звичним прийомом мис-
лення і вираження думок автора. Алегоричним 
є зображення боротьби двох ворожих угрупу-
вань – тремексенів і слемексенів [6, с. 61-68]. 

У другій частині Гуллівер перебуває у ве-
летнів. Свіфт продовжує обігравати різницю 
розмірів, і тепер Гуллівер – ліліпут. Між коро-
лем і підданими патріархально прості, довірливі 
стосунки. Король мудрий і справедливий, йому 
непритаманні інтриги, методи його гуманні і є 
втіленням здорового глузду, який, як вже зазна-
чалося, є дуже важливим для літератури Про-
світництва взагалі і творчості Свіфта зокрема: 

«He confined the knowledge of governing within 
very narrow bounds, to common sense and reason, 
to justice and lenity, to the speedy determination of 
civil and criminal causes; with some other obvious 
topics, which are not worth considering. And he 
gave it for his opinion, «that whoever could make 
two ears of corn, or two blades of grass, to grow 
upon a spot of ground where only one grew before, 
would deserve better of mankind, and do more 
essential service to his country, than the whole race 
of politicians put together» [9, с. 407].

«На думку його величності, керівникові по-
трібні лише здоровий розум, почуття справед-
ливості, милосердя та швидкість під час роз-
гляду справ та ще кілька якостей, таких ясних 

для кожного, що про них не варто й згадувати. 
Він також думав, що той, хто зумів би вирос-
тити два колоси на місці одного, зробив для 
людства та для своєї країни куди більшу по-
слугу, ніж усі політичні діячі разом» [5, с. 229]. 

У розмові з королем Гуллівер розповідає про 
життя англійців, про політику, релігію, судочин-
ство, манітарну систему, про азартні ігри, війни 
тощо. Все зображено у хвалебних тонах, – і зву-
чить як нещадна іронія:

«An English parliament; partly made up of an 
illustrious body called the House of Peers; persons 
of the noblest blood, and of the most ancient and 
ample patrimonie» [9, с. 407]. 

«Потім я докладно розповів про організацію 
англійського парламенту, частину якого ста-
новить славетна палата лордів — осіб найбла-
городнішої крові, власників найстародавніших 
та найбільших родових маєтків» [5, с. 229].

«That the other part of the parliament consisted 
of an assembly called the House of Commons, who 
were all principal gentlemen, freely picked and 
culled out by the people themselves, for their great 
abilities and love of their country, to represent the 
wisdom of the whole nation» [9, с. 407].

«Другу частину парламенту, розповідав я, 
становить палата громад, що складається з 
видатних дворян, за свої здібності та патріо-
тизм вільно обраних самим народом репрезен-
тувати мудрість цілої нації» [5, с. 229].

«I then descended to the courts of justice; 
over which the judges, those venerable sages and 
interpreters of the law, presided, for determining 
the disputed rights and properties of men, as well 
as for the punishment of vice and protection of 
innocence» [9, с. 407].

«Потім я перейшов до судових установ, де 
судді, ці поважні мудреці та тлумачі закону, ке-
рують розв'язанням усяких судових справ, кара-
ють нечестя і боронять невинність» [5, с. 229].

Гуллівер прославляє батьківщину пародійно, 
тому похвали сприймаються як жорстока сатира, 
як зневажлива іронія. Про що говорять наступні 
рядки:

«I did not omit even our sports and pastimes, 
or any other particular which I thought might 
redound to the honour of my country» [9, с. 407].

«Не обминув я й нашого спорту та ігор, а 
також інших деталей, що, як здавалося мені, 
могли вславити мою батьківщину» [5, с. 229].

«Imagine with thyself, courteous reader, how 
often I then wished for the tongue of Demosthenes 
or Cicero, that might have enabled me to celebrate 
the praise of my own dear native country in a style 
equal to its merits and felicity» [9, с. 407].

«Уяви ж собі, ласкавий читачу, як мені кор-
тіло тоді мати красномовність Ціцерона або 
Демосфена, щоб ушанувати чесноти моєї любої 
батьківщини у висловах, гідних її заслуг та до-
бробуту» [5, с. 229].

«I would hide the frailties and deformities of my 
political mother, and place her virtues and beauties 
in the most advantageous light» [11, с. 407].

«Я затушковував хиби та вади своєї полі-
тичної матері і якнайсприятливіше для неї 
висвітлювати її красу та чесноти» [5, с. 229].

Варто зазначити, що Свіфт з особливим по-
чуттям гидливості описує гіперболізовані деталі 
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бробдінгнегського життя. Улюбленим прийомом 
сатиричного зображення є знову ж таки контр-
аст, у другій частині – між ідеалом і життям у 
королівстві Бробдінгнег. 

У центрі третьої частини роману – опис дер-
жави Лапути. Королівський двір якої міститься 
на летючому острові. І.А. Дубашинский відзна-
чає: «Летючий острів Лапуту, резиденція ко-
роля сам по собі є алегорією. Король зі своїм дво-
ром, міністрами й вельможами підноситься у 
захмарні сфери і не бажає знати про потреби 
і проблеми простих людей. Це вже не пихатий 
король-ліліпут, не розсудливий володар країни 
велетнів» [2, с. 44-58]. Сміх сатирика та іронія 
свідчить про повне розчарування в ідеї розум-
ності монархічної влади. Свіфт говорить про ли-
цемірство як короля, так і його міністрів: 

«The king would be the most absolute prince in 
the universe, if he could but prevail on a ministry to 
join with him; but these having their estates below 
on the continent, and considering that the office of 
a favourite has a very uncertain tenure, would never 
consent to the enslaving of their country» [9, с. 407].

«Король міг би стати найабсолютнішим 
монархом у світі, якби йому пощастило пере-
конати міністрів приєднатись до нього, але в 
кожного з них є маєток на континенті і, вва-
жаючи за дуже хистке становище придворних 
фаворитів, вони ніколи не погодилися б на за-
кріпачення своєї батьківщини» [5, с. 229]. 

Особливо дошкульною стає сатира Свіфта, 
коли він описує Академію прожектів у Лагодо, 
які суперечать самій природі. 

«He has been eight years upon a project for 
extracting sunbeams out of cucumbers, which were 
to be put in phials hermetically sealed, and let out to 
warm the air in raw inclement summers» [9, с. 407].

«Він уже вісім років працював над проектом 
добування сонячного світла з огірків. Перехо-
вуване в герметично закритих посудинах, це 
світло змогло б нагрівати повітря хмарного та 
дощового літа» [5, с. 229].

Алегоричне зображення Англії пронизана 
сарказмом, оскільки країна складається з роз-
відників, свідків, інформаторів, переслідувачів, 
позивачів і різних їхніх помічників та підручних, 
і всі вони дістають вказівки та платню від міні-
стрів та депутатів. 

У четвертій частині, де Гуллівер потрапляє 
в державу розумних коней – гуїгнгнмів. Проти-
ставлення здичавілих людей і коней, що «окуль-
турилися», має сатиричний, гротескний характер 
і виступає прикладом «матеріалізації» метафори. 
Зокрема: «Their heads and breasts were covered 

with a thick hair, some frizzled, and others lank; 
they had beards like goats, and a long ridge of hair 
down their backs and the fore parts of their legs 
and feet; but the rest of their bodies was bare, so 
that I might see their skins which were of a brown 
buff colour» [9, с. 407].

«Голова та груди їхні були вкриті густою, 
в одних – кучерявою, в інших рівною шерстю. 
Бородами вони скидалися на цапів. Довга смуга 
шерсті також ішла по спині й по передньому 
боці ніг. Решта тіла була гола, і я міг бачити 
темно-коричневий колір їхньої шкіри» [5, с. 229].

Сарказм автора змикається з гротеском, що 
підсилюється вживанням емоційних синоні-
мів-уточнювачів («vermin, animal – паршивець, 
йеху»), а також цілого ряду епітетів з яскра-
во вираженої негативної конотацією («rank, 
disagreeable, odious, filthy – кислий, неприємний, 
паршивий»).

Як зазначає З.Е. Табоєва стилістичний прийом 
уособлення застосовується з метою реалізації 
задуму автора звернути увагу на два можливих 
плани сприйняття того, що відбувається – але-
горично і реально можливого: «the horse received 
civilities with disdain/ кінь, поставився досить 
зневажливо; shook his head / похитав головою; 
raising his foot to remove my hand / підвів праву 
передню ногу, щоб відхилити мою руку» [5; 80].

Дж. Свіфт підкреслено використовує за-
йменник «його», а також вирази, які передають 
дії властиві людині: «bent his brows и shook his 
head». У той же час перша поява людини в за-
ключній частині роману Свіфта пов'язане з їдким 
сарказмом, що виявляє абсолютно безпомилкову 
зв'язок між людиною і твариною [7, с. 20].

Іронія, як одна із головних рис Свіфтової са-
тири, заставляє читача неоднозначно сприймати 
факти прямо. Автор її вживав для викриття не-
гативних сторін дійсності. Таке сприйняття тво-
ру посилюється блискучою грою слів, каламбу-
ром. Зауважимо, що визначальною у цьому творі 
є пародія. Сам роман є абсолютною пародією (на 
авантюрно-морський, пригодницький роман, на 
утопію тощо). 

Висновки і пропозиції. Дж. Свіфт застосував 
усі засоби сатири, зокрема, його улюбленим при-
йомом є іронія, яка у творах служила для викрит-
тя негативних сторін дійсності. Також присутня 
алегорія, за допомогою якої письменник гостро 
критикував, висміював, порівнював людей того 
часу. З’ясовано, що гумор об’єднує першу і дру-
гу частину твору. У наступних досліженнях варто 
приділити увагу саме різниці у передачі мовних 
засобів оригіналу і українського перекладу.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ВЫРАЖЕНИЯ САТИРЫ  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ. СВИФТА «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛИВЕРА»

Аннотация
В статье рассматриваются и анализируются особенности лексических фигур выражения сатиры в 
романе «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта и сравнивается оригинал текста с его украинским 
переводом. Обращается внимание на передачу отношения автора к изображаемому явлению. Раскры-
ваются такие средства сатиры, как ирония, которая в произведениях служила для разоблачения от-
рицательных сторон действительности. Также присутствует аллегория, с помощью которой писатель 
остро критиковал, высмеивал, сравнивал людей того времени. Выяснено, что юмор относительности 
объединяет первую и вторую часть произведения.
Ключевые слова: лексические фигуры, сатира, ирония, аллегория, сарказм, гротеск.
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LEXICAL FIGURES OF SATIRE EXPRESSION  
IN THE J. SWIFT’S WORK «GULLIVER’S TRAVELS»

Summary
The article examines and analyzes the features of lexical figures expressing satire in the novel «Gulliver's 
Travels» J. Swift and compared to the original text with its translation into Ukrainian. Attention is drawn 
to rendition of the author’s attitude to the depicted events. The following means of satire like irony that 
served in the works to expose the negative aspects of reality are revealed. There is also an allegory, which 
the writer sharply criticized, ridiculed, comparing people with of that time. It was found that humor 
relativity combines the first and the second parts of the work.
Keywords: lexical figures, satire, irony, allegory, sarcasm, grotesque.
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L’ASPECT DIACHRONIQUE DE LA NEGATION EN FRANCAIS

Vysotska R.R.
L’Université nationale polytechnique de Lviv

Le travail présenté est consacré à la question du développement historique des constructions négatives en 
français. Une attention particulière est portée sur l'évolution de l'utilisation des mots négatifs. L'analyse 
détaillée des sources théoriques et des dictionnaires est menée. L'attention est portée sur la comparaison de 
l'utilisation de la négation dans la langue contemporaine. Nous avons présenté des exemples de la négation de 
l’ancien français.
Mots-clés: négation, aspect historique, rôle syntaxique, transformation linguistique, synchronie.

© Vysotska R.R., 2017

La définition du problème. Cet article porte 
sur l’évolution de la réalisation syntaxique 

de la négation en français entre les XVIe et 
XIXe siècles, telles qu’elle est consignée par les 
grammaires et les dictionnaires publiés pendant 
cette période. Plus spécifiquement, nous avons 
choisi de nous intéresser aux constructions dans 
lesquelles entraient les termes aucun, personne 
et rien. Ainsi que, nous avons voulu voir si ces 
constructions pouvaient être utilisées avec la mar-
queur négatif pas, sans induire une interprétation 
de double négation, comme c’est le cas notamment 
en français québécois non standard.

Notre objectif de recherche est de retracer 
l’évolution de l’utilisation des mots aucun, per-
sonne et rien en français en structures négatives 
tout en montrant l’ensemble de leurs possibilités 
d’emploi. La majorité des études de corpus portant 
sur l’évolution de la négation en français se basent 
sur les sources provenant des textes littéraires, ju-
ridiques ou epistolaires ce qui présente l’actualité 
du travail.

L’intérêt scientifique. Cet article présente un 
intérêt particulier puisque, pour réaliser notre 
étude, nous nous pencherons plutôt sur ce que 
prescrivaient et consignaient les ouvrages de ré-
férence que sont les grammaires et dictionnaires 
parus entre les XVIe et XIXe siècles. Nous nous in-
téressons donc à la représentation de la langue que 
se faisaient les grammairiens et les lexicographes 
de cette époque.

Le matériel de base. Nous avons décidé de diviser 
notre travail en deux patries. Dans la première par-
tie, nous présenterons d’abord le sujet de cet article. 
Puis, nous exposerons les objectifs de recherche que 
nous avons poursuivis lors de cette étude.

La deuxième partie est consacrée à la négation 
en français. Nous dresserons d’abord un portrait 
de l’histoire de la négation en français. Ensuite, 
nous exposerons une description de la négation 
en français contemporain. Enfin, nous présente-
rons quelques analyses de la négation en français 
contemporain.

L’évolution de la négation en français est un 
sujet assez vaste que nous avons décidé de res-
treindre dans le cadre de cette étude à l’évolution 
de l’utilisation de certains termes entrant dans les 
constructions négatives [1, р. 106]. Le point de dé-
part de cet article est la constatation de la présence, 
dans certaines variétés de français, comme le fran-
çais québécois, des constructions dans lesquelles 
entrent à la fois des indéfinis négatifs (comme au-
cun, personne et rien) et le marqueur négatif pas, 

sans induire une interprétation de double négation. 
Des exemples de ces constructions en français qué-
bécois sont présentés ci-dessous: J’en ai pas vu au-
cun. Je connais pas personne. Je vois pas rien.

Fournier soutient que ce type de constructions 
est assez fréquent chez les auteurs classiques. Elle 
en fournit d’ailleurs plusieurs exemples tirés de 
textes du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. 
Quelques-uns de ces exemples sont présentés 
ci-dessous: Il n’y resta pas aucun vestige que cette 
ville eыt jamais été. Je ne veux point ôter à per-
sonne l’espérence de les vaincre.

L’objectif de cet article est de retracer l’évo-
lution des constructions négatives contenant les 
mots aucun, personne et rien. Ces trois mots ont 
en commun le fait d’avoir véhiculé d’abord une 
valeur affirmative pour ensuite glisser dans une 
valeur négative. Nous tenterons de répondre aux 
questions suivantes:

– à partir de quand les mots aucun, personne et 
rien peuvent-ils apparaître dans les constructions 
négatives ?

– ces constructions négatives ont-elles pu utili-
ser le marqueur pas à une certaine époque ?

– l’emploi du marqueur pas avec les mots au-
cun, personne et rien appartient-ils à un registre 
de langue spécifique ?

Le système de la négation en français comprend 
deux dimensions: une dimension sémantique et 
une dimension syntaxique. D’un côté, il est pos-
sible d’exprimer une idée de négation à l’aide de 
particules de négation sémantique, comme les pré-
fixes (in, dé-...) ou des items lexicaux (faux, erroné, 
nier....), tout en conservant une forme de phrase 
positive [4, р. 250]: Ce décor est d’une inimaginable 
beauté. Il faudra démonter ce meuble afin de bien 
le réparer. Il est faux de dire que ce film est mal 
réalisé. Cette affirmation est erronée. Le suspect a 
nié tout ce dont l’accusait.

De l’autre côté, les éléments faisait partie du 
système syntaxique de la négation permettent de 
former une phrase négative. Ce sont, les éléments 
suivants: ne... pas/point, jamais, plus, guère, au-
cunement, nulle part; les pronoms indéfinis aucun, 
nul, personne, rien; les determinants indéfinis au-
cun, nul [3, р. 558].

Dans la section où il s’agit de l’histoire de la 
négation en français, nous présenterons d’abord 
la théorie du cycle de la négation. Ensuite, nous 
traiterons de l’évolution de la négation en français 
depuis ses origines indo-européen. 

Jespersen soutient que la négation évoluerait se-
lon un cycle que l’on peut retrouver dans plusieurs 



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 258

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

langues. L’évolution de la négation en français est 
généralement analysée à l’aide de trois grandes 
étapes [10, р. 205]. D’abord, la négation s’exprime 
à l’aide du marqueur préverbal ne seul. Afin d’il-
lustrer cette étape, Larrivée et Rowlett utilisent 
l’exemple tiré de l’ancien français: Jeo ne dis. En-
suite, à l’époque du français classique, selon Lar-
rivée et Rowlett, la négation s’exprime à l’aide du 
marqueur préverbal ne et d’un élément postverbal 
(je ne dis pas). Enfin, en français oral moderne, on 
observe la chute du marqueur préverbal ne, et la 
négation s’exprime à l’aide de l’élément postverbal 
seul (je dis pas). En fait, on observe cette chute du 
ne depuis le XVIIe siècle. En effet, bien qu’elle ait 
été plutôt rare à cette époque, la chute de ne s’est 
developpée plus largement au cours des siècles sui-
vants [9, р. 114].

Selon van der Auwera, cette évolution peut 
aussi être représentée à l’aide de quatre ou de 
cinq étapes [10, р. 214]. L’évolution en quatre 
étapes peut être présentée de deux façons, selon 
les auteurs. Pour certains auteurs cités par van der 
Auwera, elle se détaille ainsi: à la première étape, 
la négation est exprimée par l’ancêtre accentué de 
ne, c’est-à-dire non. A la deuxième étape, la néga-
tion est exprimée à l’aide de ne seul. A la troisième 
étape, la négation est exprimée à l’aide des deux 
marqueurs négatifs ne et pas. Enfin, à la dernière 
étape, la négation est exprimée à l’aide de pas seul. 
Pour d’autres auteurs cités par van der Auwera, 
l’évolution de la négation se présente plutôt ainsi: 
à la première étape, la négation s’exprime à l’aide 
de ne seul. A la deuxième étape, la négation s’ex-
prime à l’aide de ne et pas, qui n’était pas encore 
négatif. A la troisième étape, la négation s’exprime 
à l’aide de ne et pas, maintenant négatif. Enfin, à 
la dernière étape, on observe la chute du ne, et la 
négation s’exprime à l’aide de pas seul.

Pour ce qui est de l’évolution en cinq étapes, 
selon van der Auwera, elle est présentée sensibi-
lement de la même façon que l’évolution en trois 
étapes, mais inclut des étapes distinctes où sont 
présentés explicitement les passages de transition 
entre ne et ne... pas, où pas est facultatif pour ex-
primer la négation, et entre ne.... pas et pas, où ne 
est facultatif pour exprimer la négation. Cette évo-
lution se présente donc ainsi: à la première étape, 
la négation s’exprime à l’aide de ne seul. A la deu-
xième étape, la négation est exprimée à l’aide de ne 
et, facultativement, de pas. A la troisième étape, 
la négation s’exprime à l’aide de deux marqueurs 
négatifs ne et pas. A la quatrième étape, la négation 
est exprimée à l’aide de pas et, facultativement, de 
ne. Enfin, à la dernière étape, la négation s’exprime 
à l’aide de pas seul [11, р. 145].

De son côté, Ashby inclut certains éléments de 
datation dans sa description de l’évolution de la 
négation en français [3, р. 626]. Il présente une évo-
lution en cinq étapes. Durant la première étape, 
en latin classique, la négation s’exprime à l’aide 
de non. A la deuxième étape, en ancien et moyen 
français, la négation est exprimée à l’aide de ne et, 
facultativement, de pas ou d’autres mots positifs 
exprimant de petites quantités servant à renforcer 
la négation. A la troisième étape, en français clas-
sique, la négation s’exprime à l’aide de deux mar-
queurs négatifs ne et pas. A la quatrième étape, 
la négation est exprimée à l’aide de pas et, facul-

tativement, de ne. Enfin, à la dernière étape, en 
ce que Ashby présente comme le «français futur», 
la négation s’exprime à l’aide de pas seul. Pour 
décrire l’évolution de la négation en français, on 
peut remonter jusqu’à l’indo-européen, qui expri-
mait la négation à l’aide d’une seule négation, ne. 
«Cette négation indo-européenne a presque dis-
paru en latin classique au profit d’un amalgame, 
non» [13, р. 110], issu de ne-oenum, qui signifie 
«pas une chose». Dans cette expression, oenum est 
un numéral neutre qui joue le rôle d’un renforce-
ment positif de la négation.

Par la suite, non a perdu sa consonne finale 
devant consonne, devenant no ou ne [1, р. 106]. On 
le retrouve au Хe siècle sous la forme ne, comme 
présenté ci-dessous: «Et ne doleiet tant de lur sa-
lut» (fragments de Valencienn es sur Jonas, 950, 
in TLFi). «Il ne s' affligeait pas tant de leur salut».

En ancien français classique (1150-1300), il y a 
coexistence de non, forme pleine, et de ne, forme 
atone [14, р. 598]. La forme non, élément tonique, est 
utilisée dans les phrases où il y a ellipse du verbe, 
comme on peut le voir ci-dessous: «Ne set nus hauz 
hom Qui foi li porte ne qui non» (La chaste/aine de 
Vergi, milieu du XIII siècle». Nul puissant ne sait 
qui lui est fidèle et qui ne l'est pas» [14, р. 598].

La forme non est également employée devant 
les verbes estre, avoir, valoir, pooir, et devant les 
verbes à des modes non personnels [14, р. 598].

Toutefois, «dès le XIe siècle (1050), le simple ne 
[...] a été senti comme trop faible pour exprimer la 
négation». En effet, il s'agit d'un clitique, qui s'élide 
devant les verbes qui commencent par une voyelle. 
De plus, il n'a pas d'autonomie prosodique ni syn-
taxique [11, р. 198].

Ainsi, pour donner plus de force à la négation, 
certains éléments ont été ajoutés à ne. Ces éléments 
sont soit des noms n'ayant pas de valeur négative 
propre et exprimant une quantité minime voire des 
«mots [noms] pittoresques, suggérant l'idée d'une 
très faible valeur» [14, р. 598] soit des indéfinis.

Selon le Dictionnaire historique de la langue 
française, la particule de négation pas apparaît en 
français au XIe siècle et est issue du substantif pas 
[7, р. 308]. Au départ, pas est utilisé pour renforcer la 
négation dans le contexte de la marche, comme dans 
Je ne marche pas («je ne fais même pas un pas»). Par 
la suite, cet emploi de pas s'est étendu aux verbes ex-
primant le mouvement en général. Dès le XVIe siècle, 
pas supplante ses concurrents et devient «la parti-
cule de négation la plus usuelle» [7, р. 398].

Nous désignons par le terme «indéfini» les 
quantificateurs qui désignent une quantité nulle 
[2, р. 506] comme aucun, nul, personne, rien. Dès 
l'ancien français, la négation ne s'est vue renforcée 
par l'ajout d'indéfinis, aussi appelés semi-négations 
[13, р. 398]. Dans les paragraphes suivants, nous 
présenterons l'évolution des indéfinis aucun, per-
sonne et rien. Nous nous limiterons à leur descrip-
tion, puisque ce sont principalement ces indéfinis 
qui entrent dans les constructions de concordance 
négative en français contemporain.

Évolution de aucun
Le mot aucun apparaît dans la langue française à 

la fin du X e siècle sous la forme alcun [5, р. 39]. Ce 
mot proviendrait du latin tardif alicunus, lui-même 
de aliquis «quelqu'un» et de unus «un» [5, р. 49]. En 
ancien français, aucun conserve sa valeur positive 
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et signifie «quelque, quelqu'un». Selon Rey et Tomi, 
aucun est employé dans des phrases négatives et 
prend alors un sens négatif dès le XI e siècle. Ce-
pendant, selon Hasenohr [5, р. 49] «aucun n'est ja-
mais négatif» en ancien français. Buridant affirme 
que «dans la presque totalité des oeuvres littéraires 
[de l'ancien français], aucun n'apparaît pas dans des 
phrases négatives; il n'apparaît avec ne que dans 
des acceptions nettement positives» [5, р. 50].

Évolution de personne
Tout d'abord, il est important de mentionner 

le fait que la plupart des informations récoltées 
lors de nos recherches sur l'évolution de personne 
avaient trait au nom et non au pronom. Étant don-
né que cette étude ne s'intéresse pas au nom per-
sonne, nous n'avons retenu que les informations 
concernant le pronom personne. C'est ce qui ex-
plique le peu d'informations présentées dans le 
paragraphe suivant. Le pronom indéfini personne, 
«est issu par spécialisation du substantif personne» 
[8, р. 139]. À l'origine, personne a une valeur po-
sitive et signifie «un être humain quelconque». Ce 
mot conserve cette valeur dans les phrases hypo-
thétiques jusqu'au XVIe siècle et même dans les 
phrases négatives jusqu'au XVe siècle. Employé 
avec ne dans des phrases négatives, personne ac-
quiert, à la fin du XIIIe siècle, la valeur négative 
de «nul, aucune personne» [8, р. 140].

Évolution de rien
L'indéfini rien apparaît dans la langue française 

à la fin du xe siècle sous la forme ren. Il prend 
la forme rien vers le XIe siècle. Ce mot est issu 
du latin rem, qui signifie «le bien, la possession, la 
propriété». En ancien français, il prend originelle-
ment la signification vague et générale de «chose». 
Employé comme pronom indéfini, rien signifie 
«quelque chose, quoi que ce soit», et il est utilisé 
«chaque fois que le contexte n'est pas pleinement 
affirmatif» [14, р. 339].

Pour sa part, Brunot, admettant que la règle 
de négation proposée par Maupas voulant que la 
particule pas soit omise devant un terme expri-
mant déjà la négation s'impose assez rapidement 
au XVIIe siècle avec des mots nettement néga-
tifs comme jamais, précise par contre qu'avec «les 
autres mots complétifs, l'usage fut plus longtemps 
hésitant» [11, р. 139]. On retrouve donc beaucoup 
d'exemples où ces mots porteurs de négation sont 
employés dans des constructions avec ne ... pas. 
«Ces mots [...] ne font pas double emploi avec pas, 
parce que ou bien ils sont seulement en train de 
devenir négatifs, ou bien ils ne le sont plus qu'à 
moitié. De toute façon, la valeur négative n'y est pas 
assez nette pour empêcher d'employer la négation 
complète» [11, р. 150].

Le pronom rien a longtemps eu une valeur po-
sitive (en parallèle avec la valeur négative), au 
sens de «chose», et a acquis une valeur négative 
au contact de la particule de négation ne. Le Bidois 
et Le Bidois relèvent le fait que «cette valeur posi-
tive inhérente au mot rien est si forte que pour la 
faire oublier tel écrivain, au XVIIe siècle encore, a 
recours à la négation ne ... pas. De plus, ils ajoutent 
que la particule pas, venant redoubler la négation 
dans de telles constructions, s'employait surtout 
avec le pronom rien, qui avait conservé une partie 
de sa valeur positive. Nyrop abonde en ce sens en 
soutenant que la particule pas «s'employait surtout 
avec rien qui avait gardé quelque chose de sa va-
leur primitive» [5, р. 39]. À ce sujet, il cite aussi les 
exemples des Plaideurs de Racine et du Bourgeois 
gentilhomme de Molière. Il mentionne également 
la présence de structures semblables chez La Fon-
taine et La Bruyère. Wagner et Pinchon sont aussi 
de cet avis et ajoutent que le pronom indéfini per-
sonne pouvait également entrer dans ce genre de 
construction (avec un adverbe double de négation, 
comme ne ... pas) en français classique [14, р. 558].

Il est important de préciser ici le fait que les 
auteurs modernes s'entendent tous pour dire que 
la norme du français est en train de se modifier à 
l'époque du français classique. En effet, même si 
certains grammairiens du XVIIe siècle condamnent 
l'usage de rien, personne, aucun dans des construc-
tions avec ne ... pas, le nombre assez important 
d'exemples tirés de textes de cette époque illustre 
l'interprétation saillante encore présente. À ce su-
jet, Fournier soutient que «la vitalité de l'emploi 
de personne, rien, aucun en atmosphère forclusive 
et notamment en corrélation avec ne ... pas amène 
[...] à conclure à une discordance entre l'usage et le 
diagnostique grammatical à la fois partiel et par-
tial» [7, р. 239].

Pour conclure, nous pouvons dire que la néga-
tion verbale à deux termes telle qu'on la connaît en 
français contemporain est le produit d'une longue 
évolution. En effet, la négation s'est d'abord expri-
mée à l'aide du marqueur préverbal ne. Ensuite, la 
négation s'est renforcée avec l'ajout d'un élément 
postverbal non négatif indéfini ou représentant une 
petite quantité, tel que pas, point, mie, brin, goutte, 
aucun, personne, rien, etc. La négation était donc 
portée originellement uniquement par la particule 
ne, les éléments l'accompagnant dans les phrases né-
gatives étant au départ de valeur positive [4, р. 39]. 
Ce n'est qu'au fil du temps, à force de se retrouver 
dans des phrases négatives, que ces mots ont revêtu 
une coloration négative. Ces éléments sont devenus 
ainsi proprement négatifs, comme on peut le voir 
aujourd'hui en français contemporain.
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ДІАХРОННИЙ АСПЕКТ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Анотація
подана робота присвячена питанню історичного розвитку заперечувальних конструкцій у французькій 
мові. Окрему увагу звернено на еволюцію вживання заперечувальних слів. Проведено детальний аналіз 
теоретичних джерел та словників. Акцентується увага на порівнянні вживання негації у сучасній 
розмовній мові. Представлено приклади заперечення зі старофранцузької мови. 
Ключові слова: заперечення, історичний аспект, синтаксична роль, мовні трансформації, синхронія.
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ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТ ОТРИЦАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация
представленная работа посвящена вопросу исторического развития отрицательных конструкций во 
французском языке. Особое внимание обращено на эволюцию употребления отрицательных слов. Про-
веден детальный анализ теоретических источников и словарей. Акцентируется внимание на сравнении 
употребление негации в современной разговорной речи. Представлены примеры отрицания со старо-
французского языка.
Ключевые слова: отрицание, исторический аспект, синтаксическая роль, языковые трансформации, 
синхрония.
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DIACHRONIC ASPECT OF NEGATION IN FRENCH

Summary
The presented work is devoted to the issue of historical development of negation’s structures in French. 
Special attention is paid to the evolution of the use of negation’s words. The detailed analysis of theoretical 
sources and dictionaries is done. Particular attention is focused on comparing the use of negation in 
modern colloquial language. Examples of negation from Old French language are also presented.
Keywords: negation, historical aspect, syntactic role, linguistic transformation, synchrony.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ РЕЧЕННЯ:  
ПОШИРЮВАЛЬНІ ІНТЕНЦІЇ
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Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника

Стаття продовжує цикл публікацій, присвячений дослідженню функціональної типології поширювачів 
структурної моделі речення сучасної української мови. Зроблено акцент на ідентифікації функціонально-
семантичної моделі речення, що досить неоднозначно витлумачується в різних лінгвістичних колах. 
Функціонально-семантичне бачення дало можливість проаналізувати дуалізм семантики та функції в ядрі 
поширювальних компонентів, які позиціонують перш за все у реченні, набуваючи в його основі новітніх 
поліфункціональних та полісемантичних варіантів. На основі фактичного матеріалу репрезентовані та 
проаналізовані поширювальні інтенції досліджуваних складників речення.
Ключові слова: речення, семантика, поширювач, розширена модель, функція.
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Постановка проблеми. Сучасний період 
розвитку мовознавства позначений по-

силенням наукового інтересу до проблем семан-
тики і синтаксису, у сфері яких відображено 
найзагальніші, універсальні закономірності мови 
[13, с. 12]. Функціонально-семантична модель ре-
чення виступає у цьому ракурсі однією з найбільш 
контроверсійних дилем лінгвістики загалом, та й 
синтаксису зокрема, що супроводжується склад-
ністю ідентифікації досліджуваних компонентів 
через вплив як функційної, так і семантичної 
зарядженостей поширювальних інтенцій. Харак-
теристика проблемності аналізу поширювачів 
влучно простежується в тезі В. Матезіуса: «під 
потенціальністю розумію статистичне коливання, 
тобто нестійкість у дану епоху, в протилежність 
динамічній мінливості, що проявляється у часо-
вій послідовності» [12, с. 42], оскільки власне на 
межі потенційності/непотенційності і фігурують 
компоненти поширювального характеру.

Позиційна модель речення – величина не 
самодостатня, оскільки вона існує як потенціал 
мови, що реалізується в мовленні, у конкретних 
його виявах та варіантах: повні / неповні, поши-
реності / непоширеності та різноманітних сти-
лістичних специфікаціях [6, с. 98], причому, на 
думку вченого, позиційна модель речення най-
більшою мірою співвідноситься з дієсловом у 
його лексикографічному тлумаченні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичне обґрунтування поширювачів як компо-
нентів функціонально-семантичної моделі речення 
спостерігаємо у працях таких мовознавців, як-от: 
Н.Д. Арутюнова [1], А.В. Бондарко [2], А.В. Висо-
цький [3], К.Г. Городенська [5], А.П. Загнітко [6], 
Г.О. Золотова [8], В.І. Кононенко [7; 14], I.В. Коно-
ненко [7; 14], Н.М. Костусяк [9], О.В. Кульбабська 
[10], М.Я. Плющ [13], Ф. де Сосюр [16], М.І. Степа-
ненко [17], Ю.С. Степанов [18], J. Pustejovsky [19], 
J. Rebecca [20], A. Wierzbicka [22] та ін.

Слідом за А.П. Загнітком, погоджуємось, що «…
синтаксис загалом «обертається» навколо речен-
ня, але при цьому ставить перед собою два ди-
ференційно розв’язуваних завдання: по-перше, 
з’ясувати, яким чином речення складається (кон-
струюється) із словесних форм, або в окремих 
випадках з окремої словесної форми, і, по-друге, 
встановити, яким чином той чи той комплекс 
пов’язаних одна з одною словесних форм набуває 

статусу особливої лінгвістичної одиниці – одиниці 
повідомлення» [15, с. 15–16; 6, с. 90].

У цьому ключі варто згадати наукову школу з 
мовної семантики Віталія Кононенка, під орудою 
якого вийшли друком дві монографії його учнів – 
докторів і кандидатів наук, докторантів і аспі-
рантів «Предикат у структурі речення» (2010 р.) 
[14] та «Зіставно-типологічні студії: українська 
мова на тлі споріднених мов» [7] (2015), в автор-
ський колектив яких увійшли молоді перспек-
тивні науковці: Олексій Воробець, Орест Гургу-
ла, Мар’яна Ковбанюк, Наталія Магас [11], Яна 
Мудрак, Наталія Щербій та ін. Цілісність дослі-
дження – у пошуках нових ідей і перспективних 
ліній з акцентом на найновіші досягнення світової 
лінгвістики. У першій монографії розглядається 
проблематика предикації як визначальної кате-
горії семантичної структури речення. Визначено 
місце, роль і функції предиката як централь-
ного компонента висловлення в його зв’язках з 
іншими структурними елементами з опертям на 
теорію валентності й інтенції. В основу дослі-
дження покладено ідеї пропозиційного речення, 
включаючи взаємодію дискурсу і модусу, ви-
значена типологія предикатів з урахуванням як 
їхніх семантичних параметрів, так і формаль-
но-граматичного оформлення. А у другій – про-
ведений порівняльний аналіз дає змогу не лише 
відслідкувати окремі явища й факти граматичної 
будови української мови на тлі споріднених, а 
й означити риси її типологічної характеризації. 
Невід’ємний зв’язок методологічних прийомів 
зіставлення й типології виокремив такий вимір 
дослідження, як зіставно-типологічний. Звернен-
ня до власне контрастивних параметрів стало 
важливим чинником опису рідної мови в аспекті 
близько- й віддалено споріднених [21, с. 161].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Мова як спосіб закріплен-
ня відображуваної діяльності свідомості у своїй 
структурі й системі виражає складний досвід 
пізнання людиною реальності. І оскільки ця ре-
альність складна й багатогранна, а ще постійно 
змінюється у часі, то суб’єкт пізнання «не всез-
начуваний», він не завжди може давати істинні 
свідчення, що зумовлено неповнотою його знань 
про дійсність [1, с. 73; 11, с. 108].

Наприклад, синтаксичне продовження семи 
‘особа’ в дієслівному компоненті реалізується на 
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рівні предикативних зв’язків, а транспонування 
цієї семи забезпечує не тільки зв’язність пред-
икативної основи речення, а й вираження проти-
ставлення особи мовця й особи, до якої звернено 
мовлення, на рівні поширювачів предикативної 
основи речення [13, с. 78].

Виходячи з традиційної (класичної) позицій 
обов’язковості самого предиката, не можна вод-
ночас не бачити можливостей його посилення або 
послаблення в текстових умовах, з урахуван-
ням пресупозитивних зв’язків, дискурсного ото-
чення. Виникнення різного роду пропозитивних 
відношень, ускладнення модусних нашарувань, 
необхідність забезпечення дії таких чинників, 
як істинність і щирість / хибність висловлення, 
накладає на предикацію свої категорійно-се-
мантичні обмеження, приводить до переведення 
плану аналізу на рівень глибинного й прагматич-
ного синтаксису [14, с. 8], що в свою чергу і ви-
правдовує розгляд поширювачів на межі функці-
онально-семантичної площини.

Мета статті. Головна мета цієї розвідки – іден-
тифікувати та визначити функціонально-семан-
тичні моделі речення із поширювальними інтен-
ціями. Для цього необхідно розв’язати наступні 
завдання: 1) розкрити сутність функціонально-
семантичної моделі речення; 2) встановити роль 
поширювачів у формуванні глибинної семантики 
речення; 3) проаналізувати досліджувані компо-
ненти та комплекси в структурі речення.

Виклад основного матеріалу. Ф. де Сосюр 
зазначав, що «при визначенні мови дослідники 
завжди задовольнялися оперуванням над одини-
цями, як слід не спроектованими» і що «слово, 
всупереч складнощам інтерпретації, становить 
знакову єдність, яка знову і знову постає перед 
нами настійливо як щось центральне у механіз-
мі мови» [16, с. 141]. Виникнення тієї чи іншої 
частини мови не можна розглядати як випадкове 
явище, адже це поступовий процес утворення й 
нагромадження одиниць нової якості та їх ви-
окремлення із сукупності наявних, що безпосе-
редньо стосується поширювальних компонентів 
синтаксису української мови. 

Незважаючи на численний доробок у галузі 
вивчення ускладнюючих, поширювальних оди-
ниць, у сучасному мовознавстві немає єдиної, 
вивіреної точки зору на визначення місця й ролі 
поширювачів в системі мовних одиниць. Разом з 
тим дослідники наголошують на значущості цих 
компонентів та комплексів, що беруть активну 
участь в організації семантичного, синтаксичного 
та функціонального аспектів речення, вирізняю-
чись при цьому високою частотністю вживання 
та динамічністю якісного складу.

У центрі нашого дослідження зосереджені 
поширювачі функціонально-семантичної моде-
лі речення, які інтерпретуються як синтаксичні 
одиниці, невід’ємні складники реченнєвої моде-
лі, що характеризуються сукупністю, ієрархіч-

ністю, поліфункціональністю і структурованою 
єдністю семантичного значення, яке комбінуєть-
ся із синтезу одного, двох чи більше компонен-
тів або комплектів, яким притаманні інтегровані 
семантико-синтаксичні властивості і які ви-
ступають та мають потенціал виступати в ролі 
синтаксеми як субстанціального, так і предикат-
ного плану [14, с. 277–280; 7, 240–245; 4, с. 53]. 
Наприклад: Ходив двічі з нею в рейс, одного 
разу довкола берегів Африки, вдруге лише по 
Середземному, – на камбузі працювала Клава-
морячка, ота вже для Ягнича чорних груш не 
жаліла! (О. Гончар) – моделі поширювачів дві-
чі [Adverb]1 із темпоральною семантикою, з нею 
[Praep + Pron5] із об’єктною семантикою, в рейс 
[Praep + S4] із локативною семантикою, довкола 
берегів Африки [Adverb + S2 + S2] із локативною 
семантикою, по Середземному [Praep + S6] із ло-
кативною семантикою, на камбузі [Praep + S6] із 
локативною семантикою, для Ягнича [Praep + S4] 
із об’єктною семантикою; Часом по дорозі на луг, 
коли хто питав у нього дорогу на Борзну чи на 
Батурин, він довго стояв посеред шляху і, ма-
хаючи пужалном, гукав услід подорожньому… 
(О. Довженко) – моделі поширювачів часом по 
дорозі на луг [Adverb + Praep + S6 +Praep + S4] 
із темпорально-локативною семантикою, у ньо-
го [Praep + Pron4] із об’єктною семантикою, на 
Борзну [Praep + S4] із локативною семантикою, 
на Батурин [Praep + S4] із локативною семанти-
кою, посеред шляху [Praep + S6] із локативною 
семантикою, услід подорожньому [Adverb + S3] 
із об’єктною семантикою.

Більше детально проаналізуємо складний по-
ширювальний мегакомплекс часом по дорозі на 
луг [Adverb + Praep + S6 +Praep + S4] із тем-
порально-локативною семантикою, в складі яко-
го функціонують три окремі поширювачі (часом 
[Adverb] temp., по дорозі [Praep + S6] loc. , на 
луг [Praep + S4] loc. ), яким по одинці притаманні 
відповідно темпоральні та локативні семантичні 
відношення. Розгляд досліджуваних складників 
саме в комплексі дає можливість репрезенту-
вати складну функціонально-семантичну заря-
дженість інтегрованою темпорально-локативною 
семантикою. «У реченнях відповідної структу-
ри, – зазначає Г.О. Золотова, – відображається 
той чи інший різновид відношень навколишньої 
дійсності і навпаки, для вираження того чи іншо-
го характеру реальних зв’язків у мові функціо-
нують структурно визначені різновиди речень» 
[8, с. 91; 17, с. 8].

Висновки і пропозиції. Отже, поширювальні 
інтенції функціонально-семантичної моделі ре-
чення інтерпретуються через функціонування в 
їхньому складі поширювальних компонентів та 
комплексів, які спроектовано як невід’ємні еле-
менти функціонально-семантичної структури 
речення, що характеризується складністю се-
мантики та структурованою єдністю компонентів, 
оскільки взаємодіючи із предикатом, проявляють 
притаманні як предикатні характеристики, так і 
власне їхні ознаки, що виникають під час вхо-
дження семантичних компонентів чи комплексів 
у склад двоядерної предикативної системи.

1 Перелік умовних скорочень: Adj1, Adj2 … Adjx – відмінкові фор-
ми ад’єктивів; Adverb – прислівник, S1, S2 … Sx – відмінкові форми 
субстантивів; Po – поширювач; Pr – предикат; Praep – прийменник 
(препозитив); Pron1, Pron2 … Pronx – відмінкові форми займенників; 
S – суб’єкт; V – дієслово (вербатив); Vf – особова форма дієслова.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕНЦИИ

Аннотация
Статья продолжает цикл публикаций, посвященный исследованию функциональной типологии рас-
пространителей структурной модели предложения современного украинского языка. Сделан акцент 
на идентификации функционально-семантической модели предложения, достаточно неоднозначно ис-
толкованных в разных лингвистических кругах. Функционально-семантическое видение позволило 
проанализировать дуализм семантики и функции в ядре распространительных компонентов, которые 
позиционируют прежде всего в предложении, приобретая в его основе новейших полифункциональных 
и полисемантичных вариантов. На основе фактического материала представлены и проанализированы 
расширительным интенции исследуемых составляющих предложения.
Ключевые слова: предложение, семантика, распространитель, расширенная модель, функция.
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THE FUNCTIONAL AND SEMANTIC MODEL OF THE SENTENCE:  
THE EXTENDER INTENTIONS

Summary
The article continues the series of publications dedicated to the research of the extenders’ functional 
typology in the sentence structure in modern Ukrainian. The emphasis is laid on the identification of 
the semantic pattern of the sentence that is interpreted quite ambiguously in different linguistic circles. 
Functional and semantic vision gives the opportunity to analyze the semantic dualism and functions in 
the nucleus of extending components first of all positioning in the sentence and obtaining in its basis the 
newest polyfunctional and polysemantic variants. On the basis of actual material the extending intentions 
of the examined components of the sentence are represented and analyzed.
Keywords: sentence, semantics, extender, expanded model, function.
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СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ  
У ФРАНЦУЗЬКІЙ МІНІМАЛІСТИЧНІЙ ПРОЗІ

Дегтярьова Є.О.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті розглядаються синтаксичні особливості внутрішнього мовлення персонажів у французьких 
мінімалістичних художніх текстах. Дослідження виконано на матеріалі французької мінімалістичної про-
зи. У роботі окреслено такі синтаксичні прийоми, як еліпсис, інверсія, парцеляція, риторичне запитання. 
Актуальність обраної теми зумовлена тим, що творчість французьких письменників-мінімалістів є цінним 
матеріалом для сучасної лінгвопоетики. 
Ключові слова: внутрішнє мовлення, концепт, постмодернізм, синтаксичні прийоми, французькиий 
мінімалістичний роман.
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Постановка проблеми. Французькі мініма-
лістичні художні тексти є суб’єктивною 

перцепцією реальності, емоційною реакцією мовця 
на зовнішній світ, що виявляється в оцінці інфор-
мації та ситуацій, міркуваннях, внутрішніх реф-
лексіях (далі ВРф) тощо у внутрішньому мовленні 
(далі ВМ) персонажів. Образи, які розгортаються 
в художньому творі, структуруються точкою зору 
героя, будучи пропущеними крізь призму його 
свідомості. ВМ у французькій мінімалістичній 
прозі має свою синтаксичну специфіку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
зважаючи на наявність лінгвістичних та літера-
турознавчих розвідок, спрямованих на вивчення 
ВМ у художньому тексті (Н.Є. Буцикіна, О.А. Сє-
нічева, С. Puech, А. Rabatel) і синтаксису ВМ 
(Блинова І.А., Виготський Л.С.), досі не розкри-
тою залишається специфіка синтаксичних осо-
бливостей ВМ у французьких мінімалістичних 
художніх текстах.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нагальною є необхідність 
комплексного дослідження специфіки синтак-
сису ВМ у французькій мінімалістичній прозі, 
адже творчість французьких письменників-міні-
малістів є цінним матеріалом для сучасної лінг-
вопоетики. Вибір матеріалу дослідження – ро-
манів французьких письменників-мінімалістів 

обгрунтовується тим, що їх творчість є малодос-
тупною широкому читачеві в Україні у зв’язку з 
майже повною відсутністю перекладених текстів. 
А наявні мовознавчі розвідки, об’єктом яких є 
французька мінімалістична проза, відзначаються 
лінгвостилістичними векторами дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є вияв-
лення синтаксичних особливостей ВМ персонажів 
у французьких мінімалістичних художніх текстах.

Виклад основного матеріалу. Фрагментар-
ність, нелінійність, атемпоральність мінімаліс-
тичних творів відображаються у ВМ еліпсисами, 
інверсіями, парцеляціями, риторичними запи-
таннями, які визначаються синтаксисом пору-
шення рівноваги або дезеквілібра [2, с. 18]. Вони 
провокують напруження тексту, підсилюють 
його експресію, емоційність, створюючи вражен-
ня структурного хаосу [5, с. 174]. 

Французькі мінімалістичні художні текст 
мають свою специфіку: автори уникають син-
таксично ускладнених конструкцій, які роблять 
прочитання тексту важким. Зазвичай вони об-
межують своє письмо рамками фактів, не на-
дають суджень, порівнянь, намагаються бути 
об’єктивними, залишатися поза емоціями і пря-
мими оціночними характеристиками. 

Французьких письменників-мінімалістів на-
зивають «безпристрастними, незворушними» 
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(«impassibles») [9, с. 10]. Мінімалізм зумовлює 
нейтральне викладення подій, емоції виявляють-
ся не такими явними та розповсюдженими, що 
й породжує емоційну стриманість, яка є харак-
терною взагалі для постмодернізму. Уживаючи 
мінімум слів, письменники дотримуються позиції 
показу оповіді, персонажа, його образу, а не на-
давання характеристик. Вони не називають емо-
ції, які відчувають персонажі, а віддають це на 
роздуми читача, уводячи ВМ. Усі важелі направ-
лені на активізацію чуттєвої сфери адресата, на 
виклик почуттів емпатії [3, с. 87].

Зауважимо, що поодинокі випадки ускладнено-
го синтаксису присутні у ВМ персонажів мінімаліс-
тичних романів. Наявні і роздуми авторів, але вони 
нерозлогі, нечисельні та з’являються після певних 
дій. Така манера подачі інформації зорієнтована 
на легку візуалізацію в уяві читача і скерована на 
представлення дій, подій, результату [6, с. 150]. Чи-
тач не розгублюється у довгих описах, він слідкує 
за подіями та за сприйняттям їх автором.

Наративна манера письменників-мінімалістів 
моделює хаос і порожнечу, що проявляється у 
фрагментарності, атемпоральності сюжетів, без-
дієслівних конструкціях, часових і психологічних 
лакунах, тому еліпсис є одним з основних прийо-
мів їхньої літературної техніки. Це явище визна-
чається як структурна «неповнота» синтаксичної 
конструкції [5, с. 178]. На рівні речення він прояв-
ляється у: пропуску того чи іншого члена речення, 
який легко відновлюється з контексту (контексту-
альний еліпсис); відсутності певного елементу ви-
словлення, що відновлюється з конкретної мов-
леннєвої ситуації; відсутності дієслова-зв’язки 
(нульова зв’язка) [8, с. 5; 10, с. 592].

У ВМ персонажів французьких мінімалістич-
них романів еліпсис представлений реченнями з 
пропущеними підметом, присудком, другорядни-
ми членами, що формують бездієслівні, номіна-
тивні конструкції, які містять згорнуту інформа-
цію й отримують концептуальне навантаження. 
Так, еліптичні конструкції з пропущеним пред-
икатом сприяють мовленнєво-мисленнєвій гар-
монізації повідомлення, механізм якої базується 
на імплікації. Такі речення є синтагматично від-
новлювальними, оскільки пропущене слово легко 
експлікується з вербального контексту. 

У романі Ж. Ешноза «Nous trois» еліптичні 
конструкції у ВМ персонажа сигналізують про 
його певну психоемоційну дезорієнтацію, стан 
неспокою: […] qui donc appellerait à cette heure? 
Martine évidemment pas. Monique pas encore. 
Franзoise sûrement pas. Maman quand même pas. 
Alors quoi. Victoria [12, с. 15]. Еліпсація предиката 
використовується як експресивний засіб у ВРф 
героя, що виражається в бездієслівних конструк-
ціях. Час Conditionnel Présent, риторичні запи-
тання та номінативні речення з нисхідною града-
цією передають думки персонажа, його сумніви 
про те, хто може йому телефонувати: від повно-
го заперечення (évidemment pas) до підсвідомо-
го сподівання на те, що це його колишня кохана 
(Alors quoi. Victoria). Ужитий чотири рази запе-
речний прислівник pas adv. визначає небажання 
героя чути нікого іншого, окрім Вікторії. Таким 
чином, у концептуальному плані еліпсис у ВРф 
персонажа отримує вираження в текстовому 
концепті (далі ТК) НАДІЯ / ESPOIR.

Поширеним явищем у ВМ персонажів фран-
цузьких мінімалістичних художніх текстів є ін-
версія (порушення прямого порядку членів ре-
чення з метою підвищення емоційної конотації 
виділених елементів [5, с. 174]), яка характерна 
для ВРф, внутрішнього монологу (далі ВМг) та 
інших різновидів ВМ.

Досить виразними є речення з інверсією і пре-
позицією атрибутива: Après sa désertion, il reprit 
son ancien métier. […] Simon Nardis était pianiste 
de jazz. Oublié, perdu de vue, rayé du monde, on 
le retrouve ici, aujourd’hui, а la veille d’un week-
end prolongé [13, с. 11]. ВМг передає переживан-
ня оповідача, за допомогою інверсії виділеними 
стають прикметники оublié adj., perdu adj., rayé 
adj. – частини іменного присудка. Прикметник 
оublié adj. є похідним від іменника oubli n.m. – 
«fait d’oublier, de perdre le souvenir de qqn, de 
qqch» [11, с. 723], rayé adj. – похідним від дієс-
лова rayer v.t. – «décider l’exclusion de; radier; 
éliminer» [там само, с. 856]; perdu adj. входить 
до складу ідіоматичного виразу perdre de vue – 
«cesser d’être en relation avec qqn, de s’occuper 
de qqch» [там само, с. 760]. Вони мають негатив-
не забарвлення: відмовившись від музики, Сімон 
невимовно страждає, його забули як музиканта, 
і це його гнітить. Інверсія надає наведеному при-
кладу експресивності, виражає емоційне став-
лення оповідача до становища героя, привертає 
увагу читача, створює яскравий образ і в концеп-
туальному плані імплікує ТК СУМ / TRISTESSE.

Французькі мінімалістичні романи рясніють 
такою складовою експресивного синтаксису, як 
парцеляція: Parce que ça suffit. Assez des assiettes 
sales, aussi, des verres pas nets. Des réserves 
moisies. Des traces de gras. Des empilements, dans 
le salon. De lever la jambe, toujours plus haut, 
pour se frayer un chemin jusqu’au fauteuil. Du 
lit ouvert, toujours, sur ces draps qui grisonnent. 
Des lames, celles du rasoir, qui ne coupes plus. Des 
casseroles fichues. De la télé branchée sur rien, la 
nuit. Des rideaux tirés. Du manque d’air. J’avais 
donc besoin d’ordre. Mais pas le courage pour, non. 
L’aspirateur, le tuyau, l’embout, le fil, la prise, non. 
Trop tôt. J’avais juste l’envie de propre. Alors je 
l’avais appelée, cette, comment dire. J. F. Pas au 
secours. A l’aide, oui, un peu [14, с. 9].

Парцеляція – оформлення одного висловлю-
вання в ряді інтонаційно відокремлених відріз-
ків, що графічно позначається крапкою, є про-
явом асиметрії в синтаксисі та визначається як 
мовна універсалія [7, с. 249]. Прийом парцеляції 
порушує «стан синтаксичного спокою» [1, с. 199] 
інтрагомодієгетичної оповіді, руйнуючи семан-
тичну цілісність і мовленнєву симетрію ВМ пер-
сонажа, виділяючи більш важливі елементи. Го-
ловному герою набридло страждати за минулим 
коханням, він хоче почати нове життя і у своєму 
ВМг, який переходить у потік свідомості (далі 
ПС), вирішує, що з нього досить. 

У наведеному ВМ парцеляти – іменникові 
одиниці (виконують функцію додатків) та при-
слівники (виступають обставиною часу – Trop 
tôt) супроводжуються еліптичними конструкція-
ми у вигляді номінативних речень. Використання 
парцельованих та еліптичних конструкцій мак-
симально підсилює художнє вираження пригні-
ченого стану персонажа, враження абсурдності 
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його життя та, як наслідок, психоемоційної де-
зорієнтації, уривчастості мислення, що отримує 
відображення у його ПС. Таким чином, парцеля-
ція створює ефект занурення у свідомість героя, 
сприйняття реальності з його погляду, тобто з 
позиції внутрішньої фокалізації. 

Синтаксичні конструкції не є громіздкими, 
що, як і стриманість форми, є характерним для 
французьких мінімалістичних художніх текстів. 
Внутрішня фокалізація вибудовує оповідь, на-
ближену до спонтанних, невпорядкованих думок 
персонажа, що підтверджується, зокрема, ужи-
ванням прислівників з протилежним значенням 
non adv. та оui adv. Показовим тут є синтаксичне 
оформлення уривка у вигляді коротких, стислих, 
але ємних речень, які представляють міркування 
героя про себе та своє життя. Відсутність номі-
нації дій через дієслова, присутність здебільшого 
іменників і прикметників спроектовують доду-
мування читачем відповідної поведінки персона-
жа, роблячи алюзію на неї (він не миє посуд, не 
прибирає у квартирі, не застеляє ліжко, не пере 
білизну, яка «сивіє», не ходить у магазин, не го-
тує, бездумно дивиться телевізор, не провітрює 
кімнату тощо). 

Експресивно забарвлена лексика у скла-
ді парцельованих конструкцій: assiettes sales, 
verres pas nets, réserves moisies, traces de gras, 
empilements, se frayer un chemin, lit ouvert, draps 
qui grisonnent, casseroles fichues, télé branchée sur 
rien, rideaux tirés, manque d’air напружує увагу 
читача, переконує у смутку і розпачі, які охо-
плюють героя, й імплікує ТК САМОТНІСТЬ / 
SOLITUDE і ТК СУМ / TRISTESSE.

Концептуальними домінантами ВМ у фран-
цузьких мінімалістичних художніх текстах є 
також риторичні запитання, на переході яких з 
розряду питальних до стверджувальних наголо-
шує О.М. Кагановська [4, с. 291]. Вони надають 
додаткової експресивності ВМ персонажів, спри-
яють зростанню емоційної напруги, підвищують 
динаміку розгортання повідомлення: Je regardais 
son visage dans la foule, immobile et pensif, et je me 
demandais pourquoi elle m’avait proposé de faire 
ce voyage avec elle, alors que, dans le même temps, 

elle avait également proposé à Zhang Xiangzhi de 
nous accompagner. Car c’était elle qui lui en avait 
parlé – comment, sinon, aurait-il été au courant? 
Mon trouble alla encore croisant […] [15, с. 27]. На-
ведений уривок є ВРф персонажа, про що свід-
чить дієслово мовленнєво-мисленнєвої діяльності 
se demander v.pr. у 1-ій особі однини в Imparfait: 
герой запитував себе, чому дівчина запропонува-
ла поїздку одночасно двом чоловікам. Цей факт 
порушує психологічну рівновагу персонажа й 
омовлюється в риторичних запитаннях. Останні 
вказують на негативний емоційний стан, який 
зумовлює його тривожні думки, що подаються в 
запитаннях (pourquoi elle m’avait proposé de faire 
ce voyage avec elle, alors que, dans le même temps, 
elle avait également proposé à Zhang Xiangzhi de 
nous accompagner; comment, sinon, aurait-il été 
au courant?). Уживання в другому інвертованому 
запитанні Conditionnel passé (aurait-il été) замість 
індикатива виражає послаблення реальності дії, 
обумовлює тривогу героя (що підкреслюється 
іменником trouble n.m., ужитим з дієприкметни-
ковою формою croisant), активує його самореф-
лексію. Контрастність наведеного риторичного 
запитання маркується протиставним сполучни-
ком sinon conj. – «introduit une hipothèse négative; 
autrement, sans quoi» [11, с. 943] й імпліцитно 
виражає гіпотезу щодо ситуації, яка склалася. 
В межах виділених риторичних запитань такі 
емоції ініціюють розгортання ТК НЕПЕВНІСТЬ / 
INCERTITUDE.

Висновки і пропозиції. Концептуальний про-
стір ВМ персонажів французької мінімалістич-
ної прози окреслюється лаконічністю еліптичних 
і парцельованих конструкцій, динамічністю ін-
версії, запитально-стверджувальною функцією 
риторичних запитань. Вони виконують концеп-
тотвірну роль у розгортанні ВМ, експресивність 
та емоційність якого вони посилюють. Їх вико-
ристання зумовлено компресією та компактністю 
французьких мінімалістичних художніх текстів. 
У майбутньому видається необхідним продовжи-
ти вивчення синтаксичних особливостей ВМ пер-
сонажів у творах інших французьких письмен-
ників-мінімалістів.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ  
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ МИНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

Аннотация
В статье рассматриваются синтаксические особенности внутренней речи персонажей во французских 
минималистических художественных текстах. Исследование выполнено на материале французской 
минималистической прозы. В работе охарактеризованы такие синтаксические приёмы, как эллип-
сис, инверсия, парцелляция, риторический вопрос. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 
что творчество французских писателей-минималистов является ценным материалом для современной 
лингвопопоэтики. 
Ключевые слова: внутренняя речь, концепт, постмодернизм, синтаксические приёмы, французский 
минималистический роман.
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SYNTACTIC PECULIARITIES OF THE INNER SPEECH  
OF THE FRENCH MINIMALIST FICTION

Summary
The article considers the syntactic peculiarities of the inner speech of the French minimalist novels. The 
study is based on the material of the French minimalist fiction. The syntactic methods as ellipsis, inversion, 
parcelling, rhetorical question have been identified. The relevance of the chosen topic is conditioned by the 
fact that the work of French minimalist writers is a valuable material for modern theory of the poetry.
Keywords: concept, French minimalist novel, inner speech, postmodernism, syntactic methods.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНКИ НА МОРФОЛОГІЧНОМУ РІВНІ  
У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ЛАТИНОМОВНІЙ ПРОЗІ:  

СУФІКСАЛЬНІ ЗАСОБИ ОЦІННОСТІ  
(НА МАТЕРІАЛІ «СПОВІДІ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА)

Жигало Н.М.
Національний університет «Львівська політехніка»

У даній статті визначено та описано засоби вираження оцінки на морфологічному рівні. Серед морфологічних 
розмежовують власне морфологічні та морфолого-словотвірні. До морфологічних засобів вираження 
оцінки віднесемо категорію ступенів порівняння прикметників та прислівників. Проаналізовано лексеми, 
емоційне звучання та оцінка яких досягається засобами словотвору, серед них і демінутивні утворення. 
Досліджено функціональні особливості демінутивних суфіксів: їхня здатність залежно від контексту та 
інтонації виражати зменшеність, здрібнілість, гіпокористичність або виступати носіями обох значень.
Ключові слова: оцінна лексика, категорія оцінки, семантика, суфікси, елативи, ступені порівняння, 
демінутиви.
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Постановка проблеми. Провідною тенденцією 
розвитку сучасної лінгвістики є досліджен-

ня механізму функціонування мовних одиниць з 
урахуванням їх структурно-семантичних та кому-
нікативно-прагматичних особливостей (В. Адмоні, 
О. Бондарко, Є. Гулига, А. Загнітко, Г. Золотова, 
М. Кожина, Т. Маркелова, Н. Разінкіна, О. Таранен-
ко, Н. Шведова, Д. Шмельов та ін.). Оцінка – склад-
ний феномен для наукового опису і теоретичного 
пояснення, що зумовлено онтологічною універсаль-
ністю категорії оцінки, адже „будь-яка онтологія: 
природа, суспільство, суб’єктивний світ людини, 
мислення, мова тощо – все пронизане категорією 
оцінки і розглядається через її призму» (Т. Косме-
да). Значний інтерес до оцінності в комунікації, під-
силений антропоцентричним характером сучасних 
мовознавчих студій, дозволяє розкрити когнітивні 
механізми і мовні особливості процесу оцінювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Лінгвістичні розвідки вітчизняних та зарубіж-
них мовознавців були спрямовані на різнобічне 
вивчення аспектів оцінки та оцінного значення: 
оцінної модальності та логіки оцінок (Н. Арутю-
нова, О. Вольф, О. Івін, М. Ляпон та ін.); функці-
ональної природи оцінки та її функцій у струк-
турі висловлення та цілого тексту (О. Вольф, 
В. Гак, С. Дорда, І. Рахманова та ін.); семантико-
прагматичних особливостей реалізації оцінного 
значення (Н. Арутюнова, Т. Космеда, Т. Марке-
лова, З. Фоміна та ін.); оцінки як типу мовного 
значення та співвідношення емоційного й оцін-
ного компонентів у структурі значення (І. Ар-
нольд, І. Стернін, В. Телія, В. Шаховський та ін.); 
мовних засобів вираження оцінки (Н. Бойченко, 
Т. Вендіна, Б. Коваленко, Н. Падич та ін.). Однак, 
незважаючи на інтерес до оцінки як мовної ка-
тегорії та докладність опису оцінного значення, з 
позицій сучасних завдань лінгвістичного аналізу 
ці проблеми потребують подальшого вивчення.

Таким чином, завдання даного дослідження 
полягає у розв’язанні питань пов’язаних із ви-
значенням функціонально-семантичного поля 
(ФСП) оцінки, із загальною систематизацією 
оцінних засобів вираження оцінки на морфоло-
гічному рівні, з особливостями функціонування 
мовних одиниць з оцінною семантикою в ран-
ньохристиянській латиномовній прозі. 

Виклад основного матеріалу. Мовні засоби 
створення оцінності дуже різноманітні. Це зумов-
лено особливостями менталітету народу, адже 
мова – невід’ємна риса культури народу. Ми не 
просто називаємо предмети та явища навколиш-
нього світу, але й оцінюємо їх. Природа оцінки, 
вираженої різними частинами мови і синтаксич-
ними конструкціями висвітлює проблему вира-
ження категорії оцінки на граматичному рівні. 
На виконання оцінних функцій зорієнтована не 
тільки лексична, але й граматична семантика, і 
частиномовне розшарування лексики з семанти-
кою оцінки. 

Функціонально-семантичне поле оцінки – це 
система різнорівневих засобів мови (лексичних, 
фразеологічних, словотворчих, морфологічних, 
синтаксичних), об'єднаних оцінною функцією. 
Граматичний лад мови характеризується роз-
галуженою системою граматичних категорій. Їх 
ієрархічна структура передбачає поділ на дві 
групи – синтаксичні й морфологічні. Серед мор-
фологічних розмежовують власне морфологічні 
та морфолого-словотвірні. Безпосередній стосу-
нок до такої класифікації має категорія ступенів 
порівняння, яку в сучасній лінгвістиці характе-
ризують як власне морфологічну або як морфо-
лого-словотвірну [7, с. 179]. А.П. Сазонов зазна-
чає, що ступені порівняння прикметників як одна 
з найбільш досліджених прагматичних категорій, 
немає, втім, однозначного трактування щодо об-
сягу, статусу, парадигми [10, с. 30-34].

До морфологічних засобів вираження оцінки 
належить категорія ступенів порівняння при-
кметників та прислівників (згідно з визначенням 
Н.М. Костусяк, це граматична категорія прикмет-
ників та прислівників, утворених від прикмет-
ників, що позначає змінну ознаку, яка за умови 
зіставлення переважає у відповідному предметі 
або досягає в ньому найбільшого вияву [7, с. 92]). 

Описом і мовознавчим аналізом класу іменних 
слів та становленням термінів на позначення при-
кметника і прислівника та їх категорій в анти-
чних граматиках займалися Й.У. Кобів (грецька 
граматика), О.Г. Пилипів (латинська граматика). 
Еволюцію канону граматичного опису у Європі 
та в східних слов'ян досліджували Б.А. Ольхови-
ков, Н.Б. Мечковська. Греко-латинська традиція 
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граматичного опису стала основним засобом те-
оретичного опису староукраїнської літературної 
мови в граматиках ХVI–XVII ст. та нової україн-
ської літературної мови, яка почала своє форму-
вання у першій половині ХІХ ст. Слід відзначити, 
що деякі лінгвісти ототожнюють елатив, тобто 
безвідносний ступінь якісної ознаки прикметни-
ка (або абсолютний суперлатив) із релятивним 
суперлативом. Проте, більшість дослідників роз-
межовують ці дві категорії. Підстава для цього 
полягає в тому, що ступені інтенсивності озна-
ки не виражають порівняння. Значення елятива 
відповідає поняттям дуже високого, найвищого, 
гранично високого ступеня інтенсивності якості, 
або уявному його перевищення порівняно з „нор-
мою» в одному й тому самому предметі (таким 
чином, релятивність набуває тут цілком іншого 
характеру). Релятивний суперлатив відповідає 
лише поняттю, дуже високий ступінь – у по-
рівнянні з іншими рівнями даної якості. Таким 
чином, елатив відрізняється від ступенів порів-
няння своїм безвідносним характером. Проте, не 
можна заперечити близькість власне елатива та 
релятивного суперлатива, що виявляється у де-
якій подібності функції, відносної синонімічності 
(вираження високого ступеня інтенсивності).

У класичній латині елативні значення виража-
лись часто формами ступенів порівняння, особливо 
суперлативом, що поєднував як суперлативне так 
і елативне значення. Що стосується виникнення 
форми -іssim-, то існує думка, що вона виникла на 
основі емоційної напруженості, так, наприклад А. 
Бартонек вважає, що елативність має переважно 
афективний, а компаративність – інтелектуальний 
характер [2, с. 1-11]. Це так само може бути кри-
терієм розрізнення обидвох категорій – елативнос-
ті і компаративності. Якщо у контексті або у ре-
ченні яким-небудь чином обмежується сукупність 
об'єктів, з котрих виділяється один чи група, тоді 
значення форми є суперлативним.

Зауважимо, що у «Сповіді» Августина ступе-
ньованим прикметникам належить велике різно-
маїття семантики, що мають як позитивну так і 
негативну оцінку. Таким чином увесь твір автора 
відзначається високою емоційністю. 

У «Сповіді» Августина зустрічаємо прикмет-
ники та прислівники у вищому ступені порівнян-
ня (gradus comparativus) які слугують для вира-
ження оцінки в плані кількісного виміру, мають 
відносне та порівняльне значення. Нижче наве-
демо найтиповіші приклади їх вживання у тексті 
«Сповіді»:

An singulas singula et maiores maiora, minores 
minora capiunt? (Aug. Conf. I, 3) – Чи особливі 
частини охоплюють особливі, і більші охоплю-
ють більші, а менші охоплюють менші? 

Quid enim miserius misero non miserante se 
ipsum. (Aug. Conf. I, 13) – Бо чи є щось нещас-
ніше від нещасного, який не милосердиться над 
самим собою.

Nam in illis iam quid me foedius fuit. 
(Aug. Conf. I, 19) – Бо що у них (= Твоїх очах) 
було гидкіше за мене.

Felicior expectarem amplexus Tuos. 
(Aug. Conf. II, 2) – Я щасливіший чекав би Твоїх 
обіймів.

…vitiosior fiebam…ne videret abiector quo eram 
innocentior. (Aug. Conf. II, 3) – …я ставав біль-

шим грішником… щоб не показуватися низь-
ким, до якої міри я був більше безневинним.

Варто звернути увагу, що Августин дуже 
часто вживає прикметник miser як у звичайному 
так і у вищому ступені порівняння miserior, коли 
говорить про себе звертаючись до Бога:

In quo ipsum furtum amavi, nihil aliud, cum 
et ipsum esset nihil et eo ipso ego miserior. 
(Aug. Conf. II, 8) – У якій я полюбив саму кра-
діжку, нічого іншого, і вона сама була нічим, і я 
сам був нещаснішим.

Quia verior erat et melior homo…
(Aug. Conf. IV, 4) – Тому що реальніша і миліша 
була людина…

Ita miser eram, et habebam cariorem illo amico 
meo vitam ipsam miseream. (Aug. Conf. IV, 6) – 
Таким чином я був нещасний, і це саме мізерне 
життя для мене було дорожчим за мого друга.

Sed longe his melior qui fecit omnia, et ipse est 
Deus noster. (Aug. Conf. IV, 11) – Але набагато 
кращий за нього є Той, який все створив, і Він 
Сам є наш Бог.

Quod utique ideo sapiens esse cupiebam, ut ex 
deteriore melior fierem. (Aug. Conf. IV, 15) – По 
тій причині я бажав стати мудрішим, щоб з 
гіршого стати кращим.

Et salvum fecisti filium ancillae tuae tunc 
interim corpore, ut esset cui salutem meliorem 
atque certiorem dares. (Aug. Conf. V, 10) – І оздо-
ровив (врятував) сина раби Твоєї тоді ще тіль-
ки тіло, щоб була нагода подбати про його кра-
ще й праведніше спасіння.

Традиційним у мовознавстві є визначення ком-
паратива як вищого ступеня порівняння як при-
кметників так і прислівників, що виражає біль-
ший або менший ступінь вияву ознаки [4, с. 185]:

Corpus autem non eo sit magnum et pulchrum 
quo corpus est, quia etsi minus magnum et 
minus pulchrum esset, nihilominus corpus esset. 
(Aug. Conf. IV, 16) – І навпаки, це тіло не велике і 
гарне тому, що воно є тіло, навіть якщо би було 
менш великим і менш гарним, все ж є тілом.

Non enim aut minus ea metuebamus aut 
minus. Te de his evadendis deprecabamur. 
(Aug. Conf. I, 9) – Бо чим більше ми боялись 
цього тим більше благали Тебе врятувати мене 
від них.

Як бачимо, автор вживає прислівник з метою 
підсилення інтенсивності оцінки прикметника:

Magis bile atque invidia torqueretur quam ego. 
(Aug. Conf. I, 9) – Його мучила більше жовч і за-
здрість.

Quanto ergo melius et cito sanarer…melius vero 
(Aug. Conf. I, 10) – Наскільки для мене краще і 
швидко вилікуватися…безумовно краще.

Noverat eos iam illa mater, et terram potius, 
unde postea formarer, quam ipsam iam effigiem 
conmittere volebat. (Aug. Conf. I, 10) – Знала їх 
моя мати, і вже радше воліла доручити землі, 
що могла знайти свою форму ніж цей образ.

У «Сповіді» посилена оцінка характеризуєть-
ся переважно позитивними суперлативами (еля-
тивами) (gradus superlativus), за допомогою яких 
автор прославляє Бога:

Summe, optime, potentissime, omnipotentissime, 
misericordissime et iustissime, secretissime 
et praesentissime, pulcherrime et fortissimе 
(Aug. Conf. I, 4) – Найвищий, найкращий,найм
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огутніший,всемогутній,наймилостивіший і най-
справедливіший, найбільш укритий і всюди 
присутній, найгарніший і найсильніший.

Особливо цікавим у цьому прикладі є наси-
ченість висловлювання автора великою кіль-
кістю емоційно-оцінних елятивів. Крім того, 
Августину недостатньо цього і він підсилює су-
перлатив potentissime емоційно насиченішим 
omnipotentissime. Таким чином оцінка не є про-
сто найвищою, а стає чимось більшим – Бог Най-
всемогутніший, ні з чим та ні з ким незрівнянний. 

На думку О. Жижоми, причина активного ство-
рення таких інновацій полягає в тому, що «пись-
менники не знаходять у сучасному узуальному 
мовленнi достатньої кількості сильних i влучних 
слiв, якi могли б повною мірою реалізувати їх 
творчий задум, і, відповідно, вдаються до творен-
ня нових слів, здатних яскравіше живописати зо-
бражувану картину. Створюючи найнесподiванiші 
та єдинi у своєму родi вислови, автори творів, 
поезій тим самим збагачують сучасне мовлення i 
демонструють величезнi можливостi мови, її сло-
вотворчий потенціал» [6, с. 160]:

Tu itaque, Domine Deus meus, qui dedisti vitam 
infanti et corpus …iubes me laudare Te in istis et 
confiteri Tibi et psallere nomini Tuo, altissime… 
formosissime… (Aug. Conf. I, 7) – Отже Ти, 
Господи Боже мій, який дав маленькій дитині 
життя і тіло…Ти наказуєш мені величати 
Тебе за це і славити Тебе та оспівувати Ім’я 
Твоє у псалмах, Найвищий…Найгарніший… 

Sed tamen, Domine, Tibi Еxcellentissimo, optimo 
Conditori…(Aug. Conf. I, 20) – Але, однак Тобі, Гос-
поди Всевишньому, найкращому Творцеві…

Aut in quo imperium Tuum dehonestaverunt, 
a caelis usque in novissima iustum et integrum? 
(Aug. Conf. V, 2) – Або чим осквернили вони Цар-
ство Твоє від небес аж до самих крайніх (земель), 
Царство Справедливе і Непорочне.

Як бачимо, чи не кожне звертання Августи-
на до Господа є емоційно насиченим численними 
епітетами. Коли перечитуєш цей шедевр автора, 
здається, ніби Августин із сокрушенним серцем 
сповідався перед самим Богом.

Що ж до власної оцінки, то у «Сповіді» Авгус-
тин радше критикує себе, ніж хвалить. Трапля-
ється, що автор описує свій „ступінь освіченос-
ті», що, власне, може бути сприйнято і як його 
ступінь переконання:

At hanc excutiendam atque asportandam 
nequissimi adulescentuli perreximus nocte 
intempesta. (Aug. Conf. II, 4) – Ми прийшли до 
неї серед темної ночі, найнегідніші підлітки, 
щоб стрясти і вкрасти.

Itaque cum aliquid vellem aut nollem, non 
alium quam me velle ac nolle certissimus eram 
et ibi esse causam peccati mei iam iamque 
advertebam (Aug. Conf. VII, 3) – Таким чином, 
коли я чогось хотів або не хотів, я був абсо-
лютно впевнений у тому, що я хотів чи не 
хотів, і в цьому була причина моєї провини, за 
яку я вже був покараний.

На життєвому шляху Августина було багато 
подій, багато людей, яких він оцінює по-різному, 
залежно від його стосунків з ними. Друзів, які 
для нього важливі, він називає carissimi:

Quia verior erat et melior homo, quem carissimum 
amiserat, quam phantasma, in quod sperare 

iubebatur… (Aug. Conf. IV, 4) – Тому що реальніша 
і миліша була людина, яку він втратив найдо-
рожчою, ніж омана, у яку веліли повірити.

Tunc autem nec ipse nec carissimus Nebridius, 
adulescens valde bonus et valde castus, inridens 
totum illud divinationis genus, persuadere mihi 
potuerunt, ut haec abicerem. (Aug. Conf. IV, 3) – 
Але тоді ані він сам, ані найдорожчий Небрідій, 
юнак вельми добрий і вельми набожний, що ви-
сміював усе те мистецтво віщування, не змогли 
переконати мене, щоб я відкинув це.

При таких або інших ознаках завжди по-
стає питання, чи є той чи інший друг carissimus 
omnium (що підкреслює суперлативне значення), 
або названий як дуже приємна для автора лю-
дина. У вищеназваному прикладі кількість друзів 
обмежена до одного, друг навіть названий meus, і 
конкретизовано його ім'я. Таким чином він відо-
соблений від інших, розглядається окремо і не по-
рівнюється з жодним іншим. Тут йдеться швидше 
про ступінь дружби, про почуття автора до друга 
Небрідія, ніж про порівняння. Таким чином цей 
фрагмент можна класифікувати як елатив.

Оцінки Августином інших осіб переважно 
об'єктивні, бо вони також базуються на думці ін-
ших осіб, як наприклад автор висловлюється про 
Фавста, маніхейського єпископа:

Fama enim de illo praelocuta mihi erat, 
quod esset honestarum omnium doctrinarum 
peritissimus et apprime disciplines liberalibus 
eruditus (Aug. Conf. V, 3) – Бо його слава, як най-
більшого знавця наук і особливо освіченого і у 
вільних дисциплінах,дійшла до мене раніше.

Як вважає К. Бюхнер, якщо елятив характе-
ризує одну особу, тобто ряд не можна навіть уя-
вити, тоді елативна думка є поза сумнівом, таким 
чином даний приклад розглядається як елятив 
[1, с. 115].

Інколи Августин опирається на загальнові-
домі факти, як наприклад говорить про Аліпія, 
який у майбутньому стає другом автора:

Erat eo tempore quidam potentissimus senator, 
cuius et beneficiis obstricti multi et terrori subditi 
erant (Aug. Conf. VI, 10) – Був у цей час якийсь 
наймогутніший сенатор, який багатьох зв'язав 
своїм благодіянням або підкорив страхом.

Et quia legerat aliquas Tullianas orationеs, et 
paucissimos Senecae libros… (Aug. Conf. V, 6) – 
І тому що прочитав якісь промови Ціцерона, і 
дуже мало книжок Сенеки.

Августин не схвалює спосіб свого життя у 
молодості, він його засуджує, натомість прагне 
Бога:

Quis exaperit istam tortuosissimam et 
inplicatissimam nodositatem? Foeda est. … Te 
volo… (Aug. Conf. II, 10) – Хто розплутає цей 
найтугіший та найзаплутаніший вузол? Він є 
мерзенний. …прагну Тебе…

Коли Августин говорить про найтугіший та 
найзаплутаніший вузол, то таким чином дає не-
гативну оцінку життю, яким він жив.

Знеохочений незнанням Фавста, Августин 
поступово відрікається від маніхейців, ще не-
щодавно захоплюючись астрологією осуджує її 
(Aug. Conf. IV, 4) і навертається до християнства 
(Aug. Conf. VI, 5): 

Libri quipped eorum pleni sunt longissimis 
fabulis de caelo et de sideribus et sole et luna. 
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(Aug. Conf. IV, 4) – Бо їхні книги повні безконеч-
них вигадок про небо і про зірки та про сонце 
й місяць. 

Verbis apertissimis et humillimo genere 
loquendi se cunctus praebens, et exercens 
intentionem eorum, qui non sunt leves corde; 
(Aug. Conf. VI, 5) – Його мова найясніша і скром-
на простота стилю притягує тебе цілого і має 
сильний вплив на того, хто не є «легкого серця».

На своїй життєвій дорозі Августин довго шу-
кав Бога, але пізнаючи його, він відштовхував та 
знецінював усе, що перечило Його волі. Перш за 
все, він критикував маніхейців, зокрема говорить 
про Фавста:

Dixisti enim homini: ecce pietas est sapientia. 
Quam ille ignorare posset, etiamsi ista perfecte 
nosset; ista vero quia non noverat, impudentissime 
audens docere, prorsum illam nosse non posset. 
(Aug. Conf. V, 5) – Бо Ти сказав людині: ось, ми-
лосердя є мудрість. А він міг цього не мати, 
хоча і досконало це вивчив; тому що насправді 
він цього не знав, найнахабніше навчав, одним 
словом що він не міг знати.

Cum autem verissime atque certissime 
incorruptibile corruptibili praeponatur… 
(Aug. Conf. VII, 5) – А якщо з найправдивішою 
та найпевнішою вище цінують нетлінне ніж 
тлінне.

Також широко представлені у латинській мові 
слова, емоційне звучання та оцінка яких досяга-
ється засобами словотвору, серед них і деміну-
тивні утворення.

Як відомо, латинська мова багата на зменшу-
вальні слова, про що говорили ще античні грама-
тики Діонісій Фракійський, Харісій, Діомед, Пріс-
ціан [5, с. 32-41]. У більшості праць вітчизняних і 
зарубіжних латиністів в основному розглядаються 
функціональні особливості демінутивних суфіксів: 
іх здатність залежно від контексту та інтонації ви-
ражати зменшеність, здрібнілість, гіпокористич-
ність або виступати носіями обох значень.

Проте ряд питань, пов’язаних із словотворен-
ням іменників, прикметників, прислівників і ді-
єслів за допомогою демінутивних суфіксів, досі 
залишається спірним та точно не вивченим. Так, 
словотворення цього лексико-семантичного шару 
поки що не розглядалось як окрема підсисте-
ма з усіма властивими їй мовними одиницями у 
взаємозв’язку з іншими рівнями мови. Не вста-
новлена залежність оцінних відтінків від лексич-
ного значення назв реалій, не виявлена природа 
синонімічності і полісемантизму міноративно-
афективних суфіксів і суфіксальних лексем цього 
типу. Слід також мати на увазі, що демінутивне 
значення, напр., у системі іменника, може бути 
виражене не тільки відповідними суфіксами, а й 
іншими численними засобами мови,які, формую-
чи різні зменшувально-кількісні і зменшуваль-
но-оціночні ознаки іменників, вступають у певні 
смислові зв’язки з демінутивними суфіксами.

Демінутивно-оцінні іменники можуть мати 
цілу низку оцінних значень: об’єктивну зменше-
ність реалій, позитивну гіпокористичну і негатив-
ну пейоративну, детеріоративну оцінки [11, с. 60].

Ми аналізуємо іменники-демінутиви, що ма-
ють значення об’єктивної зменшеності, найчас-
тіше вони утворюються від конкретних, значно 
рідше від абстрактних назв предметів, іноді істот, 

за допомогою міноративних суфіксів: -ulus, -ula, 
-ulum; -culus,-cula, -culum; -illus, -illa, -illum; 
-ellus, -ella (–culu,-ulu,-olu,-ellu,-xillu). Заува-
жимо, що під впливом контексту й інтонації ці 
суфікси виконують і інші функції – утворюють 
форми із значенням гіпокористичності, іноді – 
пейоративності. 

Своєрідність оцінних суфіксів полягає в тому, 
що вони здатні нести в собі, окрім основної, ще 
й додаткову емоційно-оцінну інформацію: нази-
вають реалії з точки зору їх виміру і передають 
позитивне або негативне сприйняття їх мовцем. 
Важливу роль у виявленні смислових відтінків 
зменшувально-емоційних іменників відіграє кон-
текст. Зменшувально-оцінні іменники з усіма від-
тінками у значенні найчастіше зустрічаються у 
римській комедії, сатирі, епіграмі, романі, поезії, 
у «Сповіді» Августина вони представлені рідше.

Вважається загальноприйнятим, що категорія 
оцінки виражає і фіксує у мові суб’єктивну оцін-
ку як предметів так і істот та їх ознак з боку 
мовця. Тому категорія оцінки – це перш за все 
категорія іменників, прикметників і прислівників. 
Але особливо розвинутою вона є в іменників:

Et dedisti ea homini ex aliis de se conicere et 
auctoritatibus etiam muliercularum multa de se 
credere. (Aug. Conf. I, 6) – І Ти дав людині змогу 
(додумуватися) з інших про себе і багато віри-
ти про себе свідченням простих жіночок.

Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum 
(Aug. Conf. I, 7) – Я бачив і оглянути заздрісну 
дитинку.

Очевидно, що в латинській мові як і в укра-
їнській демінутиви нерідко вживаються для ви-
раження суб'єктивного емоційно-оцінного став-
лення. Проте, на противагу українській мові, яка 
характеризується великим набором демінутив-
них суфіксів, що сприяє точнішому відтворен-
ню особливостей семантики, латинська мова для 
творення демінутивів в основному використовує 
небагато суфіксів, тому на демінутивне значення 
часто вказуює контекст:

Neque enim Tibi, Deus meus, sed apud Тe narro 
haec generi meo, generi humano, quantulacumque 
ex particula incidere potest in istas meas litteras. 
(Aug. Conf. II, 3) – І, звичайно, не Тобі,Боже мій, 
але розповідаючи це Тобі, розповідаю роду моє-
му, роду людському, яка б не була маленька та 
частинка, до якої можуть потрапити ці мої 
сторінки.

Ad hanc excitiendam atque asportandam 
nequissimi adulescentuli perreximus nocte 
intempesta. (Aug. Conf. II, 4) – Ми прийшли до 
неї серед темної ночі, негідні хлопчаки, щоб 
стрясти і вкрасти.

Слід також підкреслити, що емоційна оцін-
ність значення у кожному окремому випадку ма-
тиме свій власний тон: вона може бути слабкою, 
посиленою або різкою. Так, ступінь пейоратив-
ності у даному прикладі досягається за допомо-
гою прикметника nequissimi при adulescentuli. 

Verum tamen illa erat, quae cresceret cum 
parvulis, sed ego dedignаbar esse parvulus 
et turgidus fastu mihi grandis videbar. 
(Aug. Conf. III, 5) – Однак правда була така, що 
вона зростала з маленькими, але я не обурю-
вався на те, щоб бути маленьким і, надутий 
чванливістю, видавався собі великим.
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Quanto enim meliores grammaticorum 
et poetarum fabellae quam illa decipula! 
(Aug. Conf. III, 6) – Бо ж наскільки кращі казоч-
ки граматиків і поетів, ніж ті омани!

Деякі дослідники [8; 9] розглядаючи вживан-
ня слів із зменшувально-оцінними суфіксами, 
говорять не про стійкі оцінні значення самих су-
фіксів, а про випадкову емоційність, якої вони 
набувають в індивідуальних контекстах. Так, 
В.І. Максимов пише: «Основними засобами вира-
ження їх(демінутивів) виступають не суфікси, а 
контекст і інтонація» [8, с. 79]:

Cum eis, qui appellarentur electi et sancti, 
afferremus escas, de quibus nobis in officina 
aqualiculi sui fabricarent angelos et Deos. 
(Aug. Conf. IV, 1) – Коли тим, яких називали 
вибраними та святими, ми приносили їжу, з 
якої нам вони в майстерні свого шлуночка ви-
робляли ангелів і богів.

Sed a mea vanitate fingebantur ex corpore, 
et dicebam parvulis fidelibus tuis, civibus meis. 
(Aug. Conf. IV, 15) – Але була створена моєю 
пустотою з тіла, і я говорив маленьким вірним 
Твоїм, своїм співгромадянам.

Дуже рідко представлені у Августина відпри-
кметникові демінутиви. Вони переважко стосу-
ються кількості або розміру:

…tantillus puer et tantus peccator. 
(Aug. Conf. I, 12) – такий маленький хлопчина, а 
такий великий грішник.

Neque enim Tibi, Deus meus, sed apud Тe narro 
haec generi meo, generi humano, quantulacumque 
ex particula incidere potest in istas meas litteras. 
(Aug. Conf. II, 3) – І, звичайно, не Тобі,Боже мій, 
але розповідаючи це Тобі, розповідаю роду моє-
му, роду людському, яка б не була маленька та 
частинка, до якої можуть потрапити ці мої 
сторінки.

Як зазначав В.В. Виноградов [3, с. 16], за їх до-
помогою можна передати найрізноманітніші від-
тінки експресії: співчуття, іронія, зневага, злість, 
строката й суперечлива гама емоцій і оцінок.

На основі вищезазначеного можна зробити 
наступні висновки:

Оцінка як лінгвістична категорія – це сукуп-
ність різнорівневих мовних одиниць з оцінним 
значенням, які виражають позитивне чи нега-
тивне ставлення мовця до змісту повідомлен-
ня, спрямоване на реалізацію певного комуні-
кативно-прагматичного завдання. Мова здатна 
охоплювати і підпорядковувати вихідним праг-
матичним установкам комунікації необмежену 
кількість лексичних одиниць, гранично прагну-
чи охопити всі сфери життя суспільства. У да-
ній статті ми розглянули морфологічні засо-
би вираження оцінки серед яких були описані 
власне морфологічні (категорія ступенів порів-
няння прикметників та прислівників, елатив – 
безвідносний ступінь) та морфолого-словотвірні 
(демінутивні утворення).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ  
В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЛАТИНОЯЗЫЧЕСКОЙ ПРОЗЕ:  
СУФФИКСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНОЧНОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ «ИСПОВЕДИ» АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА)

Аннотация
В данной статье определены и описаны средства выражения оценки на морфологическом уровне. Среди 
морфологических различают собственно морфологические и морфолого-словообразовательные. К мор-
фологическим средствам выражения оценки отнесем категорию степеней сравнения прилагательных 
и наречий. Проанализированы лексемы, эмоциональное звучание и оценка которых достигается сред-
ствами словообразования, среди них и деминутивних образований. Исследованы функциональные осо-
бенности деминутивних суффиксов: их способность в зависимости от контекста и интонации выражать 
уменьшение, измельченность, гипокористичнисть или выступать носителями обоих значений.
Ключевые слова: оценочная лексика, категория оценки, семантика, суффиксы, елативы, степени срав-
нения, деминутивы.
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REALISATION OF THE EVALUATIVE VOCABULARY  
ON THE MORPHOLOGICAL LEVEL  
IN EARLY CHRISTIAN LATIN PROSE LITERATURE: THE SUFFIXES  
(BASED ON «THE CONFESSIONS» BY AURELIUS AUGUSTINUS)

Summary
The article defines and describes means which express evaluation at the morphological level. Among 
them we distinguish actually morphological and derivation. To morphological means we refer degrees 
of comparison of adjectives and adverbs. The lexemes emotional sound and evaluation are achieved by 
means of word formation have been analyzed, among them are diminutives. The functional features of 
diminutive suffixes have been examined: their ability depending on the context and intonation express 
decrease, trifle, smallness or act as carriers of both meanings.
Keywords: evaluative vocabulary, category of evaluation, semantics, suffixes, elatives, degrees of 
comparison, diminutives.
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МОТИВ «НАЙКРАЩОЇ ЖІНОЧНОСТІ З НАЙКРАЩОЮ МУЖНІСТЮ»  
В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ

Кириленко С.П.
Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка

У статті іде мова про синкретизм національної феміністичної проблеми у художньому дискурсі Олени 
Теліги. Зв`язано світоглядні позиції письменниці – патріотки. Розкрито тематичну своєрідність лірики по-
етеси, специфічні зображення жіночих образів. Авторка вдається до реінкарнації української жіночості в 
умовах боротьби українців за власну націю.
Ключові слова: фемінізм, стоїцизм, нація, мужність, історіософія, дискурс. 

Постановка проблеми. На сьогодні відсутні 
вичерпні дослідження про поетичний до-

робок Олени Теліги, яка у контексті діяльнос-
ті «Празької школи» є однією з найпомітніших 
постатей. Хоча останнім часом процес вивчення 
творчості поетів-«пражан» набув активного роз-
витку, однак існує потреба більш детального до-
слідження художнього світовідчуття О. Теліги, 
провідних мотивів та образів у її поетичних тек-
стах, бо її лірична героїня є зразком незламності 
сили духу та патріотичних звершень. Творчість 
О. Теліги, як конкретну складову «Празької шко-
ли», вписують у рамки неоромантизму та неокла-
сицизму. Ця поетеса – особлива постать у колі 
пражан, оточена у діаспорній критиці харизма-
тичним ореолом, що визначало напрям інтерпре-
тації її текстів у пафосному, риторичному ключі.

Аналіз актуальних досліджень. Спробу реін-
терпретувати твори О. Теліги здійснив свого часу 
такий відомий дослідник як Ю. Шерех у статті 
«Без металевих слів і без зітхань даремних», де 
звернув увагу на неоромантичну манеру творчо-
го характеру. У наш час серед дослідників, які 
займалися вивченням поетичної спадщини Оле-
ни Теліги, виділяли такі імена, як: І. Боднарук, 
Д. Донцов, Г. Ільєва, Н. Миронець, Г. Шевчук, 
К. Штуль. Ці літературознавці з`ясовували окремі 
аспекти творчої манери поетеси та дослідили спе-
цифіку зображення жіночих образів у її творах.

Мета статті – подати стислий аналіз домі-
нантних мотивів лірики поетеси, з`ясувати ство-
рення в її текстах художньої концепції мужньої 
жінки, яка здатна на високі духовні звершення.

Для розв`язання поставленої мети ставимо за-
вдання: 

– дослідити мотив внутрішнього стоїцизму в 
ліриці Олени Теліги; 

– проаналізувати засоби характеротворення в 
текстах;

– розглядати образ ліричної героїні, її мо-
рально-етичні домінанти 

Виклад основного матеріалу. Вивчення життє-
пису та творчості Олени Теліги є важливим чин-
ником самовиховання особистості. У поезіях пись-
менниці читач не знайде історіософських мотивів 
О. Ольжича, сталево загартованої строфи Є. Ма-
ланюка. Неповторність i самобутність О. Телiги в 
іншому. Усвідомлюючи призначення власного та-
ланту, володіючи дивовижною, повсякчасною го-
товністю віддати всі сили в ім`я ідеї, Олена Теліга 
відчуває душу героя, шукає в ній особливі пере-
живання власної обсервації довкілля.

Для публіцистики, як і для художнього ви-
твору Олени Теліги характерна індивідуальна 
заглибленість в українські проблеми, пошуки не-
повторних духовних традицій. У статті «Прапо-
ри духу», «Партачі життя», «До проблеми сти-
лю», «Книжка – духовна зброя», «Сила через 
радість», «Якими нас прагнете?» вона порушує 
проблеми національного мистецтва, естетики но-
вого стилю, ідею національного фемінізму. 

Саме в цих статтях розкривається розумін-
ня автором образу «нової» жінки з новим ета-
лоном жіночої активності й жіночого призначен-
ня. Йдеться про рівноправність і паритетність 
жіночої присутності в культурі. Так у статті 
«Сліпа вулиця» О. Теліга представила не лише 
специфічне побутування феміністичному ідей в 
українському культурному просторі, а й відсто-
ює ідею національного фемінізму, опонуючи до 
певної міри західноєвропейський феміністичній 
практиці. 

Художня концепція світу формувалася у 
письменниці через засвоєння й трансформацію 
традиційних романтичних уявлень і мала на меті 
поєднання патріотичної, національної проблема-
тики, лицарських чеснот, войовничості, взаємодії 
настроїв песимізму та оптимізму. Така естетична 
програма випливала із сутності української на-
ціональної ідеї.

Євген Маланюк добре знав Олену Телігу і пи-
сав про неї так: «Вона вся, як істота, була яки-
мось протестом проти сірості, проти безбарвнос-
ті, нудоти життя, яку роблять партачі, не лише 
наші, а й світові. Це була людина, яка хотіла 
радості, хотіла барвистості, повноти, і ще радос-
ті, і ще радості з усім королівським значенням 
цього слова» [1, 55]. Письменниця відродила в 
українській літературі жіночу сутність, створи-
ла амбівалентну, екзальтовану жінку – героїню. 
М. Ільницький зауважував, що: «…поезія Олени 
Теліги – поезія жіноча у всьому – у спонтанності 
почувань, граційності, не чужій легко кокетства. 
У власних вчинках вона прагнула бути героїнею 
власних віршів…» [5, 95].

Можна погодитися з думкою М. Слабошпиць-
кого, що в перших віршах поетеси «Теліга – ще 
не Теліга. І не лише тому, що маємо трафарет-
ні «поетизми» на взір «грає сонце в височині», 
що тут не відчутно жодного натяку на якусь 
поетичну індивідуальність, а ще й тому, що в 
справжньої Теліги аніде не буде відчутно сироп-
ного інфантилізму та перечуленості гімназис-
ток» [7, 277]. «Справжня» О. Теліга починається з 
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1932 р., бо саме цього року побачили світ поезії, в 
яких прозвучав її неповторний голос, проявилася 
притаманна її творчості особливість, яку літера-
турознавці визначать як «пасіонарність любовної 
лірики» [7, 274].

У своїй статті «Сліпа вулиця» Олена Теліга 
розмірковує про способи формування новітньої 
української жінки – повноправної представниці 
буремного ХХ століття. Коли поетеса обговорю-
вала у листах з Наталею Лівицькою-Холодною, 
за що саме чоловіки люблять жінок, вона заува-
жувала: «Що ти пишеш, Натуся! Якби чоловіки 
цінили лише красу і тіло, то п-і Д. була б завжди 
окружена адораторами, а я б залишилася старою 
панною» [4, 33].

О. Теліга була не лише чарівною жінкою, яка 
розумілася в коханні, а й українською патріот-
кою, яка боролася духом і силою за свою Вітчиз-
ну. Саме це й породило той феномен, який мав 
назву – раціональністю любовної лірики Олени 
Теліги. У її поезії любовні та громадянські мо-
тиви нерозривні. У вірші «Мужчинам» звучить 
тема бою, на який жінки збирають своїх чоло-
віків. На думку поетеси, найвища місія жінки – 
бути ніжною, дарувати віру в майбутнє і цим 
підтримувати бойовий дух.

Письменниця розуміла, що для українки – 
принаймні відразу, зопалу – навряд чи підійде 
традиційна європейська модель феміністки, їй 
потрібен свій фемінізм, вибудуваний передусім 
на твердій громадянській позиції та суголосний 
українській ментальності. У віршах, написаних у 
ХХ ст. звучить рішуча непереможна готовність 
підтримувати словом і ділом, іти слідом, а зго-
дом – дорівнятися, стати пліч-о-пліч:

«Гойдайте ж кличний дзвін! Крешіть вогонь 
із кремнів!

Ми ж радістю життя вас напоївши 
вщерть –

Без металевих слів і без зітхань даремних
По ваших же слідах підемо хоч на смерть!» 

[1, 20]

Описуючи чоловіків, письменниця, протистав-
ляє різні типи, вона утверджує їх провідну роль 
в українському націотворенні. Саме така позиція 
пояснює бачення О. Теліги, якою має бути жінка. 
Найдоцільніше це бачення представлене у статті 
«Якими нас прагнете?».

О. Теліга досліджує в літературі, зокрема по-
езії, такі жіночі образи: жінка – рабиня і жінка-
вамп [4, 301]. Є, щоправда, і третій тип – різка, 
енергійна, позбавлена сентименту «жінка-това-
риш» [3, 308]. Квінтесенція горя, нещастя, немо-
чі сприймається письменницею як профанація 
жіночого образу українки, що викликає лише 
одне – спротив. Оскільки жіноче буття в його 
повноцінному варіанті принципово нівелюється 
в чоловічому баченні. Олена Теліга ставить про-
блему незреалізованості української жінки як 
проблему доби. Феміністичний рух як усвідом-
лене прагнення позбутися повторних психоло-
гічних нашарувань минулого розвивався пара-
лельно з процесом національного відродження, а 
точніше – в контексті національного. 

Досліджуючи свою модель нової жінки, О. Те-
ліга деконструює фольклорний жіночий дискурс, 

переосмислює роль жінки-дружини поруч із чо-
ловіком-борцем. У вірші «Вечірня пісня» вона 
«переграє» традиційну тему виряджання на ві-
йну, яка переплітається з поезіями, мотивами 
новознаної пісні-плачу: 

Та завтра, коли простори
Проріже перша сурма – 
В задимлений, чорний морок
Зберу я тебе сама.
Не візьмеш плачу з собою – 
Я плакати буду пізніш!
Тобі ж подарую зброю:
Цілунок гострий, як ніж [7, 105]

У поезії О. Теліги відсутня модерністська роз-
двоєність, її приватне життя пов`язане з громад-
ським, інтимна лірика немислима без патріотиз-
му. Усе це синтезується як приналежне до однієї 
свідомості, як елементи єдиної системи коорди-
нат – тут позиція поетеси до певної міри коре-
лює з експресіоністичною. 

Експресіоністична образність поезії (і есеїсти-
ки) О. Теліги реалізується в означеннях гострий, 
хмільний, весняний – та відповідних їм образах: 
сонце, блискавиця, вогонь. Характерно, що функ-
ціональний потенціал цих образів повністю реа-
лізується у віршах: природні стихії руйнують і 
творять нове, відроджують, наснажують; це пра-
давня перемога світла над темрявою («Мій чор-
ний день…гарячим сонцем спалений»). 

Парадоксальним чином смерть може виступа-
ти як кульмінація життєвого свята. Це особливо 
чітко висловлено у вірші «Неповторне свято»:

Єдиний день – і враз достигне жито
І доп`яніють обважнілі грона 
Він ще не знаний, ще не пережитий
Єдиний день – мого життя корона [7, 225]

Ніби мажорна тональність, у якій починається 
вірш, із кожним рядком усе відчутніше перехо-
дить у мінор, адже святкове почуття пронизане 
«подвійним смаком – меду і полину». І тому про-
роча мета пророчо усвідомлюється як «найви-
щий шпиль – і початок до спаду»

У своїй творчості Олена Теліга надавала ве-
ликого значення національному самоусвідомлен-
ню, наголошувала на своїй «українськості». Її 
ставлення до людей навіть в особливому спілку-
ванні визначалося тим, як людина ставиться до 
України. Розуміла яке значення у її житті нації 
мала мова. 

Для поетеси ідеалом українки, який найбіль-
ше відповідав добі, й до якого вона сама намага-
лася наблизитися, була жінка, що «є відмінним, 
але рівновартісним і вірним союзником мужчи-
ни в боротьбі за життя, а головне – за націю». 
У громадському житті, своє місце жінка повинна 
шукати у співпраці з чоловіками, а не створюва-
ти власний «баб`ячий світ» і замикатися в тісні 
феміністичні організації. 

У 1932 р. Олена Теліга написала кілька тво-
рів, у яких могутньо зазвучав її новий голос. 
У 6-й книзі «Вісника» був опублікований неймо-
вірний триптих: «Чужа весна», «Сонний день», 
«Пламінний день» [2, 19-21], у якому вона єдиний 
раз вживала «Найгостріше слово – Україна», до 
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якої тягнулася її душа, що рвалася до боротьби. 
Вона прагнула своїм полум`яними словами запа-
лити та повести за собою інших: 

Хай мій клич зірветься у високість
І, мов прапор в сонці, затріпоче, 
Хай кружляє, мов невтомний сокіл,
І зриває рідних і охочих! [2, 21] 

В Олени Телiги синтез «леза меча» i «срібного 
полину» є природним, таким, що відповідає ста-
ну її неспокійної натури. Вся творчість поетеси 
підводить до висновку, що шлях, який вона об-
рала, був для неї єдиним, i коли б вона зійшла з 
нього, то це була б уже не Олена Телiга.

Вольова українська героїчна жінка Олени Те-
ліги, яка готова щохвилини до бурхливого бою, 
з послідовним бажанням «палахкотіти і запалю-
вати інших» своєю духовною напруженістю, ро-
мантикою, повинна присвячувати «себе великій 

меті, керуючись цивільною відвагою у безкомп-
ромісній боротьбі за її здійснення» [4, 301]. Влас-
не, поєднання ідей патріотизму (українського 
націоналізму) й емансипації (жіночої повноправ-
ності) було характерним для модерного фемініз-
му загалом і творчості О. Теліги зокрема. 

Висновки. Олена Теліга є зразком справжньої 
української жінки. Письменниця засвідчує ори-
гінальне засвоєння досвіду неоромантизму, який 
набирає яскраво експресіоністичного забарвлен-
ня. Цей процес виявляється як на рівні світо-
глядному, так і в образній пластиці, загальній 
динамічності вислову, у поєднанні вітаїстичного 
струменя й екстатичної самопосвяти, що творить 
дивовижно гармонійну цілісність.

Оленi Телiзi вдалося збагнути головне – своє 
покликання. За спостереженням С. Гординського, 
в ній було якесь «велике вiдчутття жіночої ве-
ликості». Олена Телiга як поетеса, як людина, як 
жінка – це епоха.
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МЕТАФОРИ-КОМПОЗИТИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Ковбасюк Л.А., Абрамова К.А.
Херсонський державний університет

Стаття присвячена вивченню метафор-композитів сучасної німецької мови. Вивчення семантики та струк-
тури композитів проводиться з урахуванням здобутків у площині словотвірної номінації. Встановлюються 
компоненти у складі досліджуваних одиниць. Особлива увага приділяється власним назвам у структурі 
композитів. Висвітлюються експресивні та оцінні властивості одиниць аналізу. 
Ключові слова: німецька мова, словоскладання, композит, експресія, оцінка.

Постановка проблеми. Будова кожної мови – 
унікальна, вона має свої особливості, недо-

ліки та переваги. Німецька мова виокремлюється 
серед усіх мов своєю своєрідністю завдяки склад-
ним словам (композитам). Такі слова як Donau-Da
mpfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe, Grunds
tücksverkehrsgenehmigungszu-ständigkeitsübertrag
ungsverordnung та ін. важко вимовляти, але в той 
же час, вони роблять німецьку мову «економною» 
та неповторною. Це сприяє зросту лінгвістичних 
студій, у межах яких вивчаються різни аспекти 
композитів німецької мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сло-
воскладання є одним із найпопулярніших спосо-
бів розширення та збагачення словникового скла-
ду німецької мови, що привертає до себе увагу 
багатьох дослідників, напр., Х. Альтманна [8], 
E. Доналіс [9], В.А. Карпюк [5], Л.А. Ковбасюк [6], 
В. Фляйшера [13] та ін. Воно широко використову-
ється для створення нових номінативних одиниць, 
для вираження відношення мовця до даного пред-
мета й для певної експресивної оцінки предметів 
та явищ дійсності. А одним із засобів вираження 
експресії та оцінки є метафора, яка пронизує усе 
наше повсякденне життя і виявляється не тільки 
в мові, а й у мисленні і дії. Усе вищезазначене 
підкреслює актуальність вивчення метафор-ком-
позит в сучасній німецькій мові.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Останнім часом з’являється 
певна кількість робіт [5; 6; 14], присвячених до-
слідженню словотвору сучасної німецької мови, 
але комплексному вивченню метафор-композит 
не приділяється достатньої уваги.

Метою нашої роботи є вивчення метафор-ком-
позитів сучасної німецької мови та дослідження 
їхньої експресії й оцінки. Окреслена мета до-
слідження передбачає вирішення наступних за-
вдань: 1. Розглянути основні способи словоскла-
дання. 2. Розкрити моделі утворення складних 
слів. 3. Прослідити семантику та структуру ме-
тафор-композит. 4. Дослідити експресивно-оцін-
не значення композитів німецької мови.

Матеріалом дослідження слугували 266 лек-
сичних одиниць сучасної німецької мови, ві-
дібраних методом суцільної вибірки в межах 
відповідної тематики з лексикографічного слов-
ника «Elexiko» (90 лексичних одиниць) та з ру-
брики «Wort der Woche» електронного ресурсу 
«Deutsche Welle» (176 одиниць). 

Виклад основного матеріалу. Словоскладан-
ня в німецькій мові – багатоаспектне та складне 
явище: 1) з одного боку, воно часто переплітаєть-
ся з різними засобами словотвору, напр., з афік-

сацією; 2) з іншого боку, воно межує з синтакси-
сом, тому що в німецькій мові між компонентами 
складного слова часто виникають синтаксичні 
відносини [7, с. 99]. 

Проаналізувавши думки вчених щодо кла-
сифікації композитів [8, с. 29-33; 9, с. 51-93; 
13, с. 81-86; 136-195; 14], пропонуємо таку уза-
гальнену класифікацію: 

1. Детермінативний (означальний) композит 
(Determinativkomposita) є найчисленнішою і най-
продуктивнішою групою серед композитів. Це 
таке складне слово, де перший компонент визна-
чає другий, який, у свою чергу, надає загальну 
морфологічну і семантико-категоріальну харак-
теристику сполучення (das Erdgasauto – «Pkw 
mit Erdgasanbetrieb»). Компонентами детерміна-
тивних композитів можуть виступати: 1) скоро-
чення: SPD-Fraktionschef, E-Learning; 2) окремі 
букви, цифри: A-Faktor, G-7-Gipfel; 3) рівноцінні 
одиниці, що не виступають у ролі компонентів 
і знаходяться у копулативних відношеннях, але 
які функціонують як компоненти в композиті, 
оскільки правий елемент є формальним і зміс-
товно визначальним для загального висловлю-
вання: Ost-West-Vertrag.

2. Фразовий композит (Phrasenkomposita), 
що складається з першого компонента у вигляді 
фрази (номінальні фрази, вербальні, прикмет-
никові, займенникові та інші) і другого основно-
го компонента: Vater-und-Sohn-Konflikt, Heile-
Welt-Gerede.

3. Атрибутивний композит (die 
Possesivkomposita), або бахувріхі. Це слово зі 
значенням володіння або якості, яке слугує для 
позначення всієї особи: Zwergnase, Graugesicht. 

4. Сурядний композит (Kopulativkomposita). 
Цей тип словоскладання об’єднує два рівноправ-
ні елементи, що пов’язані між собою сурядним 
зв’язком і семантично незалежні. Цей тип ком-
позита не є бінарно структурованим. Складові 
цього копулативного композита обов’язково на-
лежать до одного й того ж граматичного кла-
су: die Pfandpflicht (das Pflichtfpand); süßsauer 
(sauersüß).

5. Зсуви (Zusammenrückungen), які є зовні 
часто подібними до композитів (на думку Х. Аль-
тманна та С. Кеммерлінг [8, с. 120]). Зсуви – це 
складні слова, елементи яких є компонентами 
словосполучення або речення, але на відміну від 
словосполучення мають єдину словотворчу осно-
ву і об’єднуються одним загальним наголосом: 
Nichtweglaufenkönnen, Schwitzehändchen. 

Аналіз одиниць дослідження показав, що зна-
чна кількість композит в німецькій мові є метафо-
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рами, тобто перенесенням імені одного предмета 
на інший, метою якого було заповнення лексич-
ного пропуску (в даному випадку метафора вико-
нує номінативну функцію) та прикрашання мови, 
переконання (в цьому випадку яскраво прояв-
ляється риторична функція). Метафора виникає 
при уподібненні одного явища іншому на осно-
ві семантичної близькості станів, властивостей і 
дій, які характеризують ці явища. З формальної 
точки зору, метафоричне перенесення полягає у 
вживанні слова або фрази, призначеного для по-
значення одних об'єктів (ситуацій) дійсності, щодо 
найменування чи характеристики інших об'єктів 
(ситуацій) на підставі умовної тотожності припи-
саних їм предикативних ознак [3, с. 76].

Досліджуючи композити із електронного дже-
рела «Wort der Woche» [16], та словника Elexico 
[12] ми дійшли висновків, що одиниці аналізу є 
детермінативними (91%) та атрибутивними (9%) 
метафорами-композитами та групуються за на-
ступними критеріями: 

1) Частини мови: a) iменники (іменник + імен-
ник) (66,7%): der Altweibersommer – «sonniger, 
warmer Nachsommer (бабине літо)»; das 
Fingerspitzengefühl – «Feingefühl (тонке чуття)»; 
der Fleischwolf – «Gerät, das Fleissch mithilfe 
eines sich drehenden Flügelmessers zerkleinert und 
durch o. eine Lochscheibe presst, sodass eine weiche 
Masse entsteht (м’ясорубка)»; das Katzenauge – 
«Rückstrahler am Fahrrad oder Auto (рефлектор 
(відбивач))»; der Kindskopf – «jemand, der sich 
kindisch benimmt, der zu Albernheiten, Kindereien 
neigt (велика дитина)»; die Kaffeefahrt – «von 
Werbefirmen [gratis] veranstaltete Fahrt mit 
Nachmittagskaffee, bei der versucht wird, den 
Teilnehmenden bestimmte Waren zu verkaufen 
(екскурсія з рекламною метою, що організу-
ється певними рекламними компаніями)»; die 
Pudelmütze – «rund um den Kopf anliegende, 
über die Ohren zu ziehende gestrickte, gehäkelte 
Wollmütze (шапка з помпонами)» [10; 16]; 

б) дієслова (прикметник + дієслово) (25%): blau 
machen – «während eines bestimmten Zeitraumes 
ohne triftigen Grund nicht zur Arbeit/zur Schule 
gehen (не ходити на роботу, прогулювати заняття 
в школі)»; schwarzsehen – «1. pessimistisch sein; das 
Schlimmste befürchten. 2. fernsehen, ohne Gebühren 
dafür zu bezahlen (1. бути песимістом. 2. дивитися 
телевізор, не оплачуючи рахунки)» [10; 16];

в) прикметники (прикметник + прикметник 
+ суфікс) (8,3%): blauäugig – «naiv, ahnungslos, 
weltfremd (невинний, наївний)»; großkotzig – 
«widerlich aufschneidend, protzig (хвалькуватий, 
пихатий)» [10; 16]. 

2) Граматичний рід: а) композити чоловічого 
роду (іменник + іменник) (35,7%): der Backfisch – 
«weiblicher Teenager (дівчинка-підліток, панян-
ка)»; der Bärenhunger – «sehr großer Hunger (вов-
чий апетит); der Bücherwurm – «jemand, der gern 
und viel liest (книголюб, книжний черв’як)»; der 
Jo-Jo-Effekt – «Gewichtsab- und -wiederzunahme 
bei Diäten (ефект йо-йо, небажаний, швидкий 
набір ваги після дієти)»; der Warmduscher – 
«Weichling» (слабак)» [16]; 

б) композити середнього роду (іменник + імен-
ник) (28,6%.): das Katerfrühstück – «kräftige kleine 
Mahlzeit meist mit saurem Hering und sauren 
Gurken [als Frühstück], die nach reichlichem 

Alkoholgenuss den Kater vertreiben soll (їжа для 
усунення наслідків похмілля або поганого само-
почуття після великої випивки)»; das Kopfkino – 
«nur oder hauptsächlich in der Fantasie, in der 
eigenen Vorstellungskraft ablaufende Vorgänge, 
Geschehnisse (думки щодо нещодавніх або май-
бутніх подій у власній голові)» [10; 16]; 

в) композити жіночого роду (іменник + 
іменник) (35,7%): die Dauerwelle – «dauerhafte 
künstliche Wellung der Haare (завивка)»; die 
Sauregurkenzeit – «die Zeit des Hochsommers 
genannt, in der die meisten Leute Ferien 
machen («мертвий сезон», літнє затиш-
шя)»; die Schnapsidee – «unsinniger, seltsamer 
Einfall; verrückte Idee (божевільна ідея)»; die 
Zukunftsmusik – «etwas, dessen Realisierung 
noch in einer fernen Zukunft liegt, was noch als 
utopisch angesehen werden (справа далекого май-
бутнього)» [10; 16].

Згідно з дослідженням, нами було встанов-
лено, що складовими компонентами метафор-
композит стають: 1) зооніми (29%): Gähnaffe, 
Gewitterziege, Hasenhirn і т.ін., 2) антропоніми 
(27%): Pfenningsliese, Heulsuse і т. ін. та 3) ко-
льороназви (10%): Grünschnabel, schwarzbrennen, 
schwarzfischen.

Слід зазначити, що власні назви, а саме ан-
тропоніми, відіграють важливу роль як складові 
частини метафор-композитів. Власні імена, які 
мають за звичай нейтральний емоційний відті-
нок, є частіше другим складовим компонентом 
композита і не сполучуються з першими компо-
нентами, які мають різко негативний емоційний 
відтінок. Власні імена жіночого роду зазвичай 
використовуються рідше для утворення нових 
оцінних похідних слів, ніж імена власні чоло-
вічого роду, та у порівнянні з останніми, рідше 
характеризують людину в професійній сфері, 
обмежуючись лише побутовими характеристи-
ками [4, с. 286; 15, с. 330]: Heulsuse/Heulpeter – 
«die Person, die leicht zu weinen beginnt, häufig 
weint (людина, яка дуже легко починає плакати, 
або плаче часто); Faselhans – «Plauderer (хваль-
ко)»; Prahlhans – «jemand, der viel prahlt (той, 
хто багато вихваляється)». Якщо власні імена 
є першим компонентом композита, то вони, як 
правило, позначають певні явища, події тощо 
позамовної дійсності, напр., Gretchenfrage – 
«unangenehme, oft peinliche und zugleich für eine 
bestimmte Entscheidung wesentliche Frage [die in 
einer schwierigen Situation gestellt wird] (непри-
ємне і водночас важливе питання, що ставиться 
у складній ситуації)» [16].

Дослідження показало, що метафори-ком-
позити є своєрідним засобом мовної еконо-
мії, тому що вони забезпечують стислість та 
точність вираження будь-якого змісту. Напр., 
Rabeneltern – «lieblose, hartherzige Eltern, die ihre 
Kinder vernachlässigen (батьки, які кидають сво-
їх дітей напризволяще)»: Er trug nur ein T-Shirt, 
war oft durchnässt und hatte nicht mal etwas zu 
essen. Monatelang musste der kleine Deniz (5) auf 
der Straße leben. Seine Mutter und sein Vater – beide 
schwerst heroinabhängig – sperrten den Kleinen 
einfach aus der Wohnung im bayerischen Bobingen. 
Seit gestern stehen die Rabeneltern vor Gericht. 
Die Anklage: Verletzung der Fürsorgepflicht und 
vorsätzliche Körperverletzung [12].



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

279
Wortakrobatik – «die Fähigkeit, geschickt 

mit einer Sprache umzugehen (уміння творчо, 
яскраво, своєрідно використовувати мову)»: Die 
deutsche Sprache ist übrigens besonders geeignet für 
Wortakrobaten. Denn sie erlaubt es beispielsweise, 
Substantive beinahe endlos aneinanderzureihen, um 
ein neues, zusammengesetztes Substantiv mit eigener 
Bedeutung zu bilden. Und «Rindfleischetikettierun
gsüberwachungs-aufgabenübertragungsgesetz» ist 
doch eine wahre akrobatische Leistung für einen 
Wortakrobaten beziehungsweise eine Wortakrobatin. 
Und wer dann noch in der Lage ist, mit mehreren 
Komposita sprachlich zu spielen, ist ein wahrer 
Meister der Wortakrobatik [16].

Проведений аналіз показав, що метафорам-
композитам властиве експресивно-оцінне зна-
чення, оскільки метафора є чудовим засобом 
впливу на адресата мовлення, її присутність у 
тексті викликає певні емоції та експресивно-
оцінну реакцію. Переосмислення значень умож-
ливлює різноманітність найменувань для одних 
й тих самих реалій, денотатів, понять, допомагає 
поглибити їх характеристики, посилює експре-
сію, вносить нові оцінні судження. Отже, мета-
фора як незамінне джерело емоційного впливу 
створює в свідомості людини ситуації, що стосу-
ються її особисто та викликають необхідні адре-
санту почуття.

На думку О. С. Ахманової, експресія – це «ви-
ражально-зображальні якості мовлення, що від-
різняють його від звичайного (або стилістично 
нейтрального) і надають йому образності, емо-
ційності забарвлення» [1, с. 524]. Експресивність 
тісно пов’язана з оцінкою, що є результат про-
цесу оцінювання. У мові відображається взаємо-
дія дійсності та людини у найрізноманітніших 
аспектах, одним з яких є оцінювальний аспект: 
об’єктивний світ розчленовується людиною з 
точки зору його оцінного характеру – добра і зла, 
користі й шкідливості, позитивного і негативно-
го і т.д., і це розчленування є соціально обумов-
леним і дуже складним чином відображається у 
мовних структурах [2, с. 196].

Експресивності та яскравості тексту можуть 
надавати такі проаналізовані нами композити з: 
1) позитивною оцінкою: Geheimtipp – «persönlicher, 
vertraulicher Tipp eines Eingeweihten (секрет, 
тайна, підказка)»; Babypause – «Unterbrechung 
der Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes 
(декрет)»; Geistesblitz – «plötzlicher geistreicher 
Einfall (блискуча ідея)»; großpäppeln – «jemanden 
mühsam großziehen (виплекати)»; 2) негативною 
оцінкою: Hausdrache – «zänkische, herrschsüchtige 
Ehefrau oder Hausangestellte (мегера, зла дружи-
на або хатня робітниця»; handwerkeln – «laienhaft 

handwerklich arbeiten, sich mit handwerklicher 
Arbeit beschäftigen (халтурити, виконувати кус-
тарні роботи)»; krankfeiern – «für einige Zeit der 
Arbeit fernbleiben, ohne wirklich so krank zu sein, 
dass es ein Zuhausebleiben rechtfertigt (симулю-
вати хворобу)» [10; 16]. 

У багатьох випадках, дізнатися, яку оцінку несе 
в собі композит: позитивну, чи негативну, можна 
лише з контексту. Якщо композит несе в собі нега-
тивну оцінку, то в людській свідомості з’являються 
негативні емоціональні реакції, які виражають 
несхвальне відношення до того, що ними позна-
чається. У словниках такі слова позначаються 
«abwertend», «spöttisch», «ironisch», «Schimpfwort» 
та ін.: Gewitterziege – «oft als Schimpfwort; böse 
[zänkische] Frau (сварлива жінка)»; Rabenmutter – 
«abwertend. lieblose, hartherzige Mutter, die ihre 
Kinder vernachlässigt (жінка, яка без любові, не-
дбало ставиться до своїх дітей)» [10].

Слід підкреслити, що один і той самий ком-
позит може виражати, як позитивну, так і не-
гативну оцінку. Зазначимо, що це притаманно, в 
першу чергу словам та виразам, що вживаються 
у молодіжному жаргоні. Напр., Denkmeister має 
2 повністю протилежних значення: 1) abwertend: 
Dummkopf; 2) kluges Köpfchen, Schlaukopf; 
Dickbrettbohrer 1) positiv: Person mit viel Verstand; 
2) abwertend: Dickkopf; Heizkeks – 1) positiv: 
person, die auf Partys die Stimmung anheizt, 
2) negativ: Hitzkopf, Choleriker [11, с. 42; 44; 69].

У повсякденному спілкуванні поширеним ста-
ло перейменування вже існуючих реалій, тобто 
йдеться про вторинну номінацію. У таких випад-
ках аналогами слів зазвичай виступають компо-
зити, тому що однією з причин перейменування є 
тяжіння до емоційно-експресивної оцінки позначе-
них реалій. Напр., Kohlenbeschaffer – «Supporter; 
gemeint sind nicht etwa die wackeren Ruhrpott-
Kumpels aus dem Steinkohlebergbau, sondern die 
vergreisten Ernährer zu Hause: die Eltern (той, хто 
підтримує тебе. Йдеться не про хлопців, що разом 
добувають вугілля, а про батьків (ті, хто заробляє 
гроші на прожиття)» [11, с. 83].

Висновки і пропозиції. Отже, метафори-
композити сучасної німецької мови мають різну 
структуру, групуються за частинами мови та ро-
дами. Їм властиві як експресія, так і оцінне су-
дження позитивного чи негативного характеру. 
У деяких випадках композит поєднує в своєму 
значенні дві протилежні оцінки. Дана робота не 
вичерпує всього розмаїття порушених проблем. 
Перспективою подальшого дослідження мета-
фор-композитів є їхнє вивчення у повсякденно-
му мовленні з позиції контрастивної лінгвістики, 
у площині когнітивної лінгвістики та ін. 
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МЕТАФОРЫ-КОМПОЗИТЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация
Статья посвящена изучению метафор-композитов современного немецкого языка. Изучение семантики 
и структуры композитов проводится с учётом исследований в области словообразовательной номи-
нации. Определяются компонеты в структуре единиц анализа. Особое внимание уделяется именам 
собственным в составе композитов. Рассматриваются експресивный и оценочный компонент значения 
единиц анализа. 
Ключевые слова: немецкий язык, словосложение, композит, експрессия, оценка.
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Kherson State University

METAPHORICAL COMPOUND WORDS IN MODERN GERMAN

Summary
The article deals with the metaphorical compound words in Modern German. The article has a close 
look at the semantic and the structure of metaphorical compounds analyzing the studies of the theory of 
word formation. It also examines the components of the metaphorical compound words. First of all, the 
compounds with the proper names are provided in the paper. The expressive and evaluative components 
of the meaning are under study, too.
Keywords: German, compounding, compound word, expression, evaluation.
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ПРОБЛЕМА ЕКЗИСТЕНЦІЇ ГЕРОЯ  
У РОМАНІ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «ЛОВЕЦЬ У ЖИТІ»

Козубенко Л.М.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

У статті розглядається проблема екзистенції героя у романі Дж. Селінджера «Ловець у житі». Зазначено, 
що у цьому творі автор порушує такі «вічні» теми: батьки й діти, проблема спілкування між людьми взагалі, 
самотність людини у суспільстві. Виявлено, що створений Дж. Селінджером образ головного героя ввібрав 
у себе одну з найсуттєвіших, суперечливих сторін американської свідомості, американського духу – 
індивідуалістичне бунтарство. Звернено увагу на багатий пізнавальний зміст роману Дж. Селінджера, 
який зображує найгостріші проблеми суспільства. Констатовано, що обрана проблема є актуальною в 
контексті екзистенції молодої людини як мислячої, духовно-багатої, незалежної в судженнях особистості. 
Ключові слова: роман, проблема, екзистенція, герой, письменник. 

Постановка проблеми. Роман Дж. Селін-
джера «Ловець у житі» приніс письменни-

ку світову славу і визнання. У цьому творі автор 
порушує такі «вічні» теми: батьки й діти, пробле-
ма спілкування між людьми взагалі, самотність 
людини у суспільстві. В образі Голдена Колфілда 
письменник ніби втілив найкраще, найсвітліше із 
світобачення американських підлітків його віку, 
намалювавши свого роду збірний образ, у яко-
му сприйняття «дорослого» світу загострене, але 
й пронизливо точне. Створений Дж. Селіндже-
ром образ ввібрав у себе одну з найсуттєвіших, 
суперечливих сторін американської свідомості, 
американського духу – індивідуалістичне бун-
тарство. Це єднає письменника з філософами-
екзистенціалістами А. Камю і Ж.-П. Сартром. 

Актуальність даної проблеми можна мотивува-
ти тим, що творчість Дж. Селінджера вивчається 
в курсах світової літератури вищих навчальних 
закладів. Варто зауважити, що його літератур-
на особистість є дуже складною і суперечливою. 
Дж. Селінджер є одним із тих американських 
письменників, які, в міру своїх сил і таланту, муж-
ньо ставали на захист правди, гуманності й краси 
проти варварських норм суспільства власників. Й 
саме це знайшло досить яскраве відображення в 
образі головного героя роману «Ловець в житі».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З того часу як творчість Дж. Селінджера заціка-
вила літературних критиків, було видано чима-
ло досліджень про його творчі надбання. Серед 
них найбільш вагомими є: монографія В. Френ-
ча, – праця виконана в дусі формального аналізу 
творів письменника, у вигляді пошуків різнома-
нітних «міфологічних моделей», в ній аналіз твор-
чості письменника В. Френч веде в руслі пошу-
ків «опозиційних пар», відшукуючи в структурі 
розповіді елементи, що містять протиставлення 
«світу добра» та «світу фальші»; монографія про-
фесора Чиказького університету Дж. Міллера, де 
автор розглядає творчість письменника в руслі 
соціально-психологічної прози; антологія «Дослі-
дження творчості Дж.Д. Селінджера» під редак-
цією М. Лейзер та Н. Фрум, яка включає більше 
35 матеріалів, в яких літературознавці спробу-
вали проілюструвати різні підходи до вивчення 
творчості письменника.

Також творчість Дж. Селінджера досліджува-
ли такі фахівці в галузі літературної критики як 

О. Єременко [1], Я. Засурський [2], Т. Конева [3], 
А. Косоговський [4], І. Красуцька [5], Ю. Лідський 
[6], О. Скобельська [8], С. Таратута [9], Ф. Штейн-
бук [10] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Образ Голдена Колфілда у романі 
Дж. Селінджера «Ловець у житі» викликає чима-
ло суперечок в середовищі літературних критиків. 
Частіше, головного героя твору характеризують як 
надзвичайно тонкого за своєю духовною організа-
цією юнака, якого ніхто не розуміє. Він – роман-
тичний лицар сьогодення, бунтівник проти фальші 
та усталених принципів дорослого життя.

На нашу думку, варто звернути насамперед 
увагу на багатий пізнавальний зміст роману 
Дж. Селінджера, зображення найгостріших про-
блем суспільства (викриття фальшивих люд-
ських цінностей) – це ті позитивні якості твору, 
які є необхідними для розвитку молодого поко-
ління та для формування його світогляду. Обрана 
проблема є недостатньо дослідженою в контексті 
екзистенції молодої людини як мислячої, духо-
вно-багатої, незалежної в судженнях особистості.

Мета статті полягає у дослідженні та обґрун-
туванні проблеми екзистенції головного героя ро-
ману Дж. Селінджера «Ловець у житі».

Виклад основного матеріалу. Головний герой 
роману Дж. Селінджера «Ловець у житі» Гол-
ден Колфілд – типовий американський підліток, 
в образі якого письменник ніби зібрав найкраще, 
найсвітліше із світобачення американських під-
літків його віку, намалювавши свого роду збір-
ний образ, у якому сприйняття «дорослого» світу 
загострене, але й пронизливо точне.

Колфілд представник молодої повоєнної гене-
рації, в якому яскраво втілилось його світовід-
чуття. Він каже про себе: «Якщо хочете знати 
правду, то я пацифіст» [7, с. 34]. Друга світова 
війна закінчилася, але герой роздумує, як би він 
поводився, якщо йому довелося б брати участь 
у воєнних діях: «Мабуть, я б не витримав, якби 
довелося йти на війну. Серйозно кажу. Коли б 
тебе просто послали куди-небудь і відразу вбили 
абощо, то це було б іще пів лиха, але щоб нидіти 
в армії цілі роки… Слово честі, якщо коли-не-
будь буде ще війна, то нехай мене краще зразу 
виведуть і поставлять до стінки» [7, с. 34]. Коли 
знецінюється людське життя – це незрозуміло 
для героя Дж. Селінджера.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 282

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

Винятково суперечливим і складним є психо-
логічний портрет Голдена. На перших сторінках 
твору він постає, як неврівноважений, конфлік-
тний підліток, що часто здійснює безглузді вчин-
ки. Проте щирість та відвертість, з якою він роз-
повідає про себе, роблять його близьким кожному 
читачеві; в ході розповіді стає очевидною головна 
і надзвичайно приваблива риса його, по суті, ще 
не сформованого характеру. Ця риса – катего-
ричне неприйняття будь-якої фальші, глибокий 
внутрішній протест проти всього надуманого, по-
казного в навколишньому світі. Голдена бісить 
загальноприйняте лицемірство, вульгарність, що 
стали нормою поведінки. Йому гидкі і солодень-
ка реклама Пенсі, і фальш директора Хааса, і 
благодійництво «похоронного» ділка Оссенберге-
ра, і непорядність, що криється за прилизаною, 
«альбомною» красою Стредлейтера. І в більшості 
випадків ця моральна оцінка людей та ситуацій 
знаходить своє втілення в словах «паскудно», 
«огидно», «мерзенно», «мерзотно» та їм подібних. 

Не маючи достатньої освіти та досвіду, Кол-
філд, однак, наділений особливим, загостреним 
етичним і естетичним чуттям, завдяки якому він 
негативно реагує на навіть незначні прояви не-
правди або нещирості, наприклад, у мистецтві. 
Тут Голден не тільки заперечує відверту халту-
ру, а й скептично ставиться до деяких загально-
визнаних майстрів своєї справи (музикант Ерні, 
актори Ланти), засуджує свого старшого брата, 
письменника, що працює на Голлівуд. Він гово-
рить: «Коли намагаєшся робити що-небудь надто 
добре, то згодом, якщо за собою не стежиш, по-
чинаєш працювати на публіку. Тоді вже добра не 
жди» [7, с. 11]. 

Голден – максималіст, він вимагає справжньої, 
повної гармонії, а віднайти її нелегко. Тому час-
то негативне сприйняття героєм всього, що його 
оточує, перебільшене, його напівдитяча «туга 
за ідеалом» поєднується з таким самим напів-
дитячим невмінням прощати людські слабкості. 
Навіть розмовляючи з людьми, яких він цінує і 
поважає (вчителі Спенсер, Антоліні), Голден ніби 
автоматично зауважує всі неприємні йому деталі 
і підтримує розмову з деяким зусиллям зі свого 
боку. «Не люблю», «терпіти не можу», «ненави-
джу» – слова-рефрени, які він часто вживає.

Часом Колфілд дозволяє собі зовсім вже не-
прощенні витівки: він може, наприклад, пусти-
ти дим сигарети в обличчя своїй подрузі Саллі, 
голосним сміхом образити симпатичну йому ді-
вчину, глибоко позіхнути у відповідь на друж-
ні умовляння викладача. Як виявляється з по-
дробиць історії, що ним розказана, Голден не 
за віком інфантильний: почуття обганяє в нього 
думку, і він готовий одним махом поквитатися зі 
своїми кривдниками, серед яких далеко не всі 
заслуговують суворого вироку. Однак, з іншого 
боку, зрозумілі і юнацький максималізм Голдена 
Колфілда, і його ненаситна жага до справедли-
вості, відкритості в людських відносинах.

Водночас Голден не егоїст і не людинонена-
висник. У його розповіді немає ані крихти ми-
лування собою і самовдоволеності, про себе він 
говорить не менш різко, ніж про інших. І бути 
самотнім йому нелегко, його тягне до людей. 
Він розмовляє з водіями таксі, з випадковими 
або ледь знайомими людьми, призначає зустріч 

у Нью-Йорку з якимось Карлом Льюсом, яко-
го, однак, за його ж словами, не любить. Усі ці 
зустрічі закінчуються або нічим, або невдачею. 
Єдину, крім рідних, близьку людину – Джейн 
Галлахер – Голден так і не спромігся розшукати. 
І якщо випадково матері свого однокласника він 
приносить утіху розмовою про її сина, то це йому 
вдається тільки завдяки брехні.

Однією з характерних рис суперечливого ду-
шевного складу Колфілда є схильність до брехні. 
«Другого такого брехуна, як я, світ ще не бачив. 
Просто кошмар… Бо я вже як почну, як розохо-
чусь, годинами не можу спинитися. Правду кажу. 
Годинами», [7, с. 53] – каже він про себе. Дея-
кі критики за цю рису навіть називають селін-
джерівського героя «брехун Колфілд» [8, с. 35]. 
У Нью-Йорку, приміром, у нічному барі Голден 
називається не своїм ім’ям, додає собі кілька ро-
ків, обдурює місцевих шльондр про те, що у барі 
знаходиться відомий голлівудський актор. Зви-
чайно, він не злісний брехун, просто у Голдена 
надзвичайно багата уява. Колфілда тягне щось 
видумувати, фантазувати, оскільки це дає йому 
змогу, хай ненадовго і безрезультатно, втекти від 
реального життя, в якому йому незатишно. Його 
брехня – зовсім не та загальноприйнята брехня, 
котру він ненавидить. Частіше це забава, дитяча 
витівка. Так, Голден часто уявляє, як його під-
стрелять, чи як він відлупцює ліфтера Моріса.

Часом він змушений лицемірити, або, за його 
висловом, розводити «усю цю бузу» заради до-
тримання пристойності (як, наприклад, у розмові 
з учителем Спенсером). Все це пригнічує Кол-
філда. «У таких випадках я щоразу кажу: «Ра-
дий був з вами познайомитись!» А насправді зо-
всім не радий. Та, якщо хочеш жити, доводиться 
говорити й таку гидь» [7, с. 11]. 

Надмірність почуттів (у коханні і ненави-
сті) – риса, що притаманна підліткам – Дж. Се-
лінджером дуже вірно зображена у образі Голде-
на Колфілда і супроводжує героя протягом усієї 
повісті. Герой часто говорить, що ненавидить все 
навкруги: «Слухай, як же я есе це ненавиджу! 
Не тільки школу. Все! Ненавиджу жити в Нью-
Йорку, і взагалі. … Навіть давніх машин не лю-
блю. От не цікавлять вони мене, і край. Краще 
б уже завести коня. В конях принаймні є щось 
людське…» [7, с. 61]. Герой Дж. Селінджера – до-
бра людина від природи. Дратівливість і нерво-
вість – це лише зовнішні ознаки, які насправді є 
захисною реакцією на оточуючу бездуховність і 
фальш. Є вчинки, які читачам показують справ-
жнє обличчя Голдена Колфілда. Так, у екзаме-
наційній роботі з історії він робить приписку для 
свого вчителя Спенсера: «Я не ображусь, якщо 
ви мене зріжете. Однаково я провалюсь на решті 
предметів, крім англійської літератури», – тим 
самим знімаючи тягар з його душі [7, с. 67].

Насправді Голден Колфілд не відокремлює 
себе від світу, не намагається протиставити себе 
йому. Основа його поведінки – порив, нестриманий 
і майже завжди неусвідомлений. Вчинки Голдена 
неочікувані для нього самого, що дає йому привід 
називати себе «ненормальним» і «божевільним». 
Дивакуватість Голдена важлива для нього і по-
трібна йому, бо вона – частина його власного, а не 
нав’язаного йому ззовні світу. Вона є своєрідною 
формою протесту героя проти абсурдного світу, 
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його викликом світові. На якийсь бунт або ґрун-
товніший виклик Голден Колфілд просто нездат-
ний. Прикладом такого виклику світові може бути 
той епізод, коли Голден, покидаючи шкільний 
гуртожиток, горлає щосили: «Добраніч, кретини!» 
[7, с. 165], щоб одразу ж втратити під собою опору 
вже не в переносному, а в прямому значенні, по-
слизнувшись на горіховій шкарлупі.

Можливо, є підстава пояснювати «важкий» 
характер Колфілда хворобливістю, надломленіс-
тю його психіки, особливо, якщо пам’ятати про 
те потрясіння, яким для нього була смерть мо-
лодшого брата Аллі, котрого Голден дуже любив. 
Це нещастя трапилося за три роки до подій, про 
які розповідає Колфілд. Воно, безумовно, глибоко 
вплинуло на героя.

Але все ж таки на формування характеру 
Голдена найбільше впливає його вік. Голден Кол-
філд дуже молода людина, вірніше, він не дуже 
доросла людина. Юнак наче опинився між сві-
тами – дитячим і дорослим, але повністю не на-
лежить жодному з них. Та все ж тягнеться до 
обох цих світів. Інколи він більш безпорадний, 
ніж дитина, деколи розумніший, ніж старі, а час-
тіше – все разом. Це хлопчик з посивілою голо-
вою: «Річ у тім, що запас слів у мене, як у малої 
дитини. Та й поводжусь я іноді, як на свій вік, 
також по-дитячому… Сміх, та й годі, а надто як 
зважити на те, що зріст у мене шість футів і 
два з половиною дюйми та ще й чуб з сивиною. 
Їй-бо, не брешу. З одного боку, з правого, на го-
лові в мене мільйон сивих волосин. Ще з само-
го малечку. І все ж інколи я поводжуся, немов 
дванадцятирічний шмаркач… А інколи я взагалі 
поводжуся так, ніби я набагато старший, ніж є 
насправді, слово честі. Тільки цього чомусь ніхто 
не помічає» [7, с. 105]. Тобто, як би не поводив 
себе Голден, як би не тримався – дорослим або 
дитиною – він ніколи не виражає себе повністю: 
завжди є ще й інший Голден, внутрішній, часто 
протилежний зовнішньому. «Бути «і «вигляда-
ти» – це різні речі для Колфілда. Він ще не вміє 
зосередитися, він перебуває у становленні, у по-
шуку, він формується.

Вік Голдена Колфілда – пора безпосередніх 
вражень, інтуїтивного досвіду, тому герой дале-
кий від усвідомлених рішень та відповідального 
вибору. Повчання Антоліні про важливість знань 
Голден вислуховує, стримуючи позіхання. Зна-
ння – не його стихія. Він не зовсім уявляє, чого 
хоче досягти, і зовсім не уявляє – як.

Деякі із критиків підкреслюють нездатність 
селінджерівського героя на вчинок. І насправ-
ді, формально, за що не береться Колфілд, усе 
приречене на провал: будучи капітаном коман-
ди, забуває спортивну амуніцію у вагоні метро, 
позбавляючи хлопців можливості брати участь у 
змаганнях; купує сестричці її улюблену грамп-
латівку і випадково розбиває її на шматочки; і 
це не кажучи про те, що його було вигнано з 
четвертої за рахунком школи через неуспіш-
ність. Навіть сніжку, зроблену ним, не судилося 
влучити в ціль, тому що пошук цієї цілі займає 
багато часу. Але ж не долітає до цілі сніжок, злі-
плений Голденом через те, що занадто білою і 
красивою виявляється та поверхня, куди пови-
нен був влучити цей сніжний ком і, звичайно ж, 
зіпсувати красу.

Аж занадто сильнм в Колфілді є відчуття кра-
си, прекрасного, причому краси в усіх своїх про-
явах, починаючи із зовнішньої, закінчуючи мо-
ральною. У Голдена дуже розвинуте підсвідоме 
прагнення до ідеалу. Головний герой у більшості 
випадків не знає, як повинно бути, але чітко від-
чуває, як бути не повинно. Дуже тонка душевна 
організація дозволяє йому інтуїтивно відкидати 
усе, що загрожує красі в широкому смислі слова, 
що і є для нього проявом ідеального.

Незважаючи на те, що йому огидні брудні, 
ніколи нечищені зуби Еклі та іржава, завжди 
в милі бритва Стредлейтера, який ховає вну-
трішню неохайність за зовнішнім лоском, – усе 
ж таки не це найголовніше для Колфілда. Краса 
душі, краса вчинків, краса помислів – от його 
підсвідоме життєве кредо. Його душа повстає 
проти фальші, непорядності, вульгарності.

Створюючи образ Голдена Колфілда, пись-
менник використав різноманітні художні засоби: 
співвідношення авторського «я» і головного героя, 
використання розмовної мови тінейджерів, моно-
логічну форму оповіді, сповідальну інтонацію. 

Висновки. Отже, створений Дж. Селіндже-
ром образ Голдена Колфілда у романі «Ловець у 
житі» ввібрав у себе одну з найсуттєвіших, су-
перечливих сторін американської свідомості – ін-
дивідуалістичне бунтарство. Крім того, у своєму 
ставленні до життя Голден виступає втіленням 
принципів справжньої людяності, щирості і до-
броти на противагу оточенню, і вже це одне ро-
бить його гідним наслідування, справжнім героєм 
роману – людиною мислячою, духовно-багатою, 
незалежною в своїх судженнях. 
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ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИИ ГЕРОЯ  
В РОМАНЕ ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»

Аннотация
В статье рассматривается проблема экзистенции героя в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». Отмечено, что в этом произведении автор поднимает такие «вечные» темы: отцы и дети, пробле-
ма общения между людьми вообще, одиночество человека в обществе. Выявлено, что созданный Дж. 
Сэлинджером образ главного героя впитал в себя одну из важнейших, противоречивых сторон аме-
риканского сознания, американского духа – индивидуалистическое бунтарство. Обращено внимание 
на богатый познавательный смысл романа Дж. Сэлинджера, изображающего самые острые проблемы 
общества. Констатировано, что выбранная тема является актуальной в контексте экзистенции молодо-
го человека как мыслящей, духовно-богатой, независимой в суждениях личности.
Ключевые слова: роман, проблема, экзистенция, герой, писатель.
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THE PROBLEM OF THE EXISTENCE OF A CHARACTER  
IN A NOVEL «THE CATCHER IN THE RYE» BY J. SALINGER 

Summary
According to the article, the problem of the existence of a character in a novel «The Catcher in the 
Rye» by J. Salinger is considered. It is noticed that the author of a novel raises such eternal themes as 
parents and children relationships, the problem of communication between people in general and human 
solitude in the society. An image of the main protagonist, created by J. Salinger, contains one of the most 
significant and contradictory aspect of American spirit and consciousness – the individualistic rebellion. 
The fact of the extensive and cognitive content of the novel, written by J. Salinger, which reflects the 
urgent problems of the society is taken into account. The elected problem is actual in a context of the 
existence of a young person as an intellectual, mentally independent personality with high spiritual wealth.
Keywords: novel, problem, existence, character, writer.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТАМІНАНТІВ  
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Колесник Г.О.
Національний університет «Львівська політехніка»

Робота присвячена аналізу структурних і семантичних особливостей слів, утворених шляхом контамінації. 
Автор проводить семантичну класифікацію контамінантів, виявляє причини їх поширення у різних сфе-
рах діяльності. Дослідження дали змогу відокремити групу слів з крайнє негативним значенням, здібних 
провокувати агресію і ворожнечу. Проведена аналогія з новітніми контамінантами в українській мові. 
Зокрема, встановлені особливості їх функціювання в процесі комунікації.
Ключові слова: контамінант, семантика, структура, маркування, лексема.

Постановка проблеми. Розширення глоба-
лізації на початку XXI століття, стрім-

кий прогрес у всіх сферах людської діяльності, 
розповсюдження інформаційних телекомуніка-
цій і, нарешті, зміни у соціальній активності і 
ідентифікації особистості неодмінно впливають 
на словниковий склад мови. Численні інновації 
науково-технічної галузі, соціальні та політичні 
потрясіння прагнуть більш експресивного втілен-
ня, здатного влучно впливати на сприйняття ре-
ципієнтом. Функціональність і інформативність 
стають на перше місце, що вимагає принципово 
нової форми втілення. Протягом останніх двох 
десятиліть найпродуктивнішим і перспектив-
ним способом утворення нових слів в сучасній 
англійській мові, обумовлений перш за все поза-
мовними чинниками, є контамінація – утворення 
нової лексичної одиниці шляхом з’єднання фраг-
ментів двох і більше існуючих слів. Контамінан-
ти стрімко поповнюють комунікативний простір 
у всіх галузях діяльності. Крім того, створення 
контамінованих лексем широко використовуєть-
ся як метод лексико-креативного розвитку ди-
тини. Отже, поширення контамінантів потребує 
вивчення принципу їх утворення і функціювання 
в сучасній англійській мові.

Мета даної статті – провести структурний і 
стилістичний аналіз контамінованої лексики; ви-
значити сфери вживання і причини виникнення 
стилістично нейтральних і стилістично маркова-
них контамінантів, акцентуючи увагу на словах 
з крайнє негативною конотацією, слів ненависті, 
функціональність яких не достатньо освітлена у 
попередніх дослідженнях.

Матеріалом дослідження послужили тек-
сти художніх творів (О. Генрі, Льюіс Керролл, 
В. Канн, С. Кінг), англомовні видання: Daily 
Telegraph, The Times, The Economist, тексти ре-
кламних оголошень, а також словник неологізмів 
англійської мови O’Byrne N.A. Dictionary of New 
Words and Expressions.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В «Словнику лінгвістичних термінів» О.С. Ахмано-
вої контамінація визначається як «взаємодія мов-
них одиниць, які стикаються або в асоціативному, 
або в синтагматичному ряді, що призводить до їх 
семантичних або формальних змін або до утворен-
ня нової (третьої) мовної одиниці» [1, с. 200].

Дослідники неоднозначно трактують спосіб 
словотворення контамінантів, розглядаючи їх як 
різновид абревіатури (О.С. Кубрякова), складан-

ня основ (І.І. Заботкіна, Т.Р. Тимошенко), усік-
нення і накладання морфем як мінімум двох слів 
(Stefan Th. Gries), непередбачуваність харак-
теру утворення нових лексичних одиниць від-
мічав Джон Алджео, відокремлюючи 16 струк-
турних моделей. Але дедалі більше дослідники 
воліють вважати контамінацію самостійним спо-
собом словотворення, унікальним по своїй суті, 
який не має чітких структурних закономірнос-
тей (Н.А. Лаврова, А. Мурадян, Л.Ф. Омельченко, 
Т.Н. Астафурова, О.Н. Сухорукова).

Сучасні лінгвісти сходяться в тому, що контамі-
нація є креативною і продуктивною словотворчою 
моделлю (Н.А. Лаврова, Л.Ф. Омельченко, Stefan 
Th. Gries, Т.Н. Астафурова, О.Н. Сухорукова).

Викладення основного матеріалу. Конта-
мінанти, або їх ще називають слова-портмоне, 
слова-злитки, слова-бленди, телескопічні слова, 
стають відомими в англійській мові ще з серед-
ини XIX століття. Першим фіксованим контамі-
нантом вважають anecdotage < anecdote+dotage 
(старий, дряхлий, не сучасний), Thomas De 
Quincey «Anecdotage» (1823). Поширення кон-
тамінанти набувають наприкінці XIX століття з 
появою твору Льюіса Керролла «Аліса у країні 
чудес», із якого відомі слова galump < gallop + 
triumph (тріумфальний галоп), chortle < chuckle 
+ snort (фиркання). Оскільки контамінанти є вті-
ленням індивідуальних поглядів і лінгвокреатив-
них здібностей автора, а також обумовлені акту-
альністю контексту, більшість з них зберігають 
оказіональний характер. Однак деякі нові слова 
інтенсивно вживаються у різних мовних ситуа-
ціях великою кількістю користувачів, виходячи 
за межі професійного або стилістичного кола, і 
фіксуються в друкованих словниках.

Найбільша продуктивність серед лексем да-
ного типу спостерігається серед іменників. Зна-
чно рідше утворюються у такий спосіб дієсло-
ва: washine < wash + shine (митися до блиску), 
abroadcast < abroad + broadcast (передавати по-
відомлення за кордон); recomember < recollect + 
remember (нагадати, щоб запам’ятати). Най-
менше контамінантів нараховуємо серед при-
кметників: alphameric < alphabet + numeric (той, 
що складається із букв і цифр); fantabulous < 
fantastic + fabulous (надзвичайний). З’єднанням 
фрагментів лексем користуються для утворення 
власних імен, назв торгових марок, корпорацій, 
географічних назв: Vitalena < Vitaliy + Lena; 
Adidas < Adolf + Dassler; Bradgelina < Brad + 
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Angelina; Dariel < Daria + Daniel; Kanorado < 
Kansas + Colorado.

Процес утворення нових мовних одиниць шля-
хом контамінації не має чітких структурних за-
кономірностей. Головною вимогою до нового спо-
лучення є його інформативність, експресивність 
і благозвучність. Похідні компоненти не завжди 
скомбіновані таким чином, що звукова оболон-
ка утвореного слова дозволяє реконструювати 
фрагменти і розпізнавати смисл контамінанта як 
videot < video + ideot. На семантику більшості 
новоутворень не вказують його складові, які не 
просто відокремити, на відміну від складних слів 
з чітким стиком компонентів і прозорою семанти-
кою: boyfriend, moonlight, footprints, watchmaker. 
Таким чином, враховуючи фонетичні і семантич-
ні критерії, можна розкласти існуючи контамі-
нанти на основні структурні моделі згідно класи-
фікації Джона Алджео:

1. Складання двох усікнених основ з накладан-
ням фонем: smog < smoke + fog; motel < motor + 
hotel; umbersoll < umbrella + parasol; mobisode < 
mobile + episode; cyborg < cybernetic + organism. 
Ця структура є найпоширенішою.

2. Складання морфем (морфів) першого ком-
понента з кінцевими морфемами (морфами) дру-
гого компонента без накладання: metrosexual < 
metropolitan + heterosexual; Oxbridge < Oxford 
+ Cambridge; informercial < information + 
commercial, padlock < pedestrian + gridlock.

3. Складання повної основи одного компо-
нента з усікненою основою другого компонента: 
narcoma < narcotic + coma; sundaily < Sunday + 
daily; braxit < Britain + exit; movieoke < movie 
+ karaoke.

4. Складання двох повних основ з міжслівним 
накладанням: alcoholiday < alcohol + holiday; 
slanguage < slang + language.

Також в процесі вивчення теми дослідження 
нами були виявлені слова, утворені шляхом по-
єднання більш ніж двох фрагментів. Це найменш 
продуктивний спосіб словотворення, що пояс-
нюється складністю поєднання трьох і більше 
компонентів у фонетичних, морфологічних і се-
мантичних параметрах: crasaniculously < crazily 
+ insanely + ridiculous (до смішного несамови-
то); ginornagantuanly < gigantic + enormous + 
gargantuan (жахливо величезний). В силу своєї 
складності і неблагозвучності трьохкомпонентні 
контамінанти переважно залишаються оказіона-
лізмами.

Не менш цікавим є аналіз семантичної ха-
рактеристики контамінантів. Мова миттєво ре-
агує на будь-які соціальні потрясіння появою 
експресивних неологізмів. Серед морфологічних 
неологізмів найбільш продуктивними в сучасній 
англійській мові є контамінанти. Н.А. Лаврова 
відмічає стилістичну неоднорідність контаміно-
ваної лексики, класифікуючи її на стилістично 
нейтральну і марковану. До нейтральної лекси-
ки безумовно належать терміни у галузі науки і 
техніки, медицини, військовій справи: loxygen < 
liquid + oxygen; identikit < identity + kit; gasohol 
< gasoline + alcohol; radome < radar + dome; 
varistor < varied + resistor; avionics < aviation + 
electronics; medspeak < medical + speak; payphone 
< pay + telephone. Спираючись на матеріали 
словника неологізмів Н.О. Бірна «A Dictionary of 

New Words and Expressions», припускаємо, що 
стилістично нейтральні контамінанти складають 
приблизно 16%, більшість з них – терміни.

Активніше утворюються контамінанти з емо-
ційним навантаженням. Новізна, неочікувано за-
нижений стиль, жартівлива (деколи сатирична) 
семантика і благозвучність привертають увагу і 
роблять ці слова легкими для запам’ятовування 
і мовного маніпулювання. Серед емоційно мар-
кованих контамінантів більшість мають позитив-
ну семантику, велика частка з них припадає на 
розмовну мову, літературний і публіцистичний 
жанр, рекламу: bubblicious < bubble + delicious; 
chocice < chocolate + ice; floatel < floating + hotel; 
maxaroni < maximal + macaroni.

Окрему групу складають слова, придумані ді-
тьми, або слова, утворені як ненавмисні мовні по-
милки: mugly < mug + ugly; foodgerator < food + 
refrigerator; elefun < elephant + fun; threepeat < 
three + repeat.

Негативно-емоційні контамінанти мають об-
разливий, зневажливий характер, справляють 
міцний психологічний вплив на реципієнта. Коли 
звичні слова не призводять до очікуваного ре-
зонансу, штучно утворюються більш експресивні 
вирази, здібні вражати новизною форми і семан-
тики. Аналізуючи події сьогодення, можна ствер-
джувати, що подібні слова стають передвісника-
ми агресії, виконуючи функцію вербальної зброї 
у ідейних протистояннях, підсилюючи відчуття 
групової єдності і витісняючи непричетних до 
певної групи осіб: sheeple < sheep + people; hatriot 
< hate + patriot; abnormous < absurd + enormous; 
ninyversity < ninny + university; frenemy < 
friend + enemy; shamnesty < sham + amnesty; 
pollutician < polluted + politician; infoganda 
< informercial + propaganda; trumpmentum 
< Trump + momentum; Trumputin < Trump + 
Putin.

Тенденція до утворення слів з крайнє негатив-
ним значенням, слів ненависті, шляхом контамі-
нації спостерігається також в українській мові 
як реакція на політичні і соціальні події: луган-
донія, майдауни, хапутін, путіноміка, рашис-
ти, таріфоцид. Подібні неологізми, утворені на 
хвилі соціальних або політичних хвилювань, збе-
рігають оказіональний характер, обмежені кон-
текстом певних подій та явищ. Однак, коли слово 
розповсюджується серед широкого кола корис-
тувачів, вживається регулярно в різних мовних 
ситуаціях, виходячи за межі початкового контек-
сту, воно стає фіксованою одиницею лексично-
го складу мови або моделлю для утворення слів 
з подібною семантикою. Прикладом може бути 
слово Watergate (скандал в Америці, який закін-
чився крахом влади), за аналогом якого (а саме 
додаванням кінцевого фрагмента -gate) утво-
рюються слова, для позначення будь-яких гуч-
них скандалів: Monicagate, Diselgate, Berlingate, 
Holliwoodgate, Volkswagengate.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На підставі фонетичного, структурного, 
семантичного аналізу, можемо зробити висновок, 
що контамінація є найбільш продуктивним і пер-
спективним способом словотворення в сучасній 
англійській мові. Поширення контамінантів обу-
мовлено тим, що в силу своїх структурних, і се-
мантичних особливостей, вони експресивно, стис-
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ло, влучно коментують насущні події та явища 
сучасного світу. Більшість контамінантів рідко 
переходить у загальновживану лексику, залиша-
ючись оказіоналізмами, оскільки є контекстуаль-
но залежними. Перспективним є вивчення тен-
денції збагачення лексичного складу сучасної 

англійської мови контамінованими одиницями, 
причини їх комунікативного обмеження а також 
виявлення їх лексико-креативного потенціалу на 
всіх рівнях мовлення. Окремого вивчення потре-
бує використання технології утворення контамі-
нантів з метою креативного розвинення дитини.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТАМИНАНТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация
Работа посвящена анализу структурных и семантических особенностей слов, образованных путем 
контаминации. Автор проводит семантическую классификацию контаминантов, выясняет причины 
их распространения в различных сферах деятельности. В результате исследования была выделена 
группа слов с крайне негативным значением, которые провоцируют агрессию и вражду. Проведена 
аналогия с новейшими контаминантами в украинском языке. Кроме того, установлены особенности их 
функционирования в процессе коммуникации.
Ключевые слова: контаминант, семантика, структура, маркировка, лексема.

Kolesnyk H.A.
Lviv Polytechnic National University

SEMANTICAL PECULIARITIES OF CONTAMINANTS  
IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE

Summary
The article is devoted to the study of structural and semantical peculiarities of the words formed by 
blending parts of existing words. The author determines the semantical classification of the blends and 
investigates the reasons of their spreading in various branches of society. The emphasis is put on the group 
of words causing the aggression and hate. The comparison with the latest contaminants in the Ukrainian 
language has been made while investigating. Further, the peculiarities of their functioning were defined 
in this article.
Keywords: contaminant, semantics, structure, marking, lexeme.
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО СТОЇЦИЗМУ  
В НОВЕЛІ ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА «РОКСОЛЯНА»

Лаврусенко М.І.
Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка

У статті проаналізовано новелу Л. Мосендза «Роксоляна», з’ясовано суголосність авторської позиції у 
змалюванні історії України з представниками празької школи. Досліджено функції обрамлення твору в 
розкритті ідеї. Через призму сприйняття оповідача охарактеризовано персонажів твору. Прокоментова-
но специфіку авторського підходу до змалювання комплексу Роксолани. Визначено, що провідний мотив 
новели митця, – утвердити ідею дієвого патріотизму. Вказано на перспективність вивчення малої прози 
Леоніда Мосендза, бо вона сприяє формуванню в українському суспільстві типу сильної національно 
орієнтованої особистості.
Ключові слова: Леонід Мосендз, празька школа, новела, обрамлення, оповідач, комплекс Роксолани, ду-
ховний стоїцизм.
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Постановка проблеми. Серед багатьох діа-
спорних українських митців, чию твор-

чість літературознавча наука пов’язує з фено-
меном празької школи, особливе місце посідає 
Л. Мосендз – автор есе «Штайн – ідея і харак-
тер», збірки «Зодіак», поем «Вічний корабель», 
«Канітферштан», «Волинський рік», збірок новел 
і оповідань «Людина покірна», «Відплата», пові-
сті «Засів», роману «Останній пророк». 

Доробок автора крок за кроком осмислює емі-
граційна й материкова літературознавча наука. 
Поетичні й прозові твори стали об’єктом вивчення 
Д. Донцова [2], Л. Нигрицького [10], І. Набитовича 
[8], М. Неврлого [9], О. Грицая [1], Б. Кравціва [4], 
Ю. Мариненка [5], Т. Мейзерської [6], І. Руснак 
[13], В. Просалової [11;12], В. Шкляра [14] та ін. 
Розвідки вчених-філологів окреслили проблемну 
заданість творчості автора, зосередили увагу на 
стильових домінантах його лірики та епосу. Проте 
мистецький доробок цього письменника все-таки 
залишається мало відомий українському читачеві. 
Про Л. Мосендза учень середньої школи дізна-
ється, коли вивчає в 11 класі художню спадщину 
«пражан», однак програма не передбачає тексту-
ального знайомства з поетичними чи то прозови-
ми текстами автора. А їхнє вивчення, на нашу 
думку, вкрай необхідне для сучасного українця, 
який відстоює право своєї батьківщини на держа-
ву, бо творчість митця-емігранта виховує, формує 
у своєму читачеві духовний стоїцизм, вміння від-
стоювати свою національну позицію у межових 
життєвих ситуаціях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У передмові до першого видання збірки автора 
«Людина покірна» 1937 року редактор Л. Ни-
грицький зазначив, що «високо розвинений мис-
тецький такт, шляхетність вислову та повне опа-
нування форми ставлять Л. Мосендза на чільному 
місці в рядах сучасних українських письменни-
ків» [10]. Один із перших критиків творів авто-
ра Д. Донцов зауважував, що «це міцний про-
тест нової людини проти драглистих душ, проти 
так званої «культури вівце-людей», що дає себе 
так легко нищити всякому брутальному чоботові. 
Є щось із дивного і давнього чару мудрості на-
ших «прадідів великих» у чині, у філософії і в 
сентенціях нових людей Мосендза» [2]. В. Шкляр 
у рецензії на збірку «Людина покірна» Л. Мосен-

дза стверджує, що новелах автора «ми бачимо 
ворога таким, яким він був, і ця правда настільки 
сувора й одверта, що й сьогодні насторожить, а 
то й налякає не одного «толерантного» критика» 
[14]. З такими твердженням-висновками варто 
погодитися.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Пропонована ж розвідка про-
аналізує новелу «Роксоляна» зі згаданої збірки, 
зосередившись на осмисленні проблеми стоїциз-
му людини, яка відстоює свої національні права. 
Вибір об’єкта дослідження мотивований кілько-
ма причинами. Діаспорна критика, зокрема пред-
ставники Союзу Українок Емігранток, непри-
хильно оцінила цей твір [15]. Літературознавчі 
студії по-різному трактують цей твір, зокрема 
його розв’язку. О. Грицай пропонує дослідити 
«Роксоляну» як студію про людину покірну в 
подобі української жінки [1]. Автор монографії 
«Леонід Мосендз – лицар святого Грааля» І. На-
битович характеризує головну героїню як зрад-
ницю [8]. В. Просалова у розвідці «Текст у світлі 
текстів празької літературної школи» схильна 
визнати поведінку новітньої Роксолани як люди-
ну чину, вірну кохану, не здатну на зраду [12]. 

Мета нашої статті – дослідити багатоаспек-
тність сприйняття образу головної героїні, про-
стежити його суголосність/відмінність з ідейни-
ми концепціями представників празької школи.

Виклад основного матеріалу. І. Руснак заува-
жує, що «однією з характерних рис Л. Мосендза 
як письменника є постійний «внутрішній діалог» 
з пережитим, тобто з пам’яттю. Цей діалог не зо-
всім явний, прихований, закамуфльований, однак 
він нерідко проривається зі сторінок оповідань 
і новел майстра, особливо в «Людині покірній» 
[13, с. 320]. Цей внутрішній діалог автор пере-
дає через свого оповідача Давида, який перепо-
відає членами чоловічого клубу повчальні історії, 
пережиті ним у часи визвольних змагань укра-
їнців за свою державу у перші десятиліття ми-
нулого віку. «У новелах «Людина покірна (Homo 
Lenis)», «Хазарин», «Роксолана», «Великий лук», 
«На утвор», «Поворот козака Майкеля Смайл-
за» автор обирає комбіновану форму суб’єктної 
організації твору, яка поєднує оповідача й роз-
повідача» [13, с. 320]. Отож, композиційною при-
кметою творів, що входять до збірки Л. Мосендза 
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«Людина покірна», є наявність обрамлень. Новелі 
«Роксоляна» також властива ця риса. 

Конфліктний центр твору – це філософству-
вання різних за віком чоловіків про роль і міс-
це Роксолани в українській історії. Назва тво-
ру асоціативно повертає читача на архетипне 
знання про Роксолану – Настю Лісовську, яка 
в ХVІ столітті стала дружиною османського сул-
тана Сулеймана Великого і багато чим допомогла 
українцям, котрі потерпали від турецьких набі-
гів. Однак з уст наймолодшого представника чо-
ловічого зібрання звучить теза, що історія цієї 
жінки «є вимислом значно пізнішої доби, ніж 
вона могла статися» [7, с. 48]. Герой шукає від-
повіді на питання про те, «як вона могла стати 
султаншою, з наказу, з примусу, … з ґвалту!...» 
[7, с. 49]. У суперечку з молодим чоловіком всту-
пає досвідчений оповідач Давид, який твердить, 
що позитивний образ українки-патріотки, котра 
відцуралася рідної віри задля свого фізично-
го порятунку й сімейного комфорту, придумали 
ті люди, які шукали виправдання своїй зраді, а 
Роксолана – зрадниця і вона стала дружиною 
ворога своєї батьківщини «може, цілком добро-
вільно, радісно, з любов’ю?...» [7, с. 49]. Така не-
сподівана характеристика дівчини з легенди стає 
поштовхом до розмови про зраду як прикметну 
рису українського характеру, котру породили 
довгі часи бездержавності України. Зауважимо, 
що такий контекст оцінки національної історії 
був властивий представникам празької школи, 
для яких важливим було віднайти відповідь на 
питання, чому українці не змогли відстояти свою 
державу у 20-х роках ХХ століття. Наприклад, 
Є. Маланюк називав Україну Степовою Елладою, 
але й Антимарією, горбатою нареченою, відьмою, 
повією, розпустою на дорозі, в такий спосіб озна-
чаючи її дволикість, невпевненість у собі, випле-
кану віками меншовартість, відсутність націо-
нального стрижня.

Отож питання про те, хто є українець – Шев-
ченків Іван з двома ликами чи відданий патріот 
своє батьківщини постає у центр міркувань, до 
яких штовхає читача автор у своїй новелі «Рок-
соляна». Сюжет аналізованого твору має подвій-
не прочитання. Письменник наводить приклад 
свідомої жіночої зради чи прихованої помсти ді-
вчини своєму коханому, свідком якої став опо-
відач Давид. Усе залежить від обізнаності чи-
тача в історичних реаліях, уважності до реплік 
чи внутрішніх роздумів персонажів. Зауважимо, 
що час дії твору – 1919 рік. Про цей рік в істо-
рії життя оповідача автор говорить у багатьох 
оповіданнях збірки як про добу зламу, ганьби, 
національної біди українців, що втратили право 
будувати свою державу. Письменницький акцент 
зроблений не двох полюсах людей – носіях нової 
більшовицької ідеї і прихильниках національної.

У добу хаосу і розрухи були люди, що ке-
рувалися у своєму житті «філософією чину» 
(Д. Донцов) [3], не уподібнювалися юрбі, а чесно 
й відповідально виконували свій обов’язок. Та-
ким в оповіданні постає молодий інженер заліз-
ничної станції, на якого було покладено завдання 
оберігати склади з різним крамом. Характери-
зуючи героя, Давид наголошує: «Був працьови-
тий, енергійний, рішучий. Гарний тип мужчи-
ни і людини. Мій інженер ніколи не мав часу» 

[7, с. 53]. Особисте життя інженера теж склада-
лося ідеально. Він був закоханий у доньку на-
чальника станції. «Таких красунь, як його на-
речена, мало було в околиці. На них радісно було 
дивитися, коли вони де-будь з’являлися удвох» 
[7, с. 53], – зауважує оповідач. Кохання не зміни-
ло чоловіка. Він міг бути досконалим і в професії, 
і в особистому житті: «Мій інженер не переро-
дився, а лише ніби многократно помножив свій 
життєвий потенціал» [7, с. 53]. 

Ідеально-розмірене, виважене життя людини 
чину зруйнував хаос 1919 року. Цю тезу Л. Мо-
сендз наскрізно утверджує у всіх творах збір-
ки «Людина покірна». Деструкція, розруха, крах 
мрій прийшли в життя свідомих відповідальних 
людей з утвердженням радянської влади і ганеб-
ної діяльності її «кращих» представників. Анти-
подом гармонійному інженерові в «Роксоляні» 
постає колишній старшина регулярної москов-
ської армії, «більшовик і комуніст», який очо-
лив революційний штаб на залізничній станції. 
Давид спершу прихильно оцінює героя, наголо-
шуючи, що він «міг сміливо конкурувати з моїм 
інженером щодо зовнішніх якостей мужчини» 
[7, с. 54]. Однак міркування оповідача виявилися 
оманливими. Порядності більшовикові бракувало. 
Він став безпардонно залицятися до нареченої 
інженера і, щоб прибрати конкурента, оголосив 
військовий стан, наказав здати зброю. Внаслідок 
його рішень перед судом військового трибуналу 
постав інженер і був засуджений на смерть за 
зберігання зброї, «знайденої» в його помешканні. 
Давид робить акцент на тому, як змінився на-
чальник штабу: «Я не впізнавав його. Увесь зо-
внішній блиск його культурності й людяності 
зліз нього. Він шипів люттю й сичав як гад, го-
стро й ненависно…» (підкреслення наше – М.Л.) 
[7, с. 57]. Тоді-то московський зайда й озвучив 
свого ворога – людину, котра прагне «самостій-
ности» [7, с. 56]. Автор дає зрозуміти читачеві, 
що змагання культурної людини, котра бачить 
свою батьківщину незалежною державою, з си-
лою нахабного московита, програно. Але пораз-
ка інженера демонструє ще й велику силу духу 
людини, яка не зреклася своїх ідеалів під загро-
зою смерті: «Він же стояв блідий, але спокій-
ний і на мій погляд одчаю лише знизав плечима» 
[7, с. 58], – констатує оповідач. Під час побачен-
ня з Давидом інженер лише усміхався і просив 
не забувати його. Розуміючи неминучість смерті, 
герой не втрачає стійкості духу. Це показово де-
монструє його поведінка в останні години жит-
тя, коли інженер обурено крикне московському 
«типу» на наказ говорити «па-рускі»: «Мовчати, 
хаме! Говорю, як хочу!» [7, с. 60].

Конфлікт між цивілізацією (інженер) і ди-
кунством (більшовицький революційний штаб на 
чолі з його керівником) у новелі розв’язується 
перемогою сили над культурою. Однак він не ви-
черпує означеної в обрамленні проблеми зради і 
вірності як ментальної риси українця.

Л. Мосендз психологічно переконливо змальо-
вує поведінку нареченої інженера. Вона повинна 
зробити вибір між виявом порядності у ставленні 
до неї її коханого і силою «розвезеного жінками 
джигуна»-більшовика. Перебуваючи в межовій 
ситуації, героїня вирішує залишитися з керівни-
ком революційного штабу. Її вибір оповідач мо-
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тивує станом оціпеніння, страхом і, врешті, розу-
мінням неминучості саме такого вибору: «Лише 
наречена інженера рівна, ще більш кам’яна, як 
учора, з невидющими очима й механічними ру-
хами» [7, с. 58]. Зважаючи на подальший пере-
біг подій, Давид розцінює поведінку дівчини як 
усвідомлену зраду. Коріння її – у багатовіковій 
історії бездержавності України, котра виплекала 
в нашій людині відчуття меншовартості, неготов-
ність захищати національні інтереси. До такого 
узагальнення оповідач приходить також через 
констатацію поведінки перехожих під час страти 
інженера: «Вулиця ж не була порожня. Здаля, 
цілком здаля стояли боязкі гуртки й боялися 
підходити до нас трьох» [7, с. 61].

Місія Давида у новелі «Роксоляна» Л. Мосен-
дза не вичерпується переказаною історією. Він 
продовжує дискусію зі своїми друзями, повідо-
мляє, що за два тижні по смерті інженера бачив 
його наречену щасливою й усміхненою поряд з 
начальником революційного штабу, що ще раз 
підтверджує дволикість, відсутність стійкості 
національного духу. Хоча, на думку В. Просало-
вої, поведінку новітньої Роксолани можна роз-
цінити і як добре продуману роль, котра дасть 
можливість здійснити помсту. «Отож на виїзді 
з Четверного, – завершує історію Давид, – ми 
закопали увесь, цілісінький штаб. До одного!…» 
[7, с. 63]. В. Просалова слушно зауважує, що 
автор не означує деталей цієї помсти, не каже 
прямо, хто її здійснив: свідомі українці на чолі з 
оповідачем чи наречена інженера? [12]. Читацька 
інтерпретація у цьому випадку, на наш погляд, 
залежить від його життєвого досвіду. Поведінка 
сучасної Роксолани буде оцінена як вияв зради 
або вірності.

На дискусійність у трактуванні образу го-
ловної героїні новели, ймовірно, був націлений 
і сам Л. Мосендз. Пуантом у розмові чоловіків 
про долю сучасної Роксолани стає висновок, до 

якого приходить один із Давидових співрозмов-
ників: «Я зрозумів вас, пане голово: не висвітлю-
вати, а реагувати (підкреслення наше – М.Л.). 
Ось сенс життя!» [7, с. 63]. У цій репліці автор, 
не залежно від трактувань реципієнта, утвер-
джує думку про потребу плекати в людині ді-
євий патріотизм. Слова «не висвітлювати, а ре-
агувати» можна прочитати і стосовно нареченої 
інженера, котра приховала свій задум помстити-
ся вбивці коханого, і стосовно позиції чоловіків 
клубу, яким варто припиняти дискусії, а брати-
ся за справу, бути людьми чину, позбавлятися 
«драглистих душ» (Д. Донцов) [2]. 

Висновки і пропозиції. І. Набитович слушно 
стверджує: «Одна з головних ідей збірки – у тому, 
що національна гідність є невід'ємною складовою 
гідності людини, і є навіть важливішою та вищою 
за ціну життя. Та цю гідність може мати лише 
той, хто не втратив відчуття кровного зв'язку з 
рідною землею» [8, с. 112]. Підсумовуючи роз-
мову про специфіку змалювання Л. Мосендзом 
комплексу Роксолани в однойменній новелі авто-
ра, зауважимо, що митець, провокативно запе-
речивши думку про здатність людини виявляти 
патріотизм в умовах неволі, довів, що в істинних 
українців любов до батьківщини не може вихо-
лостити страх перед ворогом, вони непохитні в 
ситуації захисту своїх національних прав і сво-
бод, готові йти на самопожертву.

Тип безкомпромісної, незрадливої, відпові-
дальної української людини, котра готова від-
стоювати свою особисту і національну гідність, 
людини дієвої, здатної на самопожертву пред-
ставлений і в інших творах збірки «Людина по-
кірна» митця-емігранта. Особистостей такого 
типу нині бракує українському суспільству, тож 
осмислення епічних студій Л. Мосендза сприяти-
ме формуванню сильної національної еліти, що 
й визначає актуальність подальших досліджень 
малої прози письменника. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЙ СТОЙКОСТИ  
В НОВЕЛЕ ЛЕОНИДА МОСЕНДЗА «РОКСОЛЯНА»

Аннотация 
В статье проанализирована новелла Леонида Мосендза «Роксолана», выяснено созвучность автор-
ской позиции в изображении истории Украины с представителями пражской школы. Исследованы 
функции обрамления произведения в раскрытии идеи. Через призму восприятия рассказчика оха-
рактеризовано персонажей произведения. Прокомментировано специфику авторского подхода к изо-
бражению комплекса Роксоланы. Определено, что ведущий мотив новеллы художника, – утвердить 
идею действенного патриотизма. Указано на перспективность изучения малой прозы Леонида Мо-
сендза, так как она способствует формированию в украинском обществе типа сильной национально 
ориентированной личности.
Ключевые слова: Леонид Мосендз, пражская школа, новелла, обрамление, рассказчик, комплекс Рок-
соланы, духовная стойкость.

Lavrusenko М.І.
Kirovograd State Pedagogical University of V. Vynnychenko

THE PROBLEM OF SPIRITUAL RESISTANCE  
IN THE SHORT STORY «ROKSOLANA» BY LEONID MOSENDZ 

Summary
The short story «Roksolana» by L. Mosendz is analysed in the article, similarity of author's point of view 
in the depiction of the Ukranian history with the representatives of the Prague school is revealed. The 
functions of framing in discovering the idea are investigated. The characters are described through the 
prism of narrator’s perception. Specific features of author’s approach to the depiction of Roksolana’s 
complex are commented. It is indicated, that main motive of the short story is to establish the idea of 
effective patriotism. Prospects of the study of short stories by Leonid Mosendz are specified, because it 
contributes to the formation of strong national oriented identity type in the Ukrainian society.
Keywords: Leonid Mosendz, Prague school, short story, framing, narrator, Roksolana’s complex, spiritual 
resistance.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Матвієнків О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Досліджено структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасно-
му художньому дискурсі. Автор доходить висновку, що здатність фразеологічних одиниць поєднуватися 
з оточенням перебуває у прямій залежності від її внутрішньої семантико-синтаксичної структури. Кож-
на фразеологічна одиниця (далі ФО) для своєї мовної реалізації має своє лексико-граматичне оточення. 
Механізм утворення фразеологічного значення, семантична структура та семантичні властивості ФО у 
різних функційних стилях сьогодення провадять до лексико-граматичної (морфологічної) класифікації 
ФО. Ця класифікація дозволила виокремити такі види ФО: іменникові / субстантивні, дієслівні / 
вербальні, прикметникові / ад’єктивні, прислівникові / адвербіальні, вигукові.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, художній дискурс, валентність, сполучуваність, семантика. 
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Постановка проблеми. Фразеологічні оди-
ниці, як особливі мовні знаки, належать 

до складних і суперечливих явищ мови. ФО 
з’являються в англійській мові внаслідок осмис-
лення потреби знайти знакове вираження для 
подій, відчуттів та ситуацій, які пов’язані з від-
носинами між людьми. Фразеологізми використо-
вуються як в мові, так і в художніх творах. Есте-
тична роль мовних одиниць (а ФО не є винятком) 
у художній літературі сьогодення, зумовлена їх-
ньою образністю й емотивністю, а також умінням 
автора дібрати матеріал і увести його в текст, під-
порядкувати авторському задумові [1, с. 212]. ФО 
сучасної англійської мови характеризуються се-
мантичними зрушеннями у процесі їхньої дієвос-
ті в художньому тексті. Семантичне зрушення у 
ФО розуміємо як контекстуально детерміновану 
зміну семантики ФО на основі модифікації її зо-
внішньої та внутрішньої форми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
прикінці ХХ ст. з’явилася низка наукових праць, 
у яких увага дослідників прикута до вивчен-
ня ФО, дослідження котрих проведено на ма-
теріалі різних мов у різножанрових художніх 
текстах. Передусім це стосується проблеми її 
лінгвокультурологічного / етнолінгвістично-
го (Н.Ф. Алефиренко, О.П. Левченко та ін.), ког-
нітивно-дискурсного (С.С. Алешкевич, F. Boers, 
S. Lindstromberg), когнітивно-ономасіологічного 
(Ю.Д. Апресян, В.Н. Телия та ін.), комунікатив-
но-прагматичного (М.Л. Джаграєва, T.A. van Dijk, 
L. Hickey та ін.) підходів, котрі викликають особли-
ве наукове зацікавлення. Утім, й надалі актуаль-
ним залишається структурно-семантичний аналіз 
ФО із подальшим розв’язанням особливостей мо-
тивації їхнього ужитку на матеріалі різних мов: 
слов’янських (В.И. Коваль, Л.Г. Скрипник, В.Д. Уж-
ченко та ін.), романських (В.Г. Гак, С.П. Коно-
вець), германських (С.Н. Денисенко, Б.І. Лабінська, 
P. Skandera, L.P. Smith, B. Fraser, W. Fleischer, 
C. Földes, A. Makkai, M.M. Wood та ін.).

Виділення не вирішених раніше чистин за-
гальної проблеми. За наявності фахових публіка-
цій, досі недостатньо вивчені проблеми семантики 
і структури ФО у сучасному художньому дискур-
сі, які формують найконденсованіше вираження 
національно-культурного компонента мови.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідити структурно-семантичні характеристики 

ФО англійської мови у сучасному художньому 
дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз фразео-
логічних одиниць за оточенням загострює увагу на 
дослідженні структурних зв’язків ФО, що допо-
магає вирізнити їх на тлі інших лінгвальних оди-
ниць, сприяє визначенню їхньої семантики (зна-
чення ФО безпосередньо пов’язане з оточенням), 
але класифікація усього фразеологічного фонду 
за цією схемою занадто деталізована і складна. 
Використані нами у дослідженні класифікаційні 
схеми по-своєму допомагають з’ясувати природу 
ФО, схарактеризувати особливості їхньої дієвості 
та еволюцію в мовній системі.

У сучасному мовознавстві й надалі трива-
ють студії фразеологічного складу мови в те-
оретичному, описовому, контрастивному, куль-
турному, лексикографічному, комп’ютерному 
(theoretical, descriptive, contrastive, cultural, 
lexicographic, computational) ключах розвитку 
(S. Granger, F. Meunier (2008) [2]). Водночас кон-
статуємо, що біля витоків української фразео-
логічної школи та англійської школи ідіоматики, 
які детально напрацьовують проблеми морфо-
логії та синтаксису ФО, стоять С.Н. Денисенко 
(1990) [3], О.П. Левченко (2005) [4], О.О. Селіва-
нова (2004) [5], В.Д. Ужченко (2007) [6], F. Boers, 
S. Lindstromberg (2008) [7], H. Burger (2007) [8], 
A.P. Cowie (2001) [9].

Механізм утворення фразеологічного значен-
ня, семантична структура та семантичні власти-
вості ФО у різних функційних стилях сьогодення 
провадять до лексико-граматичної (морфологіч-
ної) класифікації ФО, що дозволила виокремити 
такі їхні види: іменникові / субстантивні, дієс-
лівні / вербальні, прикметникові / ад’єктивні, 
прислівникові / адвербіальні, вигукові. 

Для вербальних ФО англійської мови най-
характерніші структурні типи:V + N; V + N + 
prep; V + Adj + N; V + Adj + prep + N; V + prep 
+ N; V + N + prep + N.

Серед субстантивних ФО подибуємо струк-
турні типи в порядку частотності: N + prep + N; 
N + N; N + prep + possessive pronoun + N; Adj 
+ N + prep + N. Менш типові N + conj + N; N + 
N-ed; Adj + N; N + prep + V; Num + N.

Серед адвербіальних ФО виокремлюємо такі 
структурні типи: Adv + conj + Adv; prep+ Adj + 
N; prep + N + prep; prep + N; Adv + prep + N.
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Серед нечисленних ад’єктивних ФО зустріча-

ються такі структурні типи: Adj + N; Adj + N-ed. 
Тут також виділяємо підклас компаративних 
фразеологізмів – ФО, що мають у своєму складі 
порівняльний компонент (такий як as, like); Adj 
+prep + N, наприклад, as hard as nails; like a bear 
with a sore throat.

Здатність дієслова керувати числом актантів 
була визначена Л. Теньєром як його валентність 
[10, с. 79–80]. Відповідно до теорії Л. Теньєра, ді-
єслову в реченні належить центральна роль, всі 
ж інші члени, включаючи і підмет, підпорядко-
вані йому. Але у валентністний набір дієслова 
Л. Теньєр включав підмет і додаток і називав всі 
ці елементи «актантами» / учасниками дії.

Перші кроки у напрямку вивчення валентності 
були зроблені німецькими лінгвістами під впли-
вом вербоцентричної концепції Л. Теньєра, що 
зумовило обмеженість підходу німецьких учених 
до проблеми валентності, яку пов’язують насам-
перед з дієсловом і, яка стала основою напрацю-
вання моделей речень, головним елементом яких 
було дієслово. Іншими словами, валентність – 
семантичне і синтаксичне виявлення відкритих 
позицій, а також їхнє синтаксичне заповнення. 
Згодом були визначені такі рівні валентності: ло-
гічна валентність; семантична валентність; син-
таксична валентність. Перші два рівні валентнос-
тей можуть бути об’єднані, і в такому випадку 
говорять про логіко-семантичну валентність.

Валентність / сполучуваність – це власти-
вість мовного значення мати відкриті позиції з 
точки зору логічних відносин, і, отже, нею володіє 
не тільки дієслово, а й інші частини мови, зокре-
ма іменник. Валентність властива всім релятив-
ним іменникам, бо в їхній семантиці закладена 
спрямованість на відносини з іншим об’єктом. 
Треба зазначити, що у фокусі уваги лінгвістики 
перебуває не тільки валентність окремих частин 
мови, а й цілих класів слів таких, як ФО.

Проблема сполучуваності ФО відкриває ши-
рокі перспективи для наукових напрацювань, 
оскільки «фразеологічні значення» лексем за-
вжди обумовлені сполучуваністю. Здатність ФО 
поєднуватися з оточенням перебуває у прямій 
залежності від її внутрішньої семантико-синтак-
сичної структури. Кожна ФО для своєї мовної 
реалізації має своє лексико-граматичне оточен-
ня, тобто здатність поєднуватися з лексичними 
розрядами слів, що мають морфологічну і син-
таксичну характеристику. Валентнісні власти-
вості ФО запрограмовані у значенні фразеоло-
гізму. Цей вид діяльності індивіда відображає 
процес формування конструкцій різного типу, 
основою якого служить ФО англійської мови.

Найбільш чисельною групою ФО у нашому 
дослідженні є вербальні ФО. Вони функційно 
корелюють з дієсловом. Дієслово є стрижневим 
компонентом цих фразеологізмів. Більшість дієс-
лівних ФО відносяться до дій, що здійснюються 
людиною, або, до стану, в якому вона перебуває. 
Вони можуть мати різну структуру, утім най-
простішими утвореннями є поєднання дієсло-
ва з іменником, а також дієслова, допоміжного 
займенника та іменника. Внаслідок проведеного 
аналізу виокремлюємо одно-, дво- і тривалентні 
дієслівні ФО, прикладами яких можуть служити 
відповідно: ФО to put on one’s thinking cap [ста-

ранно обмірковувати щось] → [11, с. 794]; to get 
one’s hands on smb.(smth.) [прибрати до рук ко-
гось (щось); заволодіти чимсь] → [12, с. 164)] та ін. 

Одновалентні вербальні ФО характеризують-
ся наявністю однієї обов’язкової валентності: ло-
гічний суб’єкт або об’єкт відображеної дієслівним 
компонентом ФО ситуації. Семантична структу-
ра ФО може бути записана таким чином: p (х), 
де p – дієслівна ФО, а х – ім’я суб’єкта / об’єкта. 
Отож, семантика цих ФО передбачає наявність 
однієї обов’язкової валентності. Валентність 
може виражатися:

а) іменником: ФО to take an interest in [ціка-
витися, захоплюватися] → [11, с. 911]: She was 
just very quiet and thin – I remember the tops of 
her arms, you could see that there were two bones 
joining her shoulder to her elbow. We didn’t talk 
about clothes or lipstick, no. Nothing like that, 
because when I was old enough to take an interest 
in such things it was already far too late [13, p. 237];

б) прикметником: ФО to take a good look (at) 
[добре подивитися, розглянути] → [11, с. 910]: 
«I’d say the professor’ll take her handy on this one. 
Judge’s daughter and all. He’ll be taking a good 
look at, make sure that the boy that done it had 
never tasted the goods before he bought them, if 
you’re with me» [14, p. 20];

в) особовим займенником: ФО to mind one’s 
own business [займатися своїми справами, не 
втручатися в чужі справи] → [11, с. 674]: When 
Laura came to Reenie with welts on the palms of 
her hands Reenie confronted Mr. Erskine, but was 
told to mind her own business [15, p. 198].

Валентність формує номінативні блоки, які 
розташовані як контактно так і дистантно. Такі 
блоки подані іменниковим словосполученням з 
конструкцією N’s + Adj + N. Вони сприяють ор-
ганізації усього речення. Реалізація обов’язкової 
валентності сприяє організації тексту за допомо-
гою особових, присвійних і вказівних займенників, 
які є детермінантами: Andrea meanwhile nibbled 
delicately on a slice of Border tart, looking rather 
faint, while Mrs. Macbeth urged a flag jack on her.

«I like to fake», she said. «I like to keep my hand 
in. Or hands in», she added, looking down at one 
of her own midget hands, but then she seemed to 
grow suddenly confused and hobbled away, patting 
Andrea’s shoulder affectionately as she passed him. 
Andrea gave a little shudder [16, p. 312]. Особо-
вий займенник she і присвійний займенник her 
відсилає читача до відрізка тексту – реаліза-
ції обов’язкової валентності цієї дієслівної ФО, 
власного імені Mrs. Macbeth. Цей відрізок розта-
шований дистантно від аналізованого.

Двовалентним вербальним ФО властива на-
явність двох обов’язкових валентностей: ва-
лентність 1 – суб’єкт; валентність 2 – об’єкт або 
суб’єкт. Логіко-семантична структура вислов-
лень з двовалентними дієслівними ФО має такий 
вигляд: р (х, у), де р – дієслівна ФО, х – ім’я 
суб’єкта, у – ім’я об’єкта / суб’єкта.

Ім’я суб’єкта (валентність 1) двовалентних ді-
єслівних ФО представлено тими ж способами, що 
ім’я суб’єкта у одновалентних ФО, а саме:

а) іменник: In late May 1951, Patricia fell into 
conversation with a fifty-year-old man at the 
bar of the Penny Farthing, a pub close to Carlisle 
Circus [14, p. 58];
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б) загальна назва: «Now tell me that wasn’t 
worth seven pence. Papers get hold of it, mind, I 
should say it would be worth a lot more. – Why, 
how queer you look! Ain’t going to faint, are you?» 
[17, p. 532]; 

в) особовий займенник: «There’s a few men in 
this town making a fool of him with that daughter 
of his. He’d do well to put a curb on her. Or a bit 
and bridle before she’s rid out» [14, p. 80].

Валентність 1, встановлюючи зв’язки все-
редині речення, формує словосполучення, що 
утворюють номінативні блоки, організовуючи 
структуру речення. Валентність 1 сприяє орга-
нізації тексту за допомогою особових, присвій-
них і вказівних займенників. This will not get rid 
of it, she reflects gloomily [18, p. 378]. Вказівний 
займенник this відсилає до предтексту, в якому 
дано опис цього предмета: Frederica feels wild 
and oppressed. She takes the sharp shears, and 
slices Guy Tiger’s letter in two, vertically, and then 
again horizontally, and then again, until she has a 
handful of rectangular segments [19, p. 378]. (ФО 
to get rid of (one, something) [усунути щось, зди-
хатися, позбутися (когось, чогось)] → [11, с. 383]).

Валентність 2 двовалентних дієслівних ФО 
реалізується найчастіше за допомогою таких 
мовних одиниць, як: а) особові та присвійні за-
йменники: She hugs her arm close to her, clutching 
it tight with her other arm. «Don’t take off the 
Band-Aid. It’ll hurt».

«I’ll be careful.» I grip her arm firmly. She 
makes a whispering noise, but I am determined» 
[19, p. 449]. Тут суб’єкт виражений словосполу-

ченням old woman, до якого відсилає особовий 
займенник у непрямому відмінку her. (ФО to 
make a noise [1) зчинити шум, галас (через щось); 
2) стати відомим, примусити говорити про себе] 
→ [11, с. 642]).

Валентність 2 сприяє організації тексту за 
допомогою особових, присвійних і вказівних за-
йменників. Особові займенники, заміняючи імен-
ник, співвідносять ці речення з предтекстом, 
встановлюючи внутрішньотекстові зв’язки. Ва-
лентність 1 сприяє формуванню номінативних 
блоків із структурою N + of + N: He took hold 
of my hand and held it tightly as we set out across 
the muddy field, and I knew that at last I was 
safe from harm [20, p. 472]. (ФО to take hold of 
[1) (something, one) ухопитися, схопити, піймати 
(когось, щось); 2) перен. мати вплив (на когось, 
щось), оволодіти] → [11, с. 915]).

Висновки і пропозиції. ФО можуть розгля-
датися як одиниці мови, які імпліцитно репре-
зентують комунікативно-прагматичну ситуацію, 
в якій задіяний суб’єкт, котрий здійснює певну 
невербальну дію. Семантика ФО детермінує їхню 
логіко-семантичну валентність, реалізуючись на 
синтаксичному рівні. Реалізацією обов’язкових 
валентностей дієслівних ФО служать іменники 
(загальні і власні), займенники, іменні та атри-
бутивні словосполучення, номінативні блоки і 
складніші конструкції (герундіальні звороти, 
атрибутивні конструкції). У подальшій роботі 
вважається доцільним вивчення причин семан-
тичних зрушень в одиницях мовлення при їхньо-
му функціонуванні в художньому дискурсі.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация
Исследованы структурно-семантические характеристики фразеологических единиц английского язы-
ка в современном художественном дискурсе. Автор приходит к выводу, что способность фразеологи-
ческих единиц сочетаться с окружением находится в прямой зависимости от ее внутренней семан-
тико-синтаксической структуры. Каждая фразеологическая единица (далее ФЕ) для своей языковой 
реализации имеет свое лексико-грамматическое окружение. Механизм образования фразеологическо-
го значения, семантическая структура и семантические свойства ФЕ в различных функциональных 
стилях проводят к лексико-грамматической (морфологической) классификации ФЕ. Эта классифи-
кация позволила выделить следующие виды ФЕ: существительные / субстантивные, глагольные / 
вербальные, прилагательные / адъективные, наречные / адвербиальные, междометные.
Ключевые слова: фразеологическая единица, художественный дискурс, валентность, сочетаемость, 
семантика.

Matviienkiv O.S.
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STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS  
OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS  
IN CONTEMPORARY FICTIONAL DISCOURSE

Summary
The structural and semantic characteristics of English phraseological units in contemporary fictional 
discourse are investigated. The author concludes that the ability of phraseological units to combine with the 
environment directly depends on its internal semantic and syntactic structure. Each phraseological unit for 
its language implementation has its lexical and grammatical environment. Phraseological units have been 
grouped and categorized in accordance with the type of structurally semantic and grammatical processes 
based on the morphological classification. Judging from the implemented morphological classification 
of phraseological units, we distinguish the following types of phraseological units: substantive, verbal, 
adverbial, adjectival and interjectional.
Keywords: phraseological unit, fictional discourse, valence, compatibility semantics.
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УДК 811.112.2(07)

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ  
У ТВОРІ Х. КОНЗАЛІКА «BITTERSÜSSES 7. JAHR»

Найдюк О.В.
Університет державної фіскальної служби України

У статті досліджено розглянуто динаміку змін поняття іронії. Іронія представляє речі в незвичному, ново-
му ракурсі, підвищує зацікавленість комунікантів до предмету іронії. Виявлено основні ознаки іронічного 
смислу та проаналізовано їх на матеріалі німецької мови. В основу дослідження покладена класифікація 
іронії, основним критерієм якої є контекст. На конкретних прикладах продемонстровано засоби та при-
йоми ситуативної іронії. Асоціативна іронія реалізується не лише в лінійних контекстах, вона потребує 
для свого декодування вертикального контексту.
Ключові слова: іронія, іронічний смисл, асоціативна іронія, ситуативна іронія, фонові знання, контекст.

Постановка проблеми. Безмежним є піз-
нання світу і людини як його частинки. 

Комунікативна діяльність є невичерпним джере-
лом дослідження науки сьогодення. У спілкуван-
ні проявляються різні сторони людської сутності. 
В процесі комунікації висловлюються думки з 
різною метою та з використанням різноманітних 
мовних засобів. Одним з таких засобів є іронія. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Іронія не є новим поняттям, перші згадки про іро-
нію виявляються у працях античних філософів, 
де вона представлена як один з методів, які засто-
совуються в полеміці. А саме, про Сократівську 
іронію, під якою розуміється особлива страте-
гія побудови аргументацій в суперечці [7, с. 176]. 
Якщо в часи Сократа іронія могла бути представ-
лена як одномоментна закінчена дія або як набута 
манера поведінки, то тепер можна говорити про 
іронію як про постійний стан або особливий світо-
гляд. З'являється поняття іронічної людини, яка 
завжди залишається іронічною [10, с. 142-144].

Традиційне лінгвістичне розуміння іронії зво-
диться до визначення її як антифрази, тобто сти-
лістичної фігури, яка пов'язана з вживанням сло-
ва або виразу в протилежному значенні. Пізніше, 
в творах Ф. Шлегеля, Е.Т.А. Гофмана з'явилось 
поняття «романтичної іронії». Воно вказувало на 
невідповідність ідеалу і реального життя, віднос-
ність реальних цінностей. Саме в період роман-
тизму в творчості письменників іронію почали 
розглядати як змістову категорію, пов'язану з 
світоглядом та естетикою авторів. Такі дослідни-
ки як І.В. Арнольд [1], Н.М. Наер [11], приходять 
до висновку, що іронія сьогодні набула харак-
теру загальноестетичної та загальносеміотичної 
категорії. Результатом використання іронії є де-
кодування адресатом іронічного значення, яке 
передає значення будь-якої мовної одиниці, пря-
ме значення якої і стилістичне забарвлення не 
відповідають природі денотату. В цьому випадку 
іронія представляє більш яскраву палітру відтін-
ків значень, яка підвищує виразність твору і його 
значимість для сприйняття.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Комплексний аналіз засобів іро-
нії та механізмів формування іронічного смислу на 
матеріалі німецької мови потребує детального до-
слідження, що й спонукало нас до даної розвідки.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження мовних засобів вираження іронії в у 
творі H. Konsalik «Bittersüßes 7. Jahr» (Х. Кон-

залік «Гірко-солодкий сьомий рік»). Для досяг-
нення поставленої мети слід розв'язати наступні 
завдання: визначити розуміння поняття «іронії»; 
виявити іронію в творі Х. Конзаліка «Bittersüßes 
7. Jahr»; проаналізувати мовні засоби вираження 
іронічного ефекту.

Виклад основного матеріалу. Іронія – одна з 
форм комізму, вона зображує ідеальне як реаль-
не, негативне показує у позитивному світлі.

Іронічне значення повинне відповідати таким 
критеріям:

1. Висловлення повинно допускати дві проти-
лежні одна одній інтерпретації;

2. Учасники іронічної (мовленнєвої) ситуації 
повинні володіти здатністю розпізнати конку-
руючі інтерпретації (наприклад, бути знайомі з 
контекстом, знати особистість іронізуючого, во-
лодіти достатніми мовними знаннями та ін.) [9].

Проте, під час реалізації іронії не виключа-
ється неправильна інтерпретація іронії, коли 
іронічне висловлення не сприймається як таке, 
і навпаки, коли неіронічне висловлення сприй-
мається як іронічне. Виникає питання «сигналів 
іронії» для мінімізації хибного сприйняття іро-
нічного висловлення. З розвитком прагматики 
до сигналів іронії почали відносити контекст ви-
словлення, що спонукає до виокремлення ситуа-
тивної та асоціативної іронії.

Засоби творення і прийоми творення ситуа-
тивної іронії: 1) лексико-стилістичні (слова з ін-
герентною іронічною конотацією, іронічно мар-
кована лексика); 2) логіко-смислові (антифразис, 
іронічні епітети, іронічні порівняння, іронічні 
метафори і перифрази, гра слів); 3) синтакти-
ко-стилістичні (риторичні питання, парцеляція, 
вставні і вставлені конструкції, синтаксичні кон-
вергенції) [4, с. 8].

Асоціативна іронія, на відміну від ситуатив-
ної, реалізується не лише в лінійних контекстах, 
а вимагає для свого втілення вертикального кон-
тексту. Її адекватне декодування залежить від 
текстової пресупозиції глобального характеру, 
екстралінгвістичної та інтертекстуальної пре-
супозицій. При сприйманні асоціативної іронії 
збільшується активність читача. Наявність фо-
нових знань у реципієнта для адекватного деко-
дування асоціативної іронії робить її ефектним 
засобом інтелектуалізації мовлення [4, с. 13].

Розглянемо реалізацію іронії на конкретних 
прикладах, а саме на матеріалі твору Х. Конза-
ліка «Bittersüßes 7. Jahr».
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Коротко щодо змісту твору: Петер Захер – 

успішний архітектор, Сабіне Захер – його дру-
жина. Досить заможна сім'я, яка має власний 
розкішний будинок, достаток, проте взаєморозу-
міння зникає прямо пропорційно успіху Петера 
в бізнесі. 

1. Seit Peter das ›Wirtschaftswunder‹ in die Ehe 
trug, kamen mit Geld und Erfolg auch Mißtrauen 
in Sabines Herz [1, s. 5-6].

Проблема сім'ї Захер висловлена автором од-
ним реченням з використанням іронічного про-
тиставлення: «Wirtschaftswunder» принесло крім 
очікуваних Geld und Erfolg також Mißtrauen у 
серце Сабіни – ідеальне протиставляється тому, 
що є насправді. У першій частині наведеного при-
кладу вжито прецедентне ім'я Wirtschaftswunder 
(економічне диво). Прецедентне ім’я – індивіду-
альне ім’я, яке пов’язане або 1) з добре відомим 
текстом, який належить, як правило, до пре-
цедентних (напр., Обломов, Тарас Бульба), або 
2) з ситуацією, широко відомою носіям мови і 
яка виступає за прецедента (напр., Іван Сусанін, 
Колумб); це – ім’я-символ, яке вказує на певну 
еталонну сукупність визначених ознак (Моцарт, 
Ломоносов) [2, с. 108]. «Економі́чне ди́во» (та-
кож «економічне чудо»; англ. economic miracle) 
та «економічний тигр» – образні вислови, якими 
описують тривалі періоди стрімкого економічного 
зростання деяких країн та регіонів [3]. Економіч-
ний термін – економічне диво – продукує асоціа-
тивну іронію завдяки ефекту гіперболізації, який 
виникає через приховане порівняння стрімкого 
економічного розвитку країн з успішною діяль-
ністю будівельної фірми Петера Захера. 

У другій частині речення структурно-семан-
тична конвергенція служить для передачі ситуа-
тивної іронії через семантичну віддаленість син-
таксично однорідних членів: mit Geld und Erfolg 
auch Mißtrauen (з грошима і успіхом також не-
довіра). Для розпізнання асоціативної іронії по-
трібні фонові знання, а саме розуміння, що таке 
«економічне диво», інакше читач не зрозуміє, що 
хоче сказати автор. Ситуативна іронія простіша 
в розпізнанні та розумінні, вирішальну роль тут 
відіграє контекст.

2. Heute? Sabine lehnte sich an das große, offene 
Bücherregal und schüttelte den Kopf. Sie begriff 
es einfach nicht. Was von Peter geblieben war, 
war ein vorzüglicher Maßanzug, ein selbstsicheres 
Benehmen, ein vorbildliches Zurschaustellen ihrer 
glücklichen Ehe in der Gesellschaft, und ab und 
zu ein Kuß vor dem Schlafengehen, der soviel 
bedeutete wie: «Das hast du heute gut gemacht! Ich 
danke dir».

Einem Pferd streichelt man die Nüstern und 
klopft ihm auf die Kruppe. Ehefrauen sollen sich 
mit einem Küßchen begnügen als Dank für das 
Abendessen, für die Ruhe, für den Kaffee, für 
irgend etwas, was ›ihm‹ zusagte [1, s. 6].

Автор твору іронічно порівнює жінок з конем: 
коли задоволені конем, то йому гладять ніздрі і 
плескають круп, а дружини за вечерю, спокій, 
каву та ще щось, що їм, тобто чоловікам, подо-
бається, повинні задовольнятися одним поцілу-
ночком (sollen sich mit einem Küßchen begnügen). 
Ситуативна іронія прикладу 2 грунтується на 
протиставленні коня дружині. Дружина, ніби кінь 
мовчки «тягне» образ зразкової дружини і бере-

гині щасливої сім'ї і як подяку за гарно зіграну 
роль вона отримає поцілунок. У другому абзаці 
іменник Kuß вжито з зменшувально-пестливим 
суфіксом -chen – Küßchen, що ніби підкреслює 
ніжність того поцілунку, тим самим інтенсифікує 
іронічний ефект. Також для створення іронічного 
смислу в порівнянні використовується одночасно 
однина і множина: Einem Pferd і Ehefrauen. Усі 
дружини виконують однакову роботу і отриму-
ють однакову подяку, чого не скажеш про коня. 
Крім того, кінь повинен мати господаря, а жінка, 
стає дружиною лише у шлюбі з чоловіком. Автор 
твору іронізує над проблемою гендерної нерівно-
сті: головним залишається чоловік. 

Ситуативна іронія наведеного вище прикладу 
виникла завдяки контексту. Якби речення Einem 
Pferd streichelt man die Nüstern und klopft ihm 
auf die Kruppe. та Ehefrauen sollen sich mit einem 
Küßchen begnügen als Dank für das Abendessen, für 
die Ruhe, für den Kaffee, für irgend etwas, was 
›ihm‹ zusagte. не стояли поруч, а у першому аб-
заці не було опису ситуації сім'ї Захер, то це 
були б звичайні розповідні речення. Несподівані 
авторські асоціації та відповідна структура роз-
міщення речень сприяли виникненню ситуатив-
ної іронії.

3. Peter Sacher kannte Dr. Portz schon als kleiner 
Junge. Sie hatten zusammen auf der Straße gespielt, im 
Sandkasten Burgen gebaut, und schon da zeigte sich, 
was einmal aus ihnen werden würde: Peter baute die 
Sandvillen, und Ernst zerstörte sie. Dementsprechend 
war Peter Architekt geworden, während Dr. Portz als 
Fachanwalt für Ehescheidungen einen weiten Ruf 
erlangt hatte [1, s. 19].

Ситуативна іронія прикладу 3 виникає завдя-
ки іронічному порівнянні. Ще в дитинстві, коли 
Петер Захер і Ернст Портц були дітьми, перший 
будував, а другий – руйнував (Peter baute die 
Sandvillen, und Ernst zerstörte sie), було видно, 
хто чим займатиметься в майбутньому. Відповід-
но Петер став архітектором, а Ернст – адвокатом 
в процесах розірвання шлюбу, маленьким хлоп-
чиком він руйнував пісочні замки, а коли виріс, 
то почав руйнувати людські долі, від матеріаль-
ного перейшов до нематеріального. Внаслідок ре-
алізації суперечності між реальними якостями 
денотата і його авторською характеристикою: 
адвокат – руйнівник, виникає ситуативна іронія 
прикладу 3. 

4. Müdigkeit überfiel Sabine. Trauer, Einsamkeit, 
Schmerz, alles drückte sie nieder. 

Aber auch Trotz. 
Sie begann zu grübeln. 
Es gibt erwiesenermaßen auf der Welt nichts 

Gefährlicheres als eine grübelnde Frau. Was Helden 
nicht wagten, was Philosophen nicht erdachten, 
was selbst Politikern nicht einfiel (gibt es noch eine 
Steigerung?), das gebiert der Haß im Hirn einer 
grübelnden Frau. 

Zwischen Melancholie und Weltzerstörung 
schwingt der Pendel des rätselhaften menschlichen 
Gemütes. Als Agrippina grübelte, starb Claudius 
wenig später an Gift. Das Grübeln einer Dubarry 
kostete Ludwig den Kopf. 

Männer – laßt eure Frauen nie grübeln! 
Sabines Grübelei war allerdings einfacherer 

Natur und frei von zerstörerischen Elementen. Sie 
dachte nur an Rache [1, s. 85].
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Асоціативна іронія прикладу 4 грунтуєть-
ся на стереотипності чоловічого відношення до 
жінки, як до суб'єкту, якому не властиво дума-
ти, над чимось ламати голову. І якщо раптом це 
трапляється, тоді слід чекати непередбачуваних 
наслідків, в першу чергу для чоловіків. Для під-
силення експресії автор використовує прислів-
ник erwiesenermaßen (як доведено), субстантиво-
ваний прикметник вищого ступеня порівняння 
та займенник nichts Gefährlicheres (нічого не-
безпечнішого). Синтаксична конструкція другого 
речення із вставним риторичним запитанням є 
засобом виділення іронії, вираженої логіко-смис-
ловим прийомом: Was Helden nicht wagten, was 
Philosophen nicht erdachten, was selbst Politikern 
nicht einfiel (gibt es noch eine Steigerung?), das 
gebiert der Haß im Hirn einer grübelnden Frau. 
(Те, на що не відважились герої, що не приду-
мали філософи, що не спало на думку політи-
кам (Потрібно перераховувати ще?) народжує 
ненависть в мозку жінки, яка думає.) Завдяки 
гіперболізації сили жіночої думки виникає іро-
нічний ефект. Наступні твердження вказують на 
те, до чого може привести жіноча роздумливість: 
Melancholie und Weltzerstörung (меланхолія або 
знищення світу). Як доказ небезпечності жіно-
чих роздумів автор твору вживає прецедентні 
імена Agrippina, Claudius, Dubarr, Ludwig, які в 
свою чергу апелюють по прецедентних ситуацій: 
отруєння Клавдія і смерть Людовіка. Прецедент-
на ситуація – деяка «еталонна», «ідеальна» ситу-
ація, пов’язана з набором визначених конотацій, 
диференціальні ознаки яких входять в когнітив-
ну базу [6, с. 46]. Розглянемо детальніше пере-
раховані вище прецедентні ситуації. 

Після одруження Клавдія на Агріппіні та вси-
новленням Нерона, імператор офіційно визнав 
його спадкоємцем престолу. Основна діяльність 
Агріппіни була направлена на зміцнення позицій 
свого сина як спадкоємця. Для цього вона роз-
ставила вірних їй людей на державні посади, по-
карала невірних їй. Імператор Клавдій починає 
розчаровуватись у шлюбі, прохолодніше стави-
тись до Нерона і знову зближуватись з Британні-
ком. Агріппіна зрозуміла, що може усе втратити 
і почала думати, як вирішити ситуацію. Рішення 
прийняла просте: отруїла Клавдія грибами [5].

Король Франції Людовік V увійшов в істо-
рію як король-бабій. Справжню «славу» Людови-

ку XV принесла маркіза де Помпадур. Віддаючи 
перевагу жінкам перед управлінням державою та 
військовою справою, він програв Семирічну війну  
(1756-1763), внаслідок чого Франція втратила низ-
ку колоній, зокрема Канаду й острови у Вест-Індії.

Нова коханка короля, Дюбаррі, заступаю-
чи на місце Помпадур після смерті останньої в 
1764 році, провела на місце герцога Шуазеля, 
який захищав парламенти, д'Егільона, їх лютого 
супротивника. Людовик не звертав уваги на на-
родне невдоволення, він займався виключно сво-
їми інтересами і полюванням. Король помер від 
натуральної віспи, заразившись нею від молодої 
дівчини, що хворіла на цю хворобу. Дівчину йому 
надіслала мадам Дюбаррі [8]. 

Як свідчать наведені історичні факти, попри 
те, що змінюється все, не змінюється лише жін-
ка: вона досягає своє мети, знищуючи на своєму 
шляху тих, хто заважає, навіть якщо це імпера-
тори та королі. Спираючись на факти, автор тво-
ру закликає чоловіків: Männer – laßt eure Frauen 
nie grübeln! (Чоловіки – ніколи на дозволяйте 
своїм жінкам роздумувати!), знову іронізуючи 
над жіночими роздумами: якщо жінка починає 
робити те, чого вона, за звичай, не робить, це вже 
небезпечно. Що стосується Сабіни, то порівнюю-
чи роздуми історичних осіб Агріппіни і Дюбарі, 
автор запевняє, що Сабіна dachte nur an Rache 
(думає лише про помсту), так як вона є allerdings 
einfacherer Natur und frei von zerstörerischen 
Elementen (звичайно простіша натура і вільна від 
знищувальних елементів). Сабіна лише дружи-
на архітектора, а не імператора чи короля, тому 
думки у неї простіші – просто помста. Іронія ви-
никає через порівняння.

Висновки і пропозиції. Вираження ситуа-
тивної іронії пов'язане з експресивно-образним 
і емоційно-оцінним вживанням мовних одиниць. 
Семантичною основою цього вживання є семан-
тична двоплановість. Асоціативна іронія реалізу-
ється лише в умовах наявності горизонтального 
і вертикального контекстів. Висловлення і речен-
ня, за допомогою яких виражається іронічний 
смисл мають таку будову: спочатку ситуація, а 
потім ставлення до неї. Друга частина є втілення 
суб'єктивної авторської модальності. 

Перспективу подальших розвідок вбачаємо у 
дослідженні сарказму як емоційного різновиду 
іронії у творах німецьких авторів.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ Х. КОНЗАЛИКА «BITTERSÜSSES 7. JAHR»

Аннотация
В статье рассмотрена динамика изменений понятия ирония. Ирония представляет вещи в необычном, 
новом ракурсе, повышает заинтерессованость коммуникантов к предмету иронии. Обнаружено основ-
ные признаки иронического смысла и проанализировано их на материале немецкого языка. В осно-
ву исследования положена классификация иронии, основным критерием которой есть контекст. На 
конкретных примерах продемонстрировано средства и приемы ситуативной иронии. Ассоциативная 
ирония реализируется не только в линейных контекстах, она требует для своего декодирования вер-
тикальный контекст. 
Ключевые слова: ирония, иронический смысл, ассоциативная ирония, ситуативная ирония, фоновые 
знания, контекст.
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LINGUISTIC MEANS OF IRONY EXPRESSION  
IN H. KONZLIK’S WORK «BITTERSÜSSES 7. JAHR»

Summary
The article deals with the dynamics of changes of irony concept. The irony represents things in an 
unusual, new perspective, increases interest of communicants to the subject of irony. The basic features of 
ironic meaning are analyzed on the material of German language. The classification of irony, whose main 
criterion is a context, is put into investigation. Means and methods of situational irony are shown on the 
certain examples. Associative irony is realized not only in the linear context, but it needs vertical context 
for its decoding.
Keywords: irony, ironic meaning, associative irony, situational irony, background knowledge, context.
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ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ LOVE В АНГЛІЙСЬКИХ ПРІЗВИСЬКНИХ НОМІНАЦІЯХ

Ніколенко О.В.
Інститут філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті аналізується емоційно-експресивна функція прізвиськ. Емоційні значення, які відображають 
основні людські емоції, є універсальними, і їх прояв у лексичних номінаціях прізвиська варіюється в 
різних аспектах. Емоційні лексеми висловлюють позитивну або негативну емоційну оцінку, суб'єктивне 
визначення статусу об'єкта, емоційно екпресивно засуджуючи або схвалюючи когось або щось. Ми 
вважаємо, що прізвиська семантично пов'язані з однією із шести основних моделей емоцій – Любов’ю. 
Суб'єкти номінацій прізвиськ, оцінюючи діяльність інших і висловлюючи емоційну оцінку, можуть вира-
жати виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми. материнську любов, романтичне кохан-
ня, прихильність, захопленість та інші підтипи любові.
Ключові слова: прізвисько, емоція, емоційний концепт, емотив, афективний стан, оцінювання.

Постановка проблеми. З вивченням мовної 
особистості зростає роль вивчення найме-

нувань людини (власних імен, по батькові, пріз-
вищ, прізвиськ, псевдонімів) – антропонімів, що 
становлять одну з найважливіших частин і мов-
ної, і концептуальної картини світу.

Одну з головних антропонімічних категорій, 
що є сукупністю ідентифікаційних засобів для 
виділення людини в соціумі, становлять пріз-
виська – додаткові, неофіційні назви людини, що 
використовуються для найбільш точної особис-
тісної, оцінної характеристики іменованого і ви-
окремлення його в колективі. Прізвиськні найме-
нування лінгвісти досліджують в межах різних 
підходів: лексико-семантичного та словотвірного 
(О.М. Бекасова [3], Т.Т. Денисова [12], І.О. Коро-
льова [17]; структурно-граматичного (О.Ф. Дани-
ліна [11], О.В. Суперанська [26]); орфографічного 
(Н.П. Клюєва [16], В.Е. Сталтмане [25]); лінгво-
культурологічного (Х. Вальтер, В.М. Мокієнко [6], 
О.С. Манченко [18], В.В. Робустова [22], М.Е. Рут 
[23]); соціологічного (І.Л. Аллен [31], Р.Д. Алфорд 
[30], З.У. Блягоз [5], А. Вежбицька [7], Т. Голланд 
[34], Т.Т. Денисова [12], В. де Клерк, Б. Бош [33], 
І.О. Корольова [17], Дж. Морган [37]; П. Леслі, 
Дж. Шкіпер [36], О.В. Суперанська [26]) тощо). 

Виділення раніше не вирішених частин за-
гальної проблеми. Проте на сьогодні у лінгвіс-
тів немає єдиного розуміння цієї антропоніміч-
ної категорії і все ще залишається невирішеною 
проблема статусу прізвиськних номінацій, не 
визначені критерії виділення прізвиськ із маси 
антропонімів та особливості функціонування нео-
фіційних (прізвиськних) найменувань осіб.

На нашу думку, особливої уваги, потребують 
дослідження функціональних властивостей пріз-
виськ, бо саме функціональний підхід розкриває 
ефективні механізми взаємодії між комунікан-
тами, індивідуумом та суспільством, минулим та 
майбутнім досвідом спілкування поколінь. Як за-
значалося вище, прізвиська є не що інше, як іме-
на номінального класу, що з’явилися в результаті 
ставлення, оцінки суб’єкта до когось або чогось і 
є результатом приписування будь-яких якостей. 
Така диференційна ознака, як «приписування», 
власне характерна для емоційної оцінки. Емоційна 
оцінка суб’єктивна в тому розумінні, що вона слу-
гує для вираження суб’єктивного ставлення того, 
хто говорить (пише) до когось або чогось неза-

лежно від об’єктивних якостей предмета, об’єкта 
оцінки і суб’єктивно ним застосовується [14, с. 18].

Мета роботи – виявити та описати емоційно-
оцінні особливості утворення та функціонування 
прізвиськ на матеріалі англійської мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Емоція – афективний стан свідомості, коли ра-
дість, горе, страх, ненависть або щось подібне 
переживається, відмінний від когнітивного та 
вольового станів, збуджений або напружений 
стан розуму, який одночасно збігається з фізіо-
логічними станами. На думку Р. С. Немова, емоції 
осмислюються як функціонально значущий еле-
мент когнітивної системи людини, що виконує 
такі функції: 1) адаптивну (допомагають організ-
му вчасно й вигідно пристосуватися до зовніш-
ніх умов); 2) оцінну (виступають засобом уста-
новлення значущості тих або інших предметів і 
явищ для задоволення своїх актуальних потреб); 
3) комунікативну (передають інформацію про 
стан мовця та його ставлення до певних предме-
тів, осіб або подій); 4) прагматичну (виступають 
фактором організації та регуляції комунікатив-
ної діяльності людини) [20, с. 369].

О. Ю. Мягкова, аналізуючи проблему емоцій-
ності одиниць індивідуального лексикону, визна-
чила, що емоції є психічними станами (стана-
ми свідомості (mind), а не фізичними (станами 
тіла), що з’являються в результаті оцінювання 
(appraising and evaluating) обставин тієї чи іншої 
ситуації з позиції деяких переконань, бажаних 
цілей та планів [19; 164].

Дослідники в галузі лінгвістики емоцій (емо-
тиології) І.В. Арнольд [2], Е.С. Азнаурова [1], 
С.Б. Берлізон [4], Г. Гійом [10], О.Ю. Мягкова [19], 
А. Ортоні [21], О.Е. Філімонова [27], В.І. Шахов-
ський [28] та ін. зазначають, що існує фізіоло-
гічна ектериоризація (сміх, сльози, тремор тощо) 
емоцій і водночас різні способи їх вербалізації – 
називання, вираження, опис. Отже, вирізняють 
дві семіотичні системи емоцій – Body language 
і Verbal language, співіснування та взаємодію 
яких науковцям ще треба буде дослідити й опи-
сати. З’ясовано, що вербальне вираження емоцій 
відбувається за допомогою емотивів (слова чи 
словосполучення, які виражають емоційний стан 
мовця). Під емотивами В.І. Шаховський розуміє 
лексеми, призначені виражати емоції адресантів 
і/або для емоційного впливу на адресатів. До ка-
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тегорії емотивів він зараховує будь-які лексеми, 
які можна застосувати для тої чи іншої типізова-
ної емоції [28, с. 59–65]. 

Емотиви – це мовні чи мовленнєві одиниці, що 
є носіями емотивного значення: вони не стільки 
називають предмет, скільки емоційне ставлення 
до нього. Носіями емотивного значення, безпере-
чно, є прізвиська, які, називаючи той чи інший 
об’єкт, виражають відповідні емоції суб’єкта, ви-
користовуючи при цьому широкий спектр мов-
них засобів.

Для описання певної емоції аналізують різ-
ні мовні засоби, за допомогою яких з точки зору 
когнітивної лінгвістики здійснюється концепту-
алізація емоцій; як зазначає П. Е. Клобуков, «в 
сучасних мовах... метафоричні та метанонімічні 
переноси формують особливий шар засобів ви-
раження в мові для позначення внутрішніх (мен-
тальних і емоційних) станів і процесів [15, с. 41]. 
Категоризуючись, емоції утворюють на менталь-
ному рівні свідомості емоційну концептосферу, 
компонентами якої є емоційні концепти – мен-
тальні одиниці, які виконують функцію ментапси-
хічної регуляції та фіксують у мовній свідомості 
багатовіковий досвід інтроспекції етносу у вигляді 
універсальних та культурно-специфічних уяв-
лень про емоційне переживання [165, с. 369].

Поняття «емоційний концепт» осмислюється 
як «згусток» чуттєвого пізнання дійсності у сві-
домості людини, як одиниця свідомості мовця, що 
віддзеркалює переломлене крізь особистий досвід 
емоційно-оцінне переживання, об’єктивоване у 
мовних структурах [7, с. 326]. Виявляючи способи 
мовного втілення емоцій та моделюючи когнітив-
ні сценарії кодування та декодування емоційно 
насиченої інформації у свідомості мовця, емоцій-
ні концепти класифікуються на базові (макро) 
концепти, що втілюють типізований синтез ре-
зультатів емоційно-пізнавальної діяльності мов-
ця, та похідні (мікро) концепти, які формуються 
у результаті суб’єктивної інтерпретації та регла-
ментації чуттєвого досвіду індивіда [9, с. 15].

Коли ми говоримо, що якесь конкретне слово 
виражає певну емоцію, наприклад, гнів, радість 
тощо, ми намагаємося зафіксувати лише части-
ну, пов’язану з цим переживанням. Насправді, 
на думку Веккера, це комплексне переживання 
являє собою сукупність результатів різних про-
цесів, що відбуваються на різних рівнях, ство-
рюючи ілюзію амодальності, яка включає відо-
браження об’єктних і суб’єктних відносин, тісно 
пов’язана з потребами, цінностями, оцінками [8]. 
Саме використання метафоричних або метоні-
мічних номінацій (у нашому випадку прізвиськ) 
дає змогу виявити подвійність чи амбівалентність 
переживання стосунків: називаючи кого-небудь 
«поганим» словом, людина може водночас відчу-
ти задоволення від вдало знайденої аналогії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прізвиськам як емоційним одиницям властива 
характеристика предмета й водночас емоційне 
ставлення до нього. Серед емоцій, які переваж-
но бачимо в еталонних прізвиськних номінаціях, 
такі, що виражають симпатію, любов, схвалення 
чи презирство, зневагу. 

Любов – це така само важлива складова 
людського буття, як і щастя, свобода, це фун-
даментальна потреба, цінність людини, від якої 

залежить її повноцінний розвиток, реалізація 
особистісного та творчого потенціалу. В різні пе-
ріоди розвитку філософії і культури любов як 
явище духовного, культурного, соціального жит-
тя людей інтерпретували по-різному. В україн-
ській етнокультурі, на думку В. В. Жайворонка, 
любов – те саме, що й кохання, а останнє вчений 
тлумачить передусім як «почуття глибокої сер-
дечної прихильності до особи іншої статі, а також 
особа, що викликає таке почуття» [13, с. 311]. 

Словник Wordsmyth Dictionary Thesaurus на-
дає такі визначення англійської лексеми love: 

1) tender and passionate affection for another 
person; 

2) deep and strong affection for a friend or 
relative; 

3) strong interest or enjoyment, as for an 
activity; 

4) a person, activity, or object for which one has 
intense affection or strong liking; 

5) a sacrificial commitment, esp. in religious 
experience [46]. 

Закоханість – стійке емоційне ставлення, по-
тяг до іншої людини. Щоб висловити почуття лю-
бові, симпатії або тісного зв’язку з певним інди-
відом, закохані вживають популярні романтичні 
найменування: angel, angel of love, baby, babe, 
baby doll, bombshell, cutie pie, Cinderella, doll face, 
dear, honey, hot sexy mama, hunk, love, prince 
charming, sunshine, sugar and sweetheart. Слова-
оцінки (денотат дорівнює оцінці) є найпростішим 
способом реалізації оцінки. Наведені приклади 
містять позитивну оцінку, що відтворює емоцію 
LOVE / ЛЮБОВІ, СИМПАТІЇ. 

Разом з романтичними найменуваннями по-
чуття захоплення, любові виражають дитячі 
прізвиська людей. За Йесперсоном, дитячі пріз-
виська вживаються найчастіше, оскільки кожна 
родина прагне створити власні мовні ідентифіка-
тори, називаючи домашніх зрозумілими тільки у 
своєму родинному колі іменами [35]. 

Де Клерк і Бош зазначають, що серед дитя-
чих прізвиськ найпоширенішими є так звані «pet 
names« (пестливі імена) [33, p. 167–188]. Це на-
йменування, що їх вигадують батьки для сво-
їх маленьких діточок, а також використовують 
родичі й няньки. Як, скажімо, «Hunny Bunny», 
«Angel», «Sugar», «Rose» – номінації прихильнос-
ті, що вживають батьки, звертаючись до своїх 
дітлахів. Появу прізвиська своєї дитини аме-
риканська матуся пояснює так: «My daughter's 
nickname is «Pie». When she was a baby, I would 
call her my little pudding pie or pumpkin pie or 
sweetie pie. As she got older and learned how to 
pout, we would call her pouty pie when she was in 
a bad mood. Now we have shortened the whole lot 
of pet names to just one nickname – Pie. I asked 
her one day if she liked being called «Pie» or if she 
would prefer another nickname or none at all. She 
told me that she likes being our Pie!» [40]. 

Об’єкт симпатії, прихильності у міжособис-
тісному спілкуванні в англійській мові отримує 
номінації, утворені переважно за допомогою ме-
тафорічного переносу на основі асоціативних 
когнітивних механізмів. До прикладу, Петріна 
Кемп докладно описує появу свого вторинного 
імені «Peaches», яке з часом прийняли не тіль-
ки в родині, а й у школі: «I got the nickname 
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Peaches quite young by a lady who babysat us for 
my mum. We lived in the Bahamas at the time. 
I had rosy cheeks and she thought I looked like 
peaches and cream, so she asked if she could call 
me Peaches. That was it. I knew nothing else until 
I started school, which was all very confusing. 
The school insisted on calling me Petrina; we had 
a strict Scottish headmaster who said, «I’m not 
having a Peaches in my school.»So in school I was 
Petrina and Peaches at home. By the time I was 
in my teens everyone had accepted it, including 
teachers» [45]. 

Зауважимо, що в наведених прикладах образ 
дорогої, близької людини формується на основі 
сенсорних вражень (зорових, слухових, дотико-
вих, кінестетичних, нюхових, смакових). Резуль-
татом перцептивного сприйняття є цілісний образ 
об’єкта, що відображається у мовленні у вигляді 
емоційно-оцінних одиниць, у нашому випадку – 
прізвиськ. У процесі функціонування перцептив-
ної системи відбуваються візуалізація чуттєвого 
досвіду (перекодування образів у зорові схеми), 
реалізація пізнавальної функції мови через аб-
страгувальну й узагальнювальну роботу думки 
(вербалізація життєвого досвіду), взаємодія пер-
цептивної системи з емоційною сферою людини 
(узгодженість образів сприймань з об'єктивними 
зовнішніми впливами) [24, с. 462]. 

Емоції доповнюють відчуття й за допомогою 
емотивів мовець виражає своє ставлення до номі-
натора. Відтворюючи емоцію симпатії, номінатор 
може використовувати лексеми, що вказують на 
гастрономічні асоціації з об’єктом спілкування. 
Так, прізвиськом «Cookie» називають своїх рід-
них і прості громадяни, і представники вищого 
світу, як, приміром, домочадці англійської коро-
лівської родини ніжно іменували королеву-ма-
тір: «Cookie, Cake (‘Cookie’ was termed by the 
Duchess of Windsor; this may have been a bit of an 
insult. ‘Cake’ was very much aterm of endearment 
and was what the Mitford sisters called The Queen 
Mother» [47].

Внутрішньо-сімейні прізвиська зазвичай по-
зитивні в оцінюванні. Їх роль – виділити та під-
креслити особливості своїх рідних, тих, кого лю-
блять і до кого ставляться прихильно. 

Один і той же член сім’ї може мати кіль-
ка прізвиськ у родині, як, наприклад, сім’я ко-
рінних жителів Африки іменує по-різному свою 
дев’ятирічну Чідзу (Chiedza). Її матуся любляче 
звертається до доньки Chiye, вживаючи скороче-
ну форму; тато має своє лагідне іменування – Miss 
Malaika, що на місцевому означає – ангел. Двоє 
молодших братів називають сестричку chidhoma 
(привид) за її прихильність до моди [38].

Відомий англійський шеф-кухар Джеймс Олі-
вер усім своїм дітям додав афективних назв до 
офіційних імен, які нині трактують як такі, що 
мають особливий шарм, вінтаж. Дівчатка отри-
мали винятково красиві й пестливі імена: Poppy 
Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, and Petal Blossom 
Rainbow [44]. Довгожданого хлопчика нагороди-
ли популярним ще у 1930-ті роки – Buddy Bear 
Maurice [47]. 

Популярний американський актор Тобі Мак-
гваєр (Tobey Maguire) також реалізував своє 
почуття любові до доньки додатковим іменем 
Sweetheart Ruby Maguire. Інша відома зірка, 

Брайан Адамс (Bryan Guy Adams) – канадський 
рок-музикант, гітарист, автор і виконавець пі-
сень підхопив новомодну тенденцію емоційно 
іменувати своїх діток і назвав дочку Mirabella 
Bunny. Свій вибір він пояснює так: «She arrived 
like all good Easter bunnies on Easter Friday» 
[49]. На запитання про причини іменування до-
чки Blue Angel Девід Хоуелл Еванс, більше ві-
домий за своїм прізвиськом та сценічним ім'ям 
Edge – музикант, найкраще знаний як гітарист, 
клавішник та головний бек-вокаліст ірландського 
рок-гурту U2, нічого не відповів. Але, очевидно, 
що, порівнюючи донечку з неземною істотою, по-
сланцем Бога, музикант прагнув передати свої 
неземні почуття любові і прихильності.

Серед пестливих імен (pet names) можемо ви-
окремити:

1) скорочені назви, що походять від імені чи 
прізвища дитини: 

Daniel – Danny / Dann; Richard – 
Richey / Rickee; David – Dave / Davey / Davy; 
Sebastian – Seba / Sebbie / Seb / Baz; Barbara – 
Barb / Barbie / Babs / Bobbie; Elizabeth – Lizzi / 
Lizzie / Bettie / Betsey; Melissa – Mally / Mallie / 
Lissy / Mel; Rebecca –Becky / Beckie / Becca; 
Crafter – Crafty; West – Westie; Alffredson – 
Alfie; Strudwick – Struddy тощо;

Цікаво, що й у королівських родинах за та-
ким механізмом також створювали власні сімей-
ні найменування, як, наприклад, у родині відо-
мої королеви Вікторії: Victoria Adelaide Mary 
Louisa – Vicky, Albert Edward – Bertie, Alfred 
Ernest Albert – Affie [41]. Батька королеви Єли-
завети ІІ, короля Георга VI (Albert Frederick 
Arthur George), який цілковито підтримував свій 
народ під час Другої світової війни і навіть зміг 
подолати вроджену ваду – заїкання, щоб виго-
лосити промову до нації, у родинному колі на-
зивали простим іменем – Bertie [42]. Отже, емо-
ція любові є базовою, притаманною всім колам 
суспільста, і засоби вираження її однаково уні-
версальні – скорочені назви із зменшувальними 
суфіксами -ie/-y. 

Ще один приклад відданості й любові, яку 
пронесли через роки Ненсі Рейган та Рональд 
Рейган одне до одного, засвідчують їх родинні 
найменування Mommy та Ronnie. 

2) назви, які характеризують особливості зо-
внішності, характеру, поведінки дитини. 

Дівчинку Софію називали вдома Sophocles 
(жіноча версія Сократ) через її схильність філо-
софствувати. У номінації шляхом метафорично-
го перенесення підкреслюються інтелектуальні 
здібності дівчинки. Прізвисько «Deedle-Bug» ви-
найшли батьки для малюка, бо його найулюбле-
нішою справою було лепетання «deedle, deedle, 
deedle». Лексичну одиницю утворено за допомо-
гою переосмисленого звуконаслідування. Mikayla 
від народження отримала прізвисько «bug/
buggie» через те, що коли її маленькою загорта-
ли в ковдру, вона була схожою на жучка.

Усі члени родини Черчіллів мали прізвись-
ка тварин, що вказували на характерні риси 
своїх володарів: «Cat» – дружина Клементина, 
«Rabbit» – син Рендольф, «Mouse» – дочка Мері 
[45]. Нові найменування утворилися на осно-
ві асоціативних уявлень про характер і звички 
тварин, а також їх зовнішній вигляд і висту-
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пають класифікаторами, що експресивно опису-
ють людей.

Висновок. Прізвиська як одиниці вторинної 
номінації категоризуются на основі емоційно-
го оцінювання, що виражає певне ставлення 
суб’єкта оцінки до його об’єкта. Емоції є од-
ними з найважливіших компонентів емоціокон-
цептосфери людини, які обумовлюють процес 
пізнання та орієнтацію людини у світі, харак-
теризуючись біологічними, психологічними та 
соціокультурними особливостями. Повідомляю-

чи «дещо» про щось або когось, емоції мають 
матеріальну маніфестацію у способі виражен-
ня, у нашому випадку у вигляді прізвиськних 
номінацій. Виявлено, що за допомогою пріз-
виськ-емотивів номінант може відтворювати 
емоцію ЛЮБОВ. Вербалізований емоційний 
концепт, LOVE/ЛЮБОВ актуалізується пріз-
виськними номінаціями, які завдяки їхнім се-
мантико-стилістичних ознакам здатні вира-
жати суб’єктивно-лагідне ставлення мовця до 
адресата мовлення в комунікативному акті.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ LOVE  
В АНГЛИЙСКИХ ПРОЗВИЩНЫХ НОМИНАЦИЯХ

Аннотация
В статье исследована эмоционально-экспрессивная функция прозвищ. Эмоциональные значения, кото-
рые отражают основные человеческие эмоции, являются универсальными, и их проявление в лексиче-
ских номинациях прозвища варьируются в различных аспектах. Эмоциональные лексемы выражают 
положительную или отрицательную эмоциональную оценку, субъективное определение статуса объ-
екта, эмоционально экспрессивно осуждая или одобряя кого-то или что-то. Мы считаем, что прозвища 
семантически связаны с одной из шести основных моделей эмоций – Любовью. Субъекты номинаций 
прозвища, оценивая деятельность других и выражая эмоциональную оценку, могут передавать мате-
ринскую любовь, романтическую любовь, привязанность, увлеченность и другие подтипы любви.
Ключевые слова: прозвище, эмоция, эмоциональный концепт, эмотив, аффект, оценивание.
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EMOTIONAL CONCEPT LOVE IN ENGLISH NICKNAMES

Summary
The article analyzes emotionally expressive function of nicknames. Emotional meanings that reflect 
basic human emotions are universal, and their manifestation in nicknames’ lexical nominations vary 
with degrees of depth and different aspects. Emotional lexemes express positive or negative emotional 
evaluation, subjective determination of the object status, emotionally expressive approving or disapproving 
of somebody or something. We consider the nicknames as semantically related to one of the six basic 
emotions models – Love. Subjects of nicknames nominations intend to express maternal love, romantic 
love, affection, infatuation, and other subtypes of love estimating the activities of others and expressing 
emotional evaluation.
Keywords: nickname, emotion, emotional concept, affect, emotive, evaluation.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ДУХ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Павлушенко О.А.
Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського

У статті досліджено концептуалізацію поняття дух в українському дискурсі. Проаналізовано вербальне 
втілення виявлених концептуальних аспектів в лексикографічних джерелах, художніх, публіцистичних, 
релігійних текстах. Також до аналізу залучено мовний матеріал, одержаний методом інтерв'ювання 
корінних носіїв української мови. Виділено домінантні концептуальні аспекти визначеного мовно-мен-
тального конструкту. Особливу увагу спрямовано на перцептивно-образний адстрат. 
Ключові слова: мовна картина світу, дискурс, концепт, концептуальний аспект, понятійний субстрат, 
перцептивно-образний адстрат.
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Постановка проблеми загалом та її зв'язок 
з важливими науковими чи практични-

ми завданнями. На помежів'ї двох тисячоліть 
лінгвістична наука впевнено повернулася до 
дещо занедбаних аспектів дослідження мовної 
матерії – у її зв'язку з мислительною, зокрема 
когнітивною, та психічною діяльністю людини як 
індивіда і як представника певної етнічної спіль-
ноти. Науковці взялися до пошуків у мовному 
дискурсі того етнокультурного й етноментально-
го базису, що об'єднує людей у націю й втілює 
їхню національну самобутність. Осмислення при-
роди одиниць мовно-ментального простору соці-
уму – концептів відкриває перспективи розвитку 
мовознавства у галузі вивчення національних 
мовних картин світу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Ідею існування національних мовних картин сві-
ту вперше висловив В. фон Гумбольдт. Науко-
во-теоретичне обґрунтування й розвиток ця ідея 
одержала в працях німецького науковця Л. Вай-
сгербера, який належав до неогумбольдтіанської 
течії у мовознавстві. Новий важливий етап у до-
слідженні мови як засобу систематизації знань 
і культурного досвіду окремої етноспільноти 
пов’язаний із науковими студіями Е. Сепіра. Роль 
метафоризованих переносних значень лексичних 
одиниць національної мови у концептуалізації 
дійсності вивчав Б. Уорф. 

Мовна картина світу – це відбитий засоба-
ми мови образ свідомості, реальності, модель ін-
тегрального знання про концептуальну систему 
уявлень, що репрезентується мовою [3, с. 46]. Для 
цілісного уявлення про етномовну картину сві-
ту потрібно глибоко проаналізувати окремі його 
фрагменти в усіх їхніх виявах. На сьогодні у ві-
тчизняному мовознавстві опрацьовано поодинокі 
фрагменти мовної картини світу українського на-
роду, про повний опис національної мовної карти-
ни світу говорити ще зарано. Досліджено концепти: 
воля, свобода, неволя, слава, мрія, надія, доля, не-
доля, віра, кохання, любов, страх, сміх, сум, туга, 
журба, гріх, спокута, зло, добро, зрада, вірність, 
родинність, побратимство, милосердя, жорсто-
кість, гра (В. І. Кононенко); шлях, сумління, со-
вість, праця, робота, гріх, вчинок (Т. В. Радзієв-
ська); воля, дума, думка, Україна (Т. А. Космеда); 
слово, мова, думка, творчість, пісня (Н. О. Мех); 
бог, богородиця, пророк (Т. П. Вільчинська); коб-
зар (В. Л. Іващенко); бог (П. В. Мацьків); душа 
(М. В. Скаб); чоловік (мужчина) (Л. О. Ставицька); 
краса (О. М. Цапок); козацтво (С. П. Запольських); 
правда, неправда (М. В. Мамич); життя, доро-
га (Ж. В. Краснобаєва-Чорна); життя, смерть 
(О. О. Близнюк); степ (О. Є. Єфименко); небо, земля 
(С. О. Шуляк); жінка (Т. М. Сукаленко) та ін.

Виділення не вирішених до сьогодні частин 
загальної проблеми. Концепт дух не був предме-
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том спеціального дослідження, проте, поза всяким 
сумнівом, заслуговує на окрему увагу дослідників 
мовної картини світу українців як у плані лінг-
вокогнітивному, так і в лінгвокультурологічному. 
Припускаємо, що, використовуючи методи ком-
понентного аналізу, можна виявити в українсько-
му мовному дискурсі різні за своєю природою, а 
можливо, й суперечливі концептуальні аспекти 
цього мовно-ментального конструкту.

Формулювання мети статті. Мета пропонова-
ної студії – дослідити концептуалізацію понят-
тя дух в українському дискурсі, проаналізувати 
концептуальні аспекти, вербально втілені в ху-
дожніх, публіцистичних, конфесійних текстах та 
лексикографічних джерелах. Виявити домінантні 
концептуальні аспекти, особливу увагу спряму-
вати на перцептивно-образний адстрат.

Виклад основного матеріалу. Дух – це склад-
ний концепт, який в сучасному українському мов-
но-ментальному просторі ще не завершив свого 
формування, його зміст постійно поглиблюється й 
доповнюється новими концептуальними аспектами. 

Понятійний зміст цього складно структурова-
ного мовно-ментального конструкту представле-
ний понятійним субстратом, який одержав лек-
сикографічну кодифікацію: 1. Психічні здібності, 
свідомість, мислення; / У матеріалістичній філо-
софії і психології – мислення, свідомість як осо-
блива властивість високоорганізованої матерії, 
вищий продукт її, в ідеалістичній філософії – 
нематеріальне начало, яке лежить в основі всіх 
речей і явищ і є первинним щодо матерії; 2. Вну-
трішній стан, моральна сила людини, колективу; 
3. Загальний внутрішній зміст і напрям, основний 
характер чого-небудь; 4. За міфологічним і релі-
гійним уявленням, добра або зла безплотна над-
природна істота, що бере участь у житті природи 
і людини; 5. Те саме, що повітря [2, с. 627-628] 

Доуχъ – псл. duхъ, пов`язане чергуванням го-
лосних з dъхъ, dъхnǫti; споріднене з литовським 
doũsos «повітря» [1, с. 149].

Асоціювання духу з життєтворчою ідеєю, 
згустком знань бере початок в біблійному дис-
курсі і пронизує ментальний простір людства в 
цілому. Властивий цей концептуальний аспект й 
українській лінгвокультурі. Епіцентром його ви-
ступає Дух Божий – за християнським віровчен-
ням – нематеріальна світотворча сила і Святий 
Дух – третя іпостась святої трійці.

На початку Бог створив Небо та землю. 
А земля була пуста та порожня, і темрява була 
над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею 
води. (Перша книга Мойсеєва: Буття. Створення 
світу 1. 2). Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрис-
тячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа 
(Євангелія від Св. Матвія 28.16-19) 

Я ж вам вірив, як Богу. Мені ви були
За отця, і Духа, і... приклад (Б. Олійник). 
Дух пізнання такий самий давній, як і людство, 

породжений його бажанням осягнути об'єктивний 
світ у всіх виявах, і загартовується труднощами, 
які навіть можуть становити небезпеку.

Цей дух, що йшов проз течію сторіч і роз-
верзавсь могутніше та дужче у життєдайних 
грозах протиріч, що розгортали й потрясали 
суще (М. Бажан).

У світоглядній традиції українців є розуміння 
того, що дух – це породження інтелекту людини, 

форма вияву її нервової системи, роботи мозку і 
залежить тільки від його життєдіяльності. З при-
пиненням функцій мозку дух згасає.

А дух? Се ж іскорка лишень,
Се огник, нервів рух!
Розпадесь мозок, то й огень
Погасне, згине дух… (І. Франко)
Під впливом релігійного світогляду існує й 

інша думка, що дух, на відміну від свого матері-
ального вмістилища, є вічним, він незнищенний, 
його не спроможний спопелити навіть вогонь.

Ще той не вродився
Жар, щоб в нім згоріло
Вічне діло духа,
Не лиш утле тіло! (І. Франко)
Породжений вищою формою матерії, дух на-

буває спроможність керувати нею, робити її дії 
цілеспрямованими, визначаючи розвивальну 
мету. Дух – це воля, внутрішня сила, що по-
роджує прагнення до активної діяльності, віра 
в себе, упевненість у своїх можливостях. Духу 
властиво моделювати майбутнє окремої особис-
тості або певної спільноти й активно прямувати 
до реалізації цієї моделі.

Дух, що тiло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю… (І. Франко).
Матеріальною оболонкою духу є тіло, у ньому 

він живе, повсякчас рефлексує на зовнішні по-
дразники: може виявляти різну амплітуду коли-
вань активності, зазнає втоми, підпадає під гніт 
несприятливих обставин, відчуває муки, відро-
джується, відновлюється. 

Дух падає (занепадає), дух піднімається (під-
носиться), дух піднявся (піднісся), дух у п'яти 
ховається (Фразеологізми).

Його охоплював панічний страх, що згодом 
перейшов у тупий біль, який мучив його тіло й 
дух (Григорій Тютюнник).

Так важко, звільна хвиль, годин і днів
Повзуть безбарвні, непроглядні стада!
І дух у тілі, бачиться, зомлів… (І. Франко).
Тоді – до царства вод зелено-синіх, що в нім 

зросла перлина та корал, що в нім, як вічний 
горя крик, хорал звучить, наш дух тривожачи і 
нині (В. Барка). 

В українській лінгвокультурі дух також трак-
тується як ідея боротьби взагалі, прогрес, який 
противажить старому, віджилому, яке стоїть на 
шляху розвитку суспільства.

Голос духа чути скрiзь:
По курних хатах мужицьких,
Вiчний революцйонер –
Дух, наука, думка, воля –
Не уступить пiтьмi поля… (І. Франко)
В українському дискурсі від часу до часу 

об'єктивується розуміння духу як національної 
ідеї.

І може дасться заповіт новий
і дух нові напише нам скрижалі.
Але тепер? як маємо шукати
свому народу землю? Хто розбив нам
скрижалі серця, духа заповіт… (Леся Укра-

їнка).
Поширеним є розуміння духу як спорідненос-

ті світоглядних позицій, переконань, зокрема й 
лінгвокультурної та етнічної сутності, що слугує 
основою для національної самоідентифікації, ви-
разною ознакою самобутності певного етнотипу, 
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критерієм для розмежування з іншими спільно-
тами, зокрема етногрупами.

Одного духу (фразеологізм). Я знаю … Одного 
ми духу, і мати усім нам – блакить (В. Сосюра). 

Майже у кожного народу є певна суспільна 
група, яка з найбільшою силою виражає націо-
нальний дух, національну психологію (О. Губко).

Я – вологодський.
Корінний русак.
Вважай, по духу, не лише по мові,
А так пізнав його пекуче слово
Углиб, і ввись, і на солоний смак… (Б. Олій-

ник).
Почасти спільність поглядів, ідей, інтересів 

виступає об'єднувальною силою для всього сус-
пільства в певний період його історичного розви-
тку й трактується українцями як дух часу (фра-
зеологізм) [5, с. 224].

Чи є синонімічними мовно-ментальні кон-
структи дух і душа? Спільний етимологічний ко-
рінь дав в українській мові два різні мовні знаки. 
Між духом і душею пролягає хоч і тонка, але 
помітна межа. Ці два поняття не ототожнюють-
ся, а отже становлять різні концепти. Вони суть 
різних площин екзистенції людини як носія ду-
ховного і вольового начал, суб'єкта емотивної й 
інтелектуальної царин. 

І дух рече, купаючись у блиску прадуші… 
(В. Гренджа-Донський)

Високе діло розміняв на слово,
Високе слово – на дрібні діла,
І нишком розпадається основа,
Що цільність душ і духа берегла (Б. Олійник).
Однак паремійний фонд української мови 

пропонує фразему як на духу, що має значення 
«щиро, відверто, нічого не приховуючи» [5, с. 225] 
і виступає семантичним еквівалентом російської 
фразеологічної одиниці «по душам». Це дозво-
ляє нам видіти окремий периферійний концепту-
альний аспект аналізованого мовно-ментального 
конструкту, який споріднює його з концептом 
душа.

У більшості випадків дух усвідомлюється но-
сіями української лінгвокультури як внутрішня 
сила, воля особистості, її моральний, психічний, 
поведінковий стержень, який визначає пряму-
вання в життєвому просторі. 

Твій дух не став приниженим і плюсклим,
хоч слала доля чорні килими
то од Вілюйська до Холуйська,
то з Києва до Колими (Л. Костенко).
Людське ставлення підіймає дух і дає силу 

рукам. Товариське оточення, безкорислива мета 
(Ю. Яновський).

Нам треба залізних духом людей… (Г. Ко-
синка).

Проте в українському мовно-ментальному 
просторі немає абсолютного ототожнення духу й 
волі. У цьому зв'язку актуалізуються контексти, 
у яких лексичні одиниці дух і воля вживаються 
як мовні знаки з різним змістом, отже, експліка-
тори різних концептів.

Життя ускладнюється, моральні вартості 
знецінюються, тут, аби не впасти духом, не 
розчаруватися, потрібна залізна воля (Р. Ан-
дріяш).

В українському дискурсі є спроби розмежува-
ти дух і свідомість, мислення. 

І як я змірю твердість духа
І думу, всеблаженну думу (В. Барка).
Очевидним є зв'язок духу з емоційною сто-

роною буття людини, її психічною організацією. 
А в своїх найвищих пориваннях емоційна 

сфера, навпаки, є найвитонченішою найодухот-
воренішою цариною людського духу (О. Губко).

Найдавніший, праслов'янський, компонент 
когнітивно-семантичної структури концепту дух 
(дихання як фізіологічний процес) якнайширше 
представлений в паремійному фонді української 
мови: в один дух, – дуже швидко, миттю, на весь 
дух, з усього духу, скільки є духу, що є духу – 
щосили, з максимальним напруженням, одним 
духом – без затримки, дух вийшов (вискочив, 
випер) – помер, дух займається (забивається, 
затинається) – стає важко дихати від хвилю-
вання, сильного душевного потрясіння, щоб і дух 
не пах (не смердів) – на означення вимоги до ко-
го-небудь піти геть, перестати бувати де-небудь, 
ні духу живого – жодної істоти [5, с. 225].

Перцептивно-образний адстрат концепту дух 
в українському дискурсі вербалізовано досить 
розлого. 

Дух набуває персоніфікації в особі вольової 
людини (групи людей), борця, організатора, ду-
ховного вождя.

Вiчний революцйонер…
Вiн живе, вiн ще не вмер.
Мiлiони зве з собою, –
Мiлiони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть (І. Франко).
Посилюють образний адстрат концепту дух 

експліцитні й імпліцитні, асоціаціативні, порів-
няння з різноманітними референтами, що втілю-
ють висоту, піднесення, наприклад, тополя, небо.

І дух його – як гін стрімких тополь, що ви-
сочать на обрисі гірському (І. Гнатюк). Вклав у 
всі живі створіння душу, з духом неба злиту… 
(М. Бажан). 

Всеперемагаючий потенціал творчої сили 
духу, апофеоз його життєдіяльного начала 
об'єктивується в асоціативному зв'язку з вогнем, 
вибухом. 

…вогненним святом духа завирує і вибухне 
ХХ вік! (Є. Маланюк)

Трактування духу як виразника найблагородні-
ших виявів діяльності людини об'єктивує синтак-
сична конструкція велич духу, яку можна кваліфі-
кувати як традиційну для контекстного оточення 
титульного імені аналізованого концепту.

…ніколи не являла людина й стільки благо-
родної сили й величі духу… (О. Довженко)

Здійснений нами асоціативний експеримент 
дав такі результати (в опитуванні взяли участь 
100 осіб студентів різних спеціальностей ОКР 
бакалавра Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського): 

– дух (святий), ототожнення з Богом, незем-
ним началом життя – 56;

– вольове начало особистості, характер – 51;
– свідомість, розум – 14;
– енергія, сила – 28;
– дух нації, патріотизм – 42;
– вияв містичного, потойбічного, пов'язаного 

не з християнським вченням, а з язичницькими 
віруваннями – 56;

– дихання, запах – 39;
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– втілення самого життя (буття) – 18;
– ототожнення з душею – 18.
Отже, у свідомості пересічних носіїв україн-

ської мови домінує розуміння духу як неземного 
начала життя (ототожнення з Богом) – 56 і вияв 
містичного, потойбічного, пов'язаного не з хрис-
тиянським вченням, а з язичницькими віруван-
нями – 56. Цей, на перший погляд суперечливий, 
результат опитування насправді є дуже красно-
мовним фактом, який засвідчує глибоко укоріне-
ні у свідомості українців архетипні світоглядні 
традиції, у яких поєдналися прадавні уявлення, 
зумовлені первісними релігійними віруваннями, і 
ті, що постали пізніше під впливом православ'я. 
Крім того, при глибшому осмисленні ці два кон-
цептуальні аспекти мають спільне підґрунтя – 
в обох випадках це сили, що мають астральне 
походження, перебувають за межею осягнен-
ня людиною і можуть чинити на неї вплив, не 
контрольований з її боку. Другу позицію займає 
концептуальний аспект «вольове начало особис-
тості, характер» – 51, очевидно, сформований у 
процесі еволюції особистості як суб'єкта суспіль-
ної активності.

В українському дискурсі до вербальних за-
собів втілення концепту дух належать деривати 
духовний і одухотворений, які перебувають у 
відношеннях словотворчої мотивації з титульним 
іменем (субстантивом дух) аналізованого мовно-
ментального конструкту. Ці ад'єктиви слугують 
варіативними репрезентантами концепту в асо-
ціативному просторі носіїв національної мови, 
розширюють коло його властивостей й ознак. 
Духовними можуть бути життя, інтереси, потре-
би, виховання, діяльність, енергія, стосунки між 
людьми та сформовані на їхній основі групи чи 
об'єднання тощо. 

Запорожці були не тільки елітним станом 
України, але й виступали як духовний ката-
лізатор, як соціальний фермент у консолідації 
й кристалізації українського етносу як наро-
ду, як нації. Так Запорозька Січ виступала як 
осердя, духовний центр етногенезу українців 
(О. Губко).

Дискурсивна профілізація концепту дух од-
нокореневими ад'єктивами доповнює його «вер-

бальний портрет» (4, с. 113) вживанням їх у 
метафоричних конструкціях типу голос одухот-
ворений, думка одухотворена, жага духовна.

У мовчазливу готику тополі, в труда оду-
хотворену грозу (Л. Костенко)

Встановлю вечірній час, як молитву народу, 
полечу духовним своїм зором на Україну до рід-
ного народу, якого ніжним сином я є, був і буду 
во ім'я отця (О. Довженко). 

О музо муз, – і сущого, й майбутнього, ти 
очищай нас, як жива роса, І прихиляй до поля 
многотрудного, І поривай в духовні небеса! 
(Б. Олійник)

Дух може набувати естетичних виявів, оду-
хотвореність традиційно пов'язують з розумом 
людини, її ученістю, шляхетністю поведінки.

А що вже говорити про красу духа! Оду-
хотвореність обличчя, розум, що світився в 
очах і в кожному слові, красномовність, уче-
ність, начитаність, знання чужоземних мов, 
шляхетність і краса почувань і вчинків – усе 
це також було естетикою вищого ґатунку 
(О. Губко).

Висновки з цього дослідження та перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Отже, в свідомості українців домінує релігійне 
трактування значення титульної номінації до-
сліджуваного концепту – це розуміння або в 
межах християнської традиції, або пов'язане з 
рудиментарними язичницькими уявленнями. На 
другому місті у світлому секторі свідомості укра-
їнців перебуває концептуальний аспект «вольо-
ве начало особистості, характер», третю позицію 
посідає «дух нації, патріотизм». Цим зумовлені й 
основні ознаки, які інтерв'ювовані особи асоціа-
тивно пов'язують з референтами, позначувани-
ми субстантивом дух: святий, вічний, світлий, 
першородний, незламний, всеосяжний, сильний, 
легкий, чистий.

У статті викладено лише основні результа-
ти компонентного аналізу семантичного поля 
концепту дух, які можуть стати початком ґрун-
товного вивчення цього мовно-ментального кон-
структу. Зокрема, один з напрямів такого до-
слідження може бути продуктивним в площині 
конфесійного дискурсу.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ДУХ В УКРАИНСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация
В статье исследовано концептуализацию понятия дух в украинском дискурсе. Анализируется верба-
лизация концептуальных аспектов в лексикографических источниках, художественных, публицисти-
ческих, религиозных текстах. Для исследования также использован материал, полученный методом 
интервьюирования коренных носителей украинского языка. Среди концептуальных аспектов виделены 
доминирующие. Особое внимание сосредоточено на перцептивно-образном адстрате. 
Ключевые слова: языковая картина мира, дискурс, концепт, концептуальный аспект, перцептивно-об-
разный адстрат.
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CONCEPTUALIZATION OF THE NOTION OF «SPIRIT» IN UKRAINIAN DISCOURSE

Summary
The article presents an analysis of the conceptualized notion of «spirit» in Ukrainian discourse. The 
research has been based upon fine literature texts as well as those representing the confessional and 
publicistic styles, lexicographic resources and the material obtained from interviewing common native 
speakers of Ukrainian. There have been defined the dominant conceptual aspects of the mental language 
construct and the accentuated perceptive image adstrat. 
Keywords: mental language construct, concept, notional substrate, perceptive image adstrat, association.
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ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРМІНІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Рожков Ю.Г.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Висвітлено існуючі в науці підходи до класифікацій ветеринарної термінології. Виділено класифікації 
ветеринарної термінології в залежності від: сфери вживання; поширеності вживання в мові; сфери роз-
повсюдження термінів в ветеринарній науці і практиці; галузевої приналежності; ступеня однозначності; 
ступеня точності відображення поняття; часу використання; наявності дефініції; зв'язку терміну з контек-
стом; джерела виникнення; складу ветеринарного терміну. 
Ключові слова: ветеринарний термін, ветеринарна термінологія, загальновживані терміни, спеціальні не 
ветеринарні терміни, спеціальні ветеринарні терміни. 

Актуальність дослідження. Очевидно, що 
в науці існує величезна кількість праць 

присвячених дослідженню понять термін та тер-
мінологія. Проте, в науці недостатньо окреслена 
різниця між цими двома поняттями. Також не-
достатнім вважаємо розробленість класифікації 
ветеринарної лексики.

Мета дослідження – виявити особливості кла-
сифікації ветеринарної лексики, а також окресли-
ти різницю між поняттями термін та термінологія. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Особли-
вості класифікації ветеринарної лексики в остан-
ні десятиліття інтенсивно розроблялися на мате-
ріалі різних мов як вітчизняними мовознавцями 
(Гриньов В.П., Даниленко С.Д., Шелов Л.О., Си-
моненко О.А. та ін), так і зарубіжними лінгвіста-
ми (Andrews E.A., Antia В.E., Baakes K., Bauer L., 
Beaugrande R., Draskau J.K., George F.H.).

Виклад основного матеріалу. Не кожне спе-
ціальне слово – термін, і не кожна сукупність 
спеціальних слів може називатись термінологією. 
На наш погляд, термін на відміну від інших слів, 
ставлячись до наукової галузі знання, поєднує в 
собі обидві функції, причому дефінітивна висту-
пає обов'язковою при розпізнанні терміна. Вона 
викликає до дії ще й когнітивну функцію, тому 
що термін зазвичай виступає як репрезентант 
певної наукової теорії. Акумуляція цих функцій 
диктує певні умови семантичній структурі номе-
на і його функціонуванню. Дефінітивна функція 
вимагає однозначності термінологічної назви, що 
визнається більшістю вчених, хоча деякі дослід-
ники допускають полісемію терміна. Слід уточни-
ти, що однозначність термінів треба розглядати в 
межах конкретної термінології, де вони взаємо-
корелюються між собою. Ця особливість визна-
чається внутрішньою формою лексеми «термін» 
(«terminus» з латинського – «межа»). 

Терміни в межах однієї термінології взаємоо-
бумовлені, значення їх уточнюється в тій галу-
зі, в яку включено термінологічне визначення. 
Точність – основна властивість термінів, тому 
що вони створюються для позначення спеціаль-
них понять і спеціальних предметів, реалізуючи 
номінативно-дефінітивну функцію. У конкретної 
термінології термін має певну дефініцію, яка і 
є основною ознакою його точності. Для прикла-
ду порівняємо дефініції термінів у музикантів 
і військових. Атака – «початок звуку в співі» і 
атака – «поєднання стрімкого руху з вогневими 
засобами»; детонація – «фальшиве, нечисте ви-
конання» і детонація – «вибух»; позиція – «поло-

ження рук на музичному інструменті» і позиція – 
«траншея, окоп»; лад – «система звуковисотних 
інтервалів» і лад – «статутне розміщення вій-
ськовослужбовців» і т. д. Слово лише тоді є тер-
міном, коли воно має дефініцію і коли по ній його 
можна відновити. Різні підходи до розуміння се-
мантичного наповнення терміна відображаються 
і на питанні присутності в його значенні конота-
тивних лексем емоції, оцінки, експресії. «Термін 
точний і холодний, і сфера експресії для термі-
на в межах термінології закладена» – говорить 
А. А. Реформатський [6, 55].

«В слові-терміні на перший план виступає 
його об'єктне значення, суб'єктне ж, оцінне, 
або взагалі знято, або завуальовано» – вважає 
Б. Н. Головін [7, 7]; емоційно-експресивна ней-
тральність становить другу неодмінну власти-
вість будь-якого терміна. Емоційно-стилістичні 
якості термінологічнї одиниці набувають лише 
в «невласних умовах і контекстах їх вживан-
ня» – пише А. І. Моїсеєв [8, 77]. Л. А. Капанадзе, 
І. С. Квітко, В. М. Лейчик і інші вважають, що 
терміни позбавлені якого-небудь емоційно-екс-
пресивно-оцінного забарвлення. Однак існує дум-
ка про допустимість конотацій в термінологічних 
найменуваннях (Н. З. Котелова, В. П. Даниленко, 
В. П. Прохорова).

Терміни – як назви, перш за все, спеціаль-
них понять науково-технічної галузі – мають 
точні визначення, зафіксовані в словниках. Тим 
самим терміни визнаються офіційними і коди-
фікованими. Найбільш типовими є термінологіч-
ні слова. Поряд з ними є складові терміни, або 
лексиколізовані словосполучення, терміни-описи. 
Як ті, так і інші знаходяться в системі, позна-
чають поняття і утворюють термінологію, або 
терміносистему, яка представляє собою штучне 
утворення (Н. В. Подольська, А. В. Суперанська, 
Г. П. Німець, Н. В. Васильєва, В. П. Даниленко, 
В. М. Грязнова, Т. Л. Канделакі і ін.).

Системність терміна розглядається як важли-
ва риса його характеристики: «... немає і не може 
бути поняття (а отже, і вираження його терміну), 
яке б не було системно пов'язано з іншими по-
няттями даної предметної області, і, отже, кожен 
термін існує лише як член певної системи тер-
мінів. Тому ознака системності представляється 
необхідним при визначенні терміна» [9, 11]. По-
няття «термінологія» і «терміносистема» розгля-
далися як синоніми, але останнім часом дослід-
ники розділяють їх. Вважається, що термінологія 
являє собою «стихійно складену сукупність оди-
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ниць, здебільшого неповну, логічно нечітку, що 
складається з предтермінів, квазітермінів, псев-
дотермінів, тоді як терміносистема служить ре-
зультатом свідомого упорядкування або констру-
ювання з природних, але спеціально відібраних 
одиниць, які є повноцінними термінами» [10, 6].

З точки зору функціонально-нормативного 
підходу терміни в системі спеціальної лексики 
первинні, тому що вони офіційні і належать до 
наукового стилю літературної мови. Термін по-
винен бути коротким, однозначним, простим, без 
емоційно-оцінно-експресивних відтінків і, відпо-
відаючи вимогам системності, співвідноситися з 
іншими термінами конкретної науково-технічної 
сфери. Терміни з такими характеристиками на-
зивають «ідеальним», в житті «аналіз різних тер-
мінологій, здійснений різними авторами, ставить 
під сумнів правомірність пред'явлення до термі-
нів розглянутих вимог, оскільки значна частина 
реально функціонуючої термінології цим вимо-
гам не відповідає, але тим не менш продовжує 
обслуговувати відповідні галузі знання «- зазна-
чає Б. Н. Головін [11, 54]. 

З його думкою погоджуються й інші дослід-
ники: «Всі інші ознаки, звичайно приписуються 
термінам і термінології в цілому: точність зна-
чення, однозначність, системність, відсутність 
синонімії і т. д. – «Ідеальний» термін має право 
на існування в системі мови. Тому «терміни необ-
хідно вивчати в сфері фіксації, тобто в словни-
ках, а не в процесі їх функціонування, тобто в 
текстах», де полісемія «Явище неминуче і при-
родне» [13, 15]. 

У процесі функціонування термін може набу-
вати не тільки додаткового значення, але й си-
нонімів, варіацій, він може трансформувати зо-
внішню структуру і т.д.

Ветеринарна термінологія вкрай різноманіт-
на і може бути класифікована на різні види, за 
різними ознаками. В ветеринарній літературі 
запропоновано кілька таких ознак і відповідних 
класифікацій, хоча далеко не всі з них безпере-
чні. Критичний аналіз різноманітних наукових 
точок зору з цього питання дозволяє запропо-
нувати наступний варіант класифікації аналізо-
ваного явища.

Залежно від сфери вживання ветеринарні 
терміни поділяються на терміни ветеринарної 
науки і терміни ветеринарної практики.

Термінологія ветеринарної науки – це терміни, 
які використовуються в ветеринарних наукових 
працях. Сферою її існування і фіксації є наукова 
і навчальна ветеринарна література. Слід зазна-
чити, що практично в будь-який термін, що вжи-
вається в сфері ветеринарної практики, входить 
в наукову ветеринарну лексику, в той час як не 
всякий доктринальний термін знаходить відобра-
ження в тих чи інших ветеринарних документах.

По-перше, в данному випадку порушено 
правило логічного поділу поняття, в силу якого 
розподіл має бути безперервним, плавним, по-
ступовим. В силу сказаного первинний поділ ве-
теринарних термінів повинен бути дихотомічний. 
Перш за все, їх слід класифікувати на загально-
вживані та незагальновживані (спеціальні), які, в 
свою чергу, підлягають подальшому поділу. 

По-друге, не цілком точним бачиться найме-
нування «спеціальні технічні». Воно вузьке за 

своїм обсягом, оскільки в буквальному сенсі дане 
словосполучення обмежується тільки технічною 
термінологією. Як видно, словосполучення «тех-
нічні терміни», що закріпилося в ветеринарній 
науці, пов'язане з широко поширеним виділен-
ням таких областей, як наука і техніка. Однак 
тут наука як особлива сфера людської діяльності 
протиставляється техніці або як сукупності різ-
них засобів, механізмів і пристроїв, що не існу-
ють в природі і виготовлені людиною для здій-
снення процесів виробництва і обслуговування 
невиробничих потреб суспільства, або як діяль-
ності, пов'язаної з вивченням, застосуванням і 
вдосконаленням знарядь і засобів праці.

Насправді в дану групу входять не тільки 
терміни технічних наук, але і всі інші спеціаль-
ні терміни: медичні, економічні, психологічні та 
інші. З урахуванням сказаного можна запропо-
нувати таку класифікацію. Залежно від поши-
реності вживання в мові всі терміни, викорис-
товувані в ветеринарній науці і практиці логічно 
поділити на дві групи: загальновживані та не-
загальновживані (спеціальні). Загальновживані 
терміни – це терміни, які в однаковій мірі вико-
ристовуються в побутовому мовленні, в художній 
і науковій літературі, в ділових документах і в 
тому числі в ветеринарній науці і практиці. 

Ці терміни становлять основну частину (за 
підрахунками вчених до 80%) тексту наукових 
робіт і тексту ветеринарних документів. вони 
вживаються в повсякденному, загальновідомо-
му сенсі, тому прості і загальнозрозумілі. До них 
можна віднести такі, терміни як «автор», «за-
мовлення», «документ», «громадянин», «свідок», 
«працівник» і цілий ряд інших [4, с. 70; 5, с. 24]. 
З приводу можливості і необхідності використан-
ня спеціальної термінології в ветеринарних до-
кументах висловлюються суперечливі судження. 

Інші вчені вважають, що без спеціальної тер-
мінології в тексті ветеринарії звичайною літе-
ратурною мовою виражати думки неможливо 
[6, с. 177]. Буденна лексика з огляду на її уні-
версальність, багатозначність і образність не за-
вжди задовольняє потреби в точності і стислості 
ветеринарного тексту [5, с. 62]. Конкуренція між 
зрозумілістю медичних документів і їх стислістю 
і точністю не може бути вирішена на користь од-
нієї з груп термінів. І загальновживані та спеці-
альні терміни об'єктивно необхідні. 

Головне – правильно визначити міру їх ро-
зумного співвідношення. Це завдання має вирі-
шуватися за допомогою послідовного дотримання 
вимог, які пред'являються до ветеринарної тер-
мінології. Спеціальні терміни – це терміни, які 
створюються і використовуються в тій чи іншій 
галузі наукового знання. Залежно від галузі на-
укового пізнання з метою ветеринарного аналізу 
їх доцільно розділити на дві групи: спеціальні 
неветеринарні і спеціальні ветеринарні. 

Спеціальні неветеринарні терміни – це термі-
ни, запозичені з області спеціальних знань (тех-
ніки, медицини, економіки, біології та інших) і 
використовувані в ветеринарній науці і практиці. 
У цих галузях науки вони створюються для на-
йменування відповідних понять. 

Потреба використання даного виду термінів 
в текстах спеціального призначення полягає в 
однозначності їх розуміння. При використанні 
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таких термінів ветеринару необхідно дотриму-
ватися наступного правила: спеціальні невете-
ринарні терміни вживаються в тому значенні, 
яке закріплюють за ними відповідні галузі знань 
[6, с. 129-130]. Спеціальні ветеринарні терміни – 
це терміни, введені до складу ветеринарної лек-
сики науковцем, що займається проблемами да-
ної галузі і використовуються для найменування 
того чи іншого ветеринарного поняття. 

Говорячи про розподіл медичних термінів на 
загальновживані та спеціальні, слід зауважити, 
що між даними групами термінів йдуть постійні 
дифузійні процеси – терміни взаємопроникають. 
Так, багато термінів, які були створені медиком і 
спочатку були суто ветеринарними, надалі широ-
ко поширилися в побуті, в художній літературі, 
активно застосовуються за межами ветеринарії. 
Вони перестали бути власне ветеринарними і пе-
ретворилися в звичайні слова. Окремі вчені про-
понують загальновживані терміни поділяти на 
два різновиди: загальновживані ветеринарні тер-
міни і терміни, що використовуються в тексті ве-
теринарного досліду у вузькому значенні [4, с. 74]. 
Залежно від сфери розповсюдження термінів в 
ветеринарній науці і практиці їх можна розділити 
на загальні, міжгалузеві і галузеві [4, с. 69].

На перший погляд може здатися, що викорис-
тання в ветеринарних документах оціночних по-
нять є виключно негативне явище. В залежності 

від часу використання ветеринарні терміни поді-
ляються на усталені і нові. Усталені – це терміни 
які тривалий час використовуються в ветеринар-
ній науці і ветеринарних документах. Нові – це 
терміни, які мають невеликий термін викорис-
тання в ветеринарії. У ветеринарній літературі 
в якості тимчасового кордону, що служить осно-
вою для виділення зазначених різновидів термі-
нів, запропоновано брати пострадянський період, 
який характеризується кардинальною зміною 
суспільно-економічної формації і появою цілої 
системи нових суспільних відносин [1, с. 45].

Залежно від обсягу яке відображають терміни 
їх можна поділити на: терміни родового значення 
і терміни видового значення. Термін родового зна-
чення – це термін, що позначає родове поняття, 
тобто таке поняття, обсяг якого ширше і повністю 
включає в себе обсяг іншого поняття. Термін ви-
дового значення – це термін, що позначає видове 
поняття, тобто таке поняття, обсяг якого стано-
вить лише частину обсягу родового поняття.

Залежно від зв'язку ветеринарного терміна з 
контекстом можна виділити контекстні і некон-
текстні терміни. Контекстні – це терміни, смис-
лове значення яких виявляється з контексту. 
Так, термін «abdomen» може вживатися в ши-
рокому і вузькому сенсах. Конкретне значення 
данного терміна в кожному окремому випадку 
виявляється з контексту. 
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Розглянуто автобіографізм як особливий стилістичний прийом та його використання в оповіданні Івана 
Дніпровського «Долина угрів». З’ясовано основні елементи автобіографізму. Розкрито зіставний аналіз 
подій з життя Івана Дніпровського з описами та подіями в оповіданні «Долина угрів» та пояснено роль 
самого автора у творі.
Ключові слова: Іван Дніпровський, «Долина угрів», автобіографізм, автобіографічні елементи, біографія, 
прийом.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРМИНОВ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Аннотация
В статье представлены существующие в науке подходы к классификации ветеринарной терминологии. 
Выделено классификации ветеринарной терминологии в зависимости от: сферы употребления; рас-
пространенности употребления в языке; отраслевой принадлежности; степени однозначности; степени 
точности отображения понятия; времени использования; наличия дефиниции; связи термина с контек-
стом; источника возникновения; состава ветеринарного термина.
Ключевые слова: ветеринарный термин, ветеринарная терминология, общеупотребляемые термины, 
специальные не ветеринарные термины, специальные ветеринарные термины.

Rozhkov Yu.G.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ISSUE OF VETERINARY MEDICINE TERMS CLASSIFICATION

Summary
The article deals with the contemporary scientific approaches to the classification of veterinary 
terminology. Author distinguished the classification depending on: sphere of application, abundance of 
the term application in language, sectoral affiliation, degree of univocity, correctness of the term display, 
time of application, definition availability, the connection between term and context, the source of origin, 
veterinary term context. 
Keywords: veterinary term, veterinary terminology, commonly used terms, special non-veterinarian 
terms, special veterinarian terms. 

Постановка проблеми. Дослідження автобі-
ографізму у творчості письменників порів-

няно не новий аспект досліджень літературознав-
ців. Виходячи із загальних засад автобіографізму, 
дослідники поділяють думку, що він виявляється 
у кількох формах: автор може бути прототипом 
головного героя, сюжет твору чи окремі частини 
взяті з життя автора, або він є їх свідком. Твор-
чість Івана Дніпровського, зокрема оповідання 
«Долина угрів» (1927), яскраво репрезентує вико-
ристання автобіографічних елементів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
жанр, автобіографія у світовій літературі дуже 
поширений і має давню історію (Юлій Цезар, 
Ж.-Ж. Руссо («Сповідь»), Й.-В. Гете, О. Герцен 
(«Минуле і думи»), Л. Толстой). Це літератур-

ний жанр, головним героєм якого (в літературно-
му сенсі) є сам автор; основа автобіографістики, 
що включає, крім автобіографії, мемуари (спо-
гади), щоденники, почасти й листування, а та-
кож автобіографічні художні твори. Все це мож-
на означити терміном «автобіографізм», тобто 
тією особливістю, що полягає в наповненні тво-
ру фактами з власного життя письменника. Як 
жанр, автобіографія у світовій літературі дуже 
поширений і має давню історію (Юлій Цезар,  
Ж.-Ж. Руссо («Сповідь»), Й.-В. Гете, О. Герцен 
(«Минуле і думи»), Л. Толстой) [1]. Автобіогра-
фізм, у свою чергу, неодноразово ставав об’єктом 
дослідження багатьох науковців, зокрема М. Бах-
тіна, В. Виноградова, Г. Гуковського, І. Констан-
кевич, Т. Черкашиної та ін. 
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В. Виноградов уважав, що «у художньо-
му творi можуть i навiть повиннi вiдбиватися 
слiди iсторичної своєрiдностi життя автора, 
своєрiднiсть його бiографiї, стиль його поведiнки, 
його свiтобачення» [4, ст. 35].

Письменник, на думку М. Бахтіна, «може 
з'являтися у полi зображення у будь-якiй 
авторськiй позi, може зображувати реальнi мо-
менти свого життя чи робити на них алюзiї» 
[2, ст. 47]. Детальнiше та глибше розгортаю-
чи свої науковi спостереження, він пiдводить 
до висновку, що «бiографiчне i автобiографiчне 
у творчостi рiзкої гранi мiж собою не мають i 
є своєрiдною трансгредiєнтною формою, в якiй 
«я» може об'єктивiзувати себе самого i своє 
життя художньо. Бiографiя може служити для 
самооб'єктивiзацiї, бути автобiографiєю, тобто з 
точки зору можливого збiгу в нiй героя i авто-
ра. Бiографiчна цiннiсть може органiзувати не 
тiльки розповiдь про життя iншого, але i пере-
живання самого життя i розповiдь про своє жит-
тя, може бути формою усвiдомлення, бачення i 
висловлювання власного життя» [3, ст. 131].

Автобіографізмом називають стилістично осо-
бливий літературний прийом, пов’язаний з авто-
біографією, проте він виявляється в текстах, які 
не є автобіографіями і не сприймаються як такі. 
Автор трансформує свій життєвий досвід, вияв-
ляючи екзистенційні засади особистості, ціннісні 
пріоритети, психологічні настанови. Коли йдеть-
ся про автобіографізм як прийом, то мається на 
увазі не достовірність фактичних даних, ситуа-
цій, подій, а пізнаваність – у контексті реаль-
ного життєпису автора – психологічних моти-
вацій, переживань і травм, етичних установок, 
соціальних ролей, масок. Для цілісного аналізу 
автобіографічного дискурсу в прозі першої по-
ловини ХХ ст. потрібно брати до уваги всі аспек-
ти автобіографізму, у зв’язку з поняттями само 
репрезентації, ідентичності, і з особливостями 
оповіді, жанру, стилю, представлення авторської 
свідомості та свідомості автобіографічного пер-
сонажа. Феномен автобіографічного дискурсу в 
українській прозі першої половини ХХ ст. осо-
бливо виразний. Ідеться про процеси самотво-
рення та само репрезентації оповідача, моделі 
національно-культурної ідентичності, чинники, 
що впливають на структуру колективної та ін-
дивідуальної пам’яті, засади автоміфологізації, 
автопсихологізм [7].

Отже, українська автобіографіка перших 
десятиліть ХХ століття представлена вели-
кою кількістю мемуарно-автобіографічних тво-
рів різного ідейного спрямування та естетичної 
ваги. Спогади про своє життя, тогочасне жит-
тя країни й відомих сучасників полишали по-
літики, військові і громадські діячі, священи-
ки, науковці, літератори, актори, художники, 
кооператори і т. ін. Для своїх мемуарно-авто-
біографічних творів автори обирали найрізно-
манітніші форми, жанри, стилі, які допомагали 
їм якнайдокладніше відтворити не лише історію 
власного персонального життя, а й складний і 
доволі суперечливий дух епохи [12].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На перший погляд, в опові-
данні І. Дніпровського «Долина угрів» можна не 
побачити автобіографічних елементів. Вони ніби 

завуальовані у творі. Лише проаналізувавши біо-
графію письменника, можна говорити про ви-
користання такого прийому як автобіографізм у 
його творах.

Творчість І. Дніпровського протягом останніх 
десятиліть досліджували чимало літературоз-
навців, зокрема Р. Мовчан, Н. Кузякіна, М. На-
єнко, Л. Скорина, В. Явтушенко та ін. Проте 
автобіографізм в оповіданні «Долина угрів» не 
досліджено. Головною метою цієї роботи є про-
аналізувати автобіографічний елемент в оповіда-
нні І. Дніпровського «Долина угрів».

Виклад основного матеріалу. Про Першу сві-
тову війну в українській літературі майже не-
має помітних творів. Але проза Дніпровського 
тут приємний виняток. Ця війна назавжди за-
лишилася центральною подією його життя, знай-
шовши відгук в оповіданні «Долина угрів». І. Дні-
провський був майстром середнього жанру, який 
займав проміжне місце між короткою (новела) і 
великою (роман) прозою. Його твори в прозі мож-
на кваліфікувати як великі оповідання або ма-
ленькі повісті. Світ героїв у цих творах склада-
ється ніби з двох поверхів: вищого офіцерського 
й генеральського складу й солдатської маси. Але 
от що дивно: авторська позиція не ототожнена з 
жодним з цих полюсів. Письменник старанно ви-
шукує для себе місце «над сутичкою».

У першій прозовій збірці І. Дніпровського 
«Заради неї» яскраво помітне автобіографічне 
начало. Прозові твори виконували роль своєрід-
ної психотерапії, допомагали вгамовувати власні 
переживання й почуття, долати набуті в напру-
женому житті психологічні процеси. Р. Мовчан 
припускає, що «саме завдяки нестримному праг-
ненню якось звільнитися від тяжких душевних 
мук і народився Дніпровський-прозаїк… Через 
те ці твори мають велику дозу суб’єктивності й 
виражальної експресії, а їхню ідейно-стильову 
палітру визначають насамперед потужні при-
страсті, яких несила людині тримати в собі, тому 
трагічний фінал неминучий» [10].

Оповідання «Долина угрів» увійшло до збірки 
«Заради неї» (оповідання «Заради неї», «Доли-
на угрів», «Туман», «Марія радости», «Наяда», 
«Елегія») і написане 1926-1932 рр. Ймовірно, що 
події, описані у творі, відбувалися в період Пер-
шої світової війни. До художнього осмислення 
теми війни І. Дніпровський йшов непросто, адже 
в тодішньому радянському суспільстві вважало-
ся, що «…письменники-пацифісти своїми «про-
тестами» проти всякої війни присипляють пиль-
ність пролетаріяту, демобілізують трудящих 
перед неминучою останньою війною з капіталіз-
мом…» [1].

Р. Мовчан наголошує, що «він (І. Дніпров-
ський) уважає себе безпосереднім учасником і 
«свідком смерті людей своєї епохи». Такою була 
основна психологічна передумова написання ан-
тивоєнних творів І. Дніпровського» [10].

Не можна з впевненістю сказати, що одним із 
головних героїв виступає саме І. Дніпровський, 
або ж те, що автор є його прототипом. На нашу 
думку, письменник у цьому творі якраз виступає 
свідком тих подій, які він зображує в оповіданні. 
Адже відомо, що І. Дніпровський брав участь у 
воєнних діях на Правобережжі, а також багато 
подорожував, в тому числі побував і в Карпатах. 
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В оповіданні «Долина угрів» чітко простежує-
мо, що події відбуваються у Карпатах: «Паро-
вик влітав у Карпати» [2, ст. 191]. І. Дніпров-
ський вдається до незначних описів природи, 
більше звертає увагу на дії військових, солдатів. 
Але письменник пише: «Командарм мальовни-
че випростав груди і велично оглянув свій по-
чет. Гори заступили степи і тяглися зубами 
до неба» [2, ст. 192]. Також можна припустити, 
що І. Дніпровський був особисто у тій місцевості 
Карпат, яку описав в оповіданні «Долина угрів», 
бо знав цю території досить детально: «– А прав-
да, чудова природа?», «– Висота тисяча сімсот 
п’ятдесят шість…», «– Вам не здається, – ма-
нірно скривила обличчя дочка, без потреби на-
тягаючи вуздечку і підводячи голову свого коня 
надмірно високо, – що вона подібна до левиці? 
Лягла поперек гір і затулила дорогу маленьким 
«горняшкам». Голова, шия, бюст…» [2, ст. 193]. 
Згодом, сам командарм розмірковує, «неодрив-
но» дивлячись на гору: «Справді, вона лягла се-
ред долини і затуляє, «але не так обрій, а до-
ступ нашому військові, вашество. Вона, ця гора, 
командує над усіма висотами і не така вже й 
весела…» [2, ст. 193].

І. Дніпровський, як важко йому не було, не міг 
не писати про скрутне становище українських 
земель, про загрозу втрати цих земель та про 
можливості їх збереження. Письменник каже, що 
саме «там, біля «бюсту», очевидно, стоять ку-
лемети, а там уже «горняшки», тільки не наші. 
Очевидно, там, нижче, в міцних бліндажах, за-
литих бетоном, сидять тірольські резерви. Під-
готовку треба робити мортирами. Поставити 
їх вздовж Черемошу й гатить. А потім піхота 
йде й бере голіруч» [2, ст. 193]. За горою – угор-
ська долина, долина миру, «коли будемо там, ав-
стрійський Габсбург попросить нашого миру!» 
[2, ст. 201]. Солдатам командарм говорить так: 
«Це – командна висота миру. Хто нею панує, 
той держить мир. За цими каміннями – там 
уже більше нема таких гір. Там уже дріб’язок. 
Малесенькі гірки. Скирти. Ми їх переступимо. 
Р-раз – і готово. Але як ми опинимося там, на 
оцій горі, їм ніде буде держатись. Вони поси-
плються вниз. В угорську долину. Їхні баварські 
і тірольські стрільці», «Не бійтесь тієї долини. 
Там живуть угри. Надзвичайно багатий народ. 
Хлібороби. Там ми вже не воюєм. Там ми стаєм 
на спочинок і ждемо ключів миру. От і все. Сто-
їмо і ждемо» [2, ст. 201-202].

На нашу думку, досить суттєвим є те, що 
І. Дніпровський не дає імені головному героєві – 
командарму. Автор, швидше за все, хоче наголо-
сити на тому, що таких командармів у той час 
було чимало. Автор зображає типовий образ ге-
роя того часу. Він готовий зробити все, аби до-
сягти своєї мети, навіть якщо загинуть чимало 
бійців. Командарм каже: «У мене за плечима Ро-
сія, і я не буду панькатись з Прутським пол-
ком» [2, ст. 189]. Солдати відповідають йому, що 
не підуть у наступ, бо «німець їм брат».

Командарма, який закликає Прутський полк 
до наступу, а за відмову обіцяє солдатам гар-
мати й кулемети, солдати наздоганяють у сало-
ні його поїзда й викидають з вагона на багнети. 
Письменник не приховує цю неадекватну жор-
стокість, зображує її як щось патологічне, проти-

природне. Як протиприродною є й зарозумілість 
командарма, несприйняття ним реального стану 
речей, його небажання діалогу з своїми ж бійця-
ми. Між ними – прірва [8].

Суть відмови солдатів від дальшого продо-
вження війни, жадання миру добре прочитуєть-
ся вже в самих солдатських репліках, у їхньому 
прагненні побрататися навіть з кайзерівськи-
ми вояками. Однак письменник глянув на цей 
солдатський бунт ще й очима командарма, ко-
трому здавалося, що він може «зробити чудо»:  
«…ви будете свідком чуда. Я зроблю чудо. Я вам 
його зроблю» [2, ст. 198]. Командарм хотів зму-
сити солдатів і далі наступати на кайзерівську 
армію. «Чудо» сталося, але цілком протилежне: 
солдати не тільки не піддалися на вмовляння 
командарма, а загнали його спочатку у вагон, а 
потім на чотирьох багнетах підняли «до самого 
божого престолу»: «В коридорі носії раптом за-
шпортались, на мить зупинились і незграбно 
почали гойдати командарма. Роти і купи очей 
влипли в видовище. Командарм чутно смик-
нувсь і полетів із дверей. Чотири багнети (чо-
тири багнети!) підхопили його (командарма) 
на льоту. Він скрутивсь на них і хляпнув на 
землю» [2, ст. 208]. Далі І. Дніпровський пише:  
«…Командарм враз зміркував, що він не людина, 
а мапа. Ад’ютанти схопили з стола кольорове 
полотнище, тягнуть його до стіни, давлять 
крайки його кнопками – шумлять флажка-
ми – тикають вістрями в лінію фронту. Мапа 
м’яко сичить і здригається. Враз вона почала 
неймовірно зростати» [2, ст. 208]. 

Показавши передсмертне марення коман-
дарма, явивши йому навіть схід сонця, котре 
«з криком кинулося вбік, розлетілося іскрами 
і згасло» [2, ст. 209], письменник розкрив усю 
безглуздість смертовбивчих війн, котрі ніко-
ли не зможуть гармонувати із «сонячною пер-
спективою» людського життя. «Погасле сонце» в 
цьому оповіданні, можливо, і не найкраща зна-
хідка І. Дніпровського (такий образ у 20-х ро-
ках з’явився у творах М. Шолохова, Г. Косинки 
й ін.), але за художньою логікою воно тут цілком 
на своєму місці [11].

Прикметно, що І. Дніпровський ніде не ви-
словлює своєї думки, приховує власні відчуття – 
він повністю розчиняється у своїх героях і тому 
образ світу подіє у їхньому сприйманні, крізь 
призму їхніх відчуттів.

Не можна говорити, що І. Дніпровський писав 
прозові твори лише в певний період свого життя. 
Він писав їх завжди, коли «стомлена душа не 
витримувала, шукала спочинку від марафонного 
напруження» [9].

У творчому доробку І. Дніпровського є чимало 
незавершених прозових творів. Але найголовні-
ше те, що друкувати ці твори письменник не по-
спішав. «Вони писалися мовби для себе, як спо-
відь перед власним сумлінням. В прозі була його 
душа, а він боявся розкрити її перед цинізмом і 
жорстокістю реальності» [9]. 

Висновки і пропозиції. Отже, у різні періоди 
автобіографізм відігравав певну роль у процесах 
модернізації літератури. У 20-30 рр. помітно зба-
гачується поетика автобіографічної прози. Спе-
цифіка авторського досвіду пов’язана з тим, що 
це здебільшого травматичний досвід перелом-
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ної епохи, коли особистість опинялася в ситуа-
ції ціннісного хаосу й поставала перед потребою 
конструювання нової моделі національно-куль-
турної ідентичності [7]. 

«Натуральність» описів, зображень ніколи 
не була самоціллю письменника. Він прагнув 
обов’язково видобути з неї «вищий смисл», для 
чого вдавався до таких прийомів, витлумачення 
яких можливе тільки з огляду на романтичну 

природу їх. Найчастіше письменник осмислював 
якусь подію з кількох точок зору, зображував її 
«в звичайному протіканні» і через сприйняття 
тих чи інших персонажів. 

І. Дніпровський прожив коротке, насичене 
трагічними моментами, життя. Події, які пись-
менника найбільше вразили, або ж принесли 
йому переживання, біль, неспокій, він викорис-
тав для написання своїх прозових творів.
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В РАССКАЗЕ И. ДНЕПРОВСКОГО «ДОЛИНА УГРОВ»

Аннотация
Рассмотрено автобиографизм как особый стилистический прием и его использование в рассказе Ивана 
Днепровского «Долина угров». Выяснены основные элементы автобиографизма. Раскрыто сопостави-
мый анализ событий из жизни Ивана Днепровского с описаниями и событиями в рассказе «Долина 
угров» и объяснено роль самого автора в произведении.
Ключевые слова: Иван Днепровский, «Долина угров», автобиографизм, автобиографические элементы, 
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AN AUTOBIOGRAPHICAL ELEMENT  
IN I. DNIPROVSKYI'S STORY «DOLYNA UGRIV»

Summary
In this paper it has been considered an autobioghraphism as a special stylistic method and its' usage in 
Ivan Dniprovskyi's story «Dolyna ugriv». The main elements of autobiographism have been clarified. A 
comparative analysis between facts about Ivan Dniprovskyi and descriptions and events in a story «Dolyna 
ugriv» has been made. Also it has been explained an author's part in this story.
Keywords: Ivan Dniprovskyi, «Dolyna ugriv», autobiographism, autobiographical elements, biography, 
method.
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ШУМКОВИХ ПРИСПІВОК

Стрельбіцька О.О.
Луцький педагогічний коледж

Стаття присвячена характеристиці жанрових особливостей одного з регіональних різновидів танечних 
пісень – шумок. Проаналізовано основні мотиви шумкових моностроф та їхню ритмомелодичну специфіку. 
На основі текстових зразків окреслюються функціональні параметри та регіон побутування приспівок. 
Порівняльний аспект характеристики свідчить про генетичну спорідненість шумок з іншими жанровими 
різновидами танцювальної лірики.
Ключові слова: шумки, танечні монострофи, приспівки, жанр, генеза, регіональний різновид, ритмо-
мелодика.

Постановка проблеми. Танечні пісні займа-
ють чимале місце у жанровому розмаїтті 

української народної лірики, зокрема жартів-
ливої. Синкретичний характер цього жанру до-
зволяє йому широкий спектр побутування та 
необмеженість у тематичному діапазоні, а моно-
строфічна форма сприяє адаптуванню до сучас-
них реалій. 

Танцювальній ліриці характерне чимале жан-
рове розмаїття. Окрім найбільш відомих та най-
поширеніших різновидів – коломийок та частівок, 
виділяють також козачки, гопачки, краков’яки, 
шумки, триндички, співанки, дріботушки, мете-
лиці, талалайки тощо. Однак основна маса таких 
регіональних різновидів не має чіткого визначен-
ня жанрових ознак. Це можна пояснити й ґене-
зою цього жанру, початки якої сягають спорідне-
ної слов’янської пісенності. Окрім того, більшість 
скочних приспівок функціонують у західноукра-
їнських регіонах, де коломийка випередила сво-
єю популярністю не лише споріднені жанри, а й 
інші види народної лірики. Дається взнаки й зна-
чний вплив народнопісенної творчості сусідніх 
народів, адже чимало жанрових різновидів вини-
кли й побутують саме в прикордонних регіонах 
України. Зокрема краков’як виник під впливом 
польського та словацького аналогічного жанрово-
го різновиду; співанки, окрім Гуцульщини, вико-
нують на Лемківщині, Пряшівщині та Сянщині; 
шумки побутують лише на теренах західних ре-
гіонів, які межують з Польщею. Відтак, більшість 
різновидів танечних моностроф розглядались на-
уковцями як територіальний варіант коломийки 
чи частівки, або ж не брались до уваги взагалі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ха-
рактеристика жанрових особливостей скочних 
приспівок, зокрема надзвичайно багатий тема-
тичний діапазон, оригінальна поетика та ритмо-
мелодійна специфіка постають у центрі науко-
вих зацікавлень Володимира Гнатюка, Філарета 
Колесси, Івана Франка, Миколи Сумцова, Воло-
димира Гошовського, Олексія Дея, Наталії Шу-
мади, Анатолія Іваницького, Романа Кирчіва, 
Віктора Давидюка, Любові Копаниці та інших. 
Завдяки специфічній і різноманітній ритмічній 
будові танцювальні монострофи привертали до 
себе увагу багатьох збирачів народної творчос-
ті, музикознавців та хореографів. Попри значну 
зацікавленість цим оригінальним синкретичним 
пісенним жанром, зазначимо, що більшість до-
сліджень проводилися на основі спостережень 
за коломийками та частівками, залишаючи поза 

увагою чимало регіональних різновидів танечних 
моностроф, в тому числі й шумки. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У результаті історіографічно-
го огляду з’ясувалося, що не всі збирачі та упо-
рядники виділяли тексти шумок в окрему групу, 
а це унеможливлювало в подальшому їхню кла-
сифікацію та жанровий аналіз. До того ж, їх по-
стійно ототожнюють з іншими регіональними 
різновидами Західної України – карічкою, ша-
лалайкою, талайкою тощо. Відтак, за винятком 
перших народнопісенних збірників, шумки, не 
виділялись як окремий пісенний різновид. 

Мета нашої статті – проаналізувати жанрові 
особливості шумкових приспівок, як одного з різ-
новидів танечної монострофічної лірики. 

Виклад основного матеріалу. З-поміж різ-
номанітних жанрових різновидів танцювальної 
поезії вже на сторінках перших пісенних збір-
ників української народної творчості поряд з 
коломийками друкувались шумки. Зокрема Іван 
Колесса у своїй етнографічній збірці «Галицько-
руські народні пісні з мелодіями» подає числен-
ну кількість шумкових строф і мелодії до них, 
записаних на Покутті у селі Ходовичі. У його 
збірнику натрапляємо на таке визначення цього 
пісенного виду: «шумка (з польського – ягілка) – 
жартівлива танцювальна пісня у західних облас-
тях України та Польщі або танцьовка до танцю, 
окремий танець, що за темпом тяжіє до коло-
мийок» [7, с. 43]. Таким чином, шумка подається 
як регіональний різновид українських танечних 
моностроф. Цей вид пісенної мініатюри близький 
за характером до козачка і виконується, як при-
співка до танцю в супроводі музики. За змістом – 
це жартівливі гумористичні пісеньки з танковим 
ритмом. На відміну від коломийки, шумкові стро-
фи рідко поєднуються в одну в’язанку, найчас-
тіше вони виконуються по одній, по дві строфи. 
Відтак, шумки – це короткі (одна або дві стро-
фи) пісні у музичному розмірі 2/4 з характерною 
чотирирядковою строфою, кожен рядок якої, як 
правило, складається з 8 складів із цезурою та 
побудований за схемою 4(4+4) [8, с. 91].

Поетичну форму шумки вважають однією із 
найдавніших у народній і в професійній поезії. 
Нерідко можна натрапити на шумкові тексти у 
творчості українських письменників. Зокрема, у 
поемі «Гайдамаки» Тарас Шевченко використав 
один з найдавніших зразків танцювальної пісен-
ності – відому танечну приспівку з шумковою 
будовою: 
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Отак чини, як я чиню: 
Люблю дочку абичию 
Хоч попову, хоч дякову, 
Хоч хорошу мужикову 
Давнє існування цієї пісенної форми, на дум-

ку Філарета Колесси, засвідчують також старі 
записи XVIII ст. [8, с. 93]. 

Генетичні корені шумки, на думку Олексія 
Дея, слід шукати в обрядовій ліриці, а саме у 
веснянках, які супроводжувались танцювальни-
ми рухами. У назві, як і в змісті пісень, зберегли-
ся відголоски обряду «закликання шуму», тому 
для них характерне використання звуконасліду-
вання та алітерації: «І шумить, і гуде, Дрібний 
дощик іде, А хто ж мене молодую Та й додому 
поведе? [5, с. 236].

Відокремившись від обрядової основи, шум-
ки урізноманітнилися за змістом, але зберегли 
свій специфічний танцювальний ритм. Тематика 
їхня рідко виходить за сферу родинного побуту. 
Як правило, це жартівливі сатиричні пісні про 
кохання, невдале побачення, залицяння кума до 
куми, родинні перипетії і т. п. Події розгорта-
ються в колі тих самих персонажів (селянської 
родини, подруг, сусідів, кумів) і пов’язані з ро-
динно-побутовою тематикою: перші зустрічі й 
залицяння, щасливе кохання і шлюб, сімейна 
злагода, розваги молодих, радість життя тощо. 
Об’єктом змалювання постають людські відно-
сини, вчинки, риси характерів та поведінки, які 
вимагають передусім гумористичного чи сати-
ричного зображення. Смішне в цьому пісенному 
різновиді має широкий діапазон – від легкого 
безтурботного розважання до нищівного картан-
ня і знущання [6, с. 21]. Мабуть, саме тому їх від-
носять до жартівливих ліричних пісень. 

У передмові до своєї праці Іван Колесса по-
дає стислу характеристику цих приспівок: «гу-
мор, вдатність, часом і гірка сатира в змісті, але 
легкість у формі – то загальні прикмети шумки. 
Шумки співає тілько молодіж, звичайно в товари-
стві на празниках і вечорницях серед загального 
веселого настрою, при танцю і музиці» [7, с. 45].

Зауважимо, що пісенні тексти шумок дослід-
ник згрупував у такі ж тематичні цикли, як і 
коломийки, що свідчить про їхню спорідненість. 

Найчисельнішу групу становлять шумкові 
строфи з любовними мотивами, яким, на відміну 
від коломийок, завжди властива гумористично-
сатирична настроєвість: 

Сама собі дивуюся, 
що з горбатим кохаюся,
Він горбатий, а я крива, 
він ліг спати – я го вкрила [7, с. 45]
Як і в коломийках, значне місце в тематично-

му діапазоні шумок займають твори про типові 
вади чоловіків та жінок, парубків та дівчат. Обмі-
нюючись на дозвіллі пісенними дотепами, молодь 
кепкує над легковажністю, нескромністю, дуріс-
тю, язикатістю, недолугістю; викликають сміх 
недоречні залицяння, комічні освідчення, непо-
розуміння, безглузді суперечки між парубками, 
між хлопцем і дівчиною, всілякі принаджування 
й частування, занадто відверті любощі, парадок-
сальні ситуації тощо.

Ой любив я дівчат сорок,
А молодиць триста,
Тай ще в бозі є надія,

Душа моя чиста [9, с. 90]
Особливою дотепністю характеризуються сі-

мейно-побутові приспівки, зокрема тексти, сю-
жетом яких виступають взаємовідносини між 
кумами. У піснях цієї групи колоритно змальо-
вуються зустрічі й залицяння кума до куми. Чи-
малу групу становлять шумки про діда й бабу, 
які постають перед нами в найрізноманітніших 
образах та комічних ситуаціях:

Колисала баба діда
Од поранка до обіда
А дід бабці купив капці,
Курти були: втяв їй пальці! [9, с. 91]
Загалом, же для шумок, як і більшості танечних 

пісень, властивий жартівливий характер зобра-
ження. Одним із найпоширеніших виражально-зо-
бражальних прийомів гумору і сатири виступають 
протиставлення героїв пісень на віковій (молода і 
старий, молодий і стара), соціальній (бідна і бага-
тий чи навпаки), родинній (жінка своя і чужа, су-
сідка, жінка і кума), професійній (музика, жнець, 
швець, писар, тракторист і т. д.) та емоційній основі 
(любий і нелюб). При цьому позитивний образ від-
творюється ідеально й нерідко величально, а нега-
тивний – за допомогою сатиричної характеристики 
багатіїв, попів, шинкарів тощо.

Дражливими дотинками-шумками переспіву-
вались між собою хлопці та дівчата, тому біль-
шість текстів звернені саме до них:

Ти, дівчино, повідж правду,
Най я собі інчу знайду,
Най сі світа не торочу,
Най я люблю, котру схочу [7, с. 73]

Як ти їхав, то я спала
Як ти свиснув, то я встала
Забулася запитати 
Чого свиснув коло хати [1]
Діалогічна будова шумкових строф очевидно 

бере свої початки від обрядово-ігрової та хоро-
водної поезії. Пісенні перекори та жарти між 
парубками та дівчатами сприяли виробленню 
приспівок діалогічної структури. Відтак, багато 
шумкових строф побудовані у вигляді діалогу 
між хлопцем та дівчиною: 

– Гей, козаче, гуляй, гуляй!
Но ся до мна не притуляй.
– Шо то в мене за гуляння,
Коли нема притуляння [9, с. 91].
Водночас, монологічна форма викладу змісту 

є однією із найпоширеніших в монострофічній 
поезії і часто функціонує як засіб своєрідного са-
мовизнання та самовикриття негативних рис. 

Мене мати била-била
Шоб я хлопців не любила.
А я сєду переплачу
Люблю хлопців, де побачу [4].
Лаконічна форма шумки вимагає стабільності 

художньо-виражальних засобів і значного смис-
лового навантаження тропу. Постійними компо-
нентами пісенних моностроф виступають мета-
фора та порівняння. Прикметно, що у парубочих 
текстах ці порівняння, залежно від призначення, 
мають викривально-іронічне забарвлення: «Ой 
дівчино, дівчинонько, Яка ж ти гарненька – Очі 
рабі, як у жаби Сама молоденька» [2].

Важливу роль у досягненні комізму відігра-
ють такі засоби і стилістичні прийоми, як контр-



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

319
астування, антитеза, гіпербола, зіставлення, 
порівняння, гротеск, паралелізми та численні по-
втори, анафора, епіфора: 

Ти то, ти то сміялася – 
Ти то, ти то попалася.
Ти то, ти то реготіла – 
Ти за мене не хотіла [3].
Загалом же, система художньо-стилістич-

них засобів шумок, як і жанру танечних пісень 
в цілому, – досить яскрава і різноманітна. Ба-
гатство поетики пісенних моностроф, поєднання 
ліричності з гумором, її композиційні, стилістич-
ні та евфонічні риси завжди виділяли цей жанр 
з-поміж інших пісенних видів. Однак, на відміну 
від краков’яка, козачка та коломийки, шумка як 
самостійна форма танцю не існує – її пританцьо-
вують до співу [5, с. 55].

Ритмічна форма шумки визначається чотири-
рядковою строфою з розміром 4+4, який дуже 
близький до козачкової ритмоструктури – 4+3, і 
найближчий до складоритмічної будови частівок. 
У результаті структурної та змістової подібності 

більшість текстових зразків шумок часто потра-
пляли до гопачкових (козачкових) та частівкових 
моностроф, а за широтою тематичного діапазону 
та територією побутування – шумки нерідко ото-
тожнюють з коломийками. До того ж, регіональні 
параметри побутування шумок, які визначають-
ся теренами Західної України (Гуцульщина, За-
карпаття, Покуття, Західне Полісся, Волинь) не 
дозволяли їм вийти за межі територіального ва-
ріанту домінантних тут коломийок, краков’яків, 
та частівок.

Висновки. Таким чином, дослідження жанро-
вих особливостей шумкових текстів засвідчило 
генетичну спорідненість з іншими жанровими 
різновидами, насамперед, коломийками та час-
тівками. Однак поряд з численними спільними 
ознаками, ці монострофи мають свої специфічні 
відмінності: ритмомелодика вирізняє їх від коло-
мийок; а функціональні параметри та географія 
побутування – від козачків та частівок. Отже, 
шумки заслуговують на своє особливе, окреме 
місце у жанровому багатстві танечних пісень.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШУМКОВЫХ ПРИПЕВОК

Аннотация
Статья посвящена характеристике жанровых особенностей одного из региональных разновидностей 
плясовых песен – шумок. Проанализированы основные мотивы шумковых моностроф, а также их рит-
момелодическая специфика. На основе текстовых образцов определено функциональные параметры и 
регион бытования припевок. Сравнительный аспект характеристики свидетельствует о генетическом 
родстве шумок с другими жанровыми разновидностями танцевальной лирики.
Ключевые слова: шумки, плясовые монострофы, припевы, жанр, генезис, региональная разновид-
ность, ритмомелодика.
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GENRE FEATURES SHOOMKAS SONG

Summary
The article is devoted to the characterization of genre features a regional kind of dance songs. The 
thematic range of songs, their melodies and rhythms are analyzed in this article. Based on the text samples 
outlines the functional parameters and existence territory these songs. Comparative characteristic these 
songs indicates the genetic relationship with other types of this genre.
Keywords: shoomkas, dance song, genre, genesis, regional variety, rytmomelodyka.
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АСИМЕТРИЧНІ АНТОНІМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Тараненко К.В.
Університет митної справи та фінансів

Стаття присвячена дослідженню проблеми асиметрії антонімічних відношень в сучасній українській мові. 
Окреслено межі антонімічної асиметрії, здійснено аналіз її різновидів на матеріалі сучасної української про-
зи. Виявлено причини та умови реалізації потенційних антонімічних відношень у мовленні та комунікації.
Ключові слова: антонім, асиметрія, квазіантонім, контекст, компонентний аналіз. 

Постановка проблеми. Для сучасного мо-
вознавства характерна посилена увага до 

лексичної семантики, дослідження якої дає змо-
гу глибше усвідомити сутність мовних категорій. 
Антонімія, або протилежність за значенням, уже 
давно визнана одним з найважливіших типів се-
мантичних відношень, що спостерігаються між 
мовними одиницями. Це явище має парадоксаль-
ну природу: з одного боку, значення лексичних 
одиниць ґрунтуються на абсолютній протилеж-
ності, а з другого – це найтісніші семантичні 
зближення в лексиці, доконечною умовою яких 
є співвіднесення протиставлюваних слів. Саме 
тому в описі мовної та мовленнєвої сутності ан-
тонімії наявна певна плутанина, оскільки дослід-
ники явища переважно визначають межі проти-
лежності слів, керуючись загалом інтуїцією, а не 
чітко окресленими нормами. Докладне розмежу-
вання основних теоретичних засад явища антоні-
мії дасть змогу розкрити сутність і причини по-
яви антонімів як лексико-семантичних одиниць у 
процесі людського мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ан-
тонімія різних мов була в центрі уваги як укра-
їнських (Н. М. Бобух [4], Л. А. Лисиченко [12], 
Л. М. Полюга [15], О. О. Тараненко [19] та ін.), 
так і зарубіжних мовознавців (Ю. Д. Апресян [1], 
Н. Д. Арутюнова [2], Л. О. Введенська [5], Дж. Ла-
йонз [11], Л. О. Новиков [14] та ін.). Відомий 
французький лінгвіст Ш. Баллі вважав проти-
ставлення логічних понять природним нахилом 
людського розуму. Він припускав, що в свідомос-
ті людини такі «абстрактні поняття закладені па-
рами, причому кожне зі слів такої пари завжди 
так чи інакше викликає уявлення про інше» 
[3, с. 139]. Ш. Баллі вбачав в антонімічних від-
ношеннях вияв природної властивості людського 
розуму. Він указував на легкість, з якою свідо-
мість мовця викликає логічний антонім. На його 
думку, це «один з виявів тієї відносності, що ви-
значає (і обмежує) всю діяльність розуму. Отже, 
у нашій свідомості абстрактні поняття закладені 
парами, цікаво те, що кожне слово завжди ви-
кликає уявлення про інше» [3, с. 139]. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Будучи категорією лексико-
семантичною, антонімія становить собою одну з 
мовних універсалій: вона властива усім мовам, а 
її одиниці виявляють спільну структуру проти-
лежних значень і велику подібність у структу-
рі й семантичній класифікації антонімів. Однак, 
крім симетричних антонімічних пар, компонен-
там яких властива семантична однорідність, у 
мові існують також асиметричні антоніми, склад-
ники яких містять семантичні відтінки, що під-

силюють чи послаблюють значення протистав-
люваних лексем, репрезентують різний ступінь 
вияву ознаки.

Метою статті є окреслення меж антонімічної 
асиметрії української мови та аналіз її різнови-
дів на матеріалі сучасної української прози. 

Виклад основного матеріалу. Симетрію ви-
значено як розмірне, пропорційне розміщення 
частин якогось цілого щодо центру, середини 
[16, с. 176]. Існує думка, що симетрія характерна 
структурному поглядові на мову, тому що пред-
ставляє неживу природу, є явищем статичним, а 
асиметрія репрезентує мовлення, життя, пред-
ставляє різноманіття форм того самого явища. 
Симетрія й асиметрія в лінгвістиці присутні у 
граматичних конструкціях, стилістичних при-
йомах, семантиці. Явище антонімічної асиметрії 
в українській мові досліджено у монографіях 
Л. А. Лисиченко, де проаналізовано проблеми 
антонімії на матеріалі багатозначних слів, вио-
кремлено два структурні типи антонімів. Перший 
тип антонімічних протиставлень має симетричне 
антонімічне значення в кожному лексико-семан-
тичному варіанті, другий тип, що є поширенішим 
для української мови, характеризується тим, що 
не всім лексико-семантичним варіантам одного із 
членів антонімічної пари відповідають антоніміч-
ні значення в другому [12, с. 28]. О. О. Тараненко у 
статті «Розвиток антонімічних відношень у бага-
тозначних словах» пояснює причини виникнення 
двох структурних типів антонімів, що полягають, 
на його думку, у предметно-поняттєвій співвід-
несеності багатозначних антонімів, а також у їх 
внутрішньомовних властивостях [20, с. 36]. У су-
часній науці виділено три типи асиметрії антоні-
мів: морфемна, граматична та логічна.

1. Морфемна (структурна) асиметрія антоні-
мів, що реалізується афіксальними антонімами, 
які різняться наявністю і відсутністю негативно-
го суфікса: доля – недоля, революція – контр-
революція, свіжий – несвіжий. 

2. Граматична антонімічна асиметрія пред-
ставлена антонімами різних частин мови, напри-
клад: свій – чужий, є – немає.

3. Логічна (семантична) асиметрія представ-
лена антонімами, протиставлення в яких відбу-
вається під час логічного порівняння, отже, ви-
никає оцінна асиметрія, формальним маркером 
якої є слова, що мають оцінне значення. Анто-
німічна парадигма досить часто ґрунтується на 
оцінному протиставленні, наприклад, опозиції 
імен-оцінок особи на зразок альтруїст – егоїст, 
ворог – друг, геній – бездарність, герой – боя-
гуз, грішник – праведник, дурень – розумник, 
красень – потвора, визволитель – поневолювач, 
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соратник – противник, поборник – противник, 
трудівник – нероба репрезентують зміст оцін-
ного (позитивного чи негативного) ставлення ко-
мунікантів до різних осіб. До логічної асиметрії 
антонімів належать також асиметричні члени 
градуальних опозицій, квазіантоніми, прагматич-
ні та контекстуальні антоніми. 

Яскравим прикладом логічної асиметрії є ан-
тонімічна пара глибокий – мілкий. Для обох чле-
нів опозиції актуальним є значення міри глибини 
чого-небудь чи кого-небудь та лише прикметник 
глибокий має значення досягнення високого сту-
пеня розвитку, виявлення та істотності, важли-
вості (глибокий смуток, глибока тиша, глибока 
осінь, глибокий голос, глибокі знання тощо). Цей 
компонент лексичного значення слова глибокий 
розвинувся як наслідок повсюдного вживання 
з позитивно-оцінним суб’єктивним ставленням 
мовців, що підкріплювалося асоціаціями із сема-
ми «розмір», «повнота», «щільність». У резуль-
таті чого це слово отримало додаткові лексичні 
значення «високий ступінь розвитку» та «істот-
ність». Лексема мілкий викликала протилежне 
ставлення, і сьогодні вживається також зі зна-
ченням «який не має істотного значення». Однак, 
у контексті лексема глибокий легше вступає у 
протиставні відношення з лексемою поверховий, 
що вживається у переносному значенні «який не 
торкається суті справи; неглибокий» [18, с. 10]: 
А де основна суперечність читання полягала 
навіть не у відмінності між справді глибокими 
і поверховими текстами і навіть не у доціль-
ності їх існування [17, с. 69]. 

Логічна асиметрія антонімів виникає тому, що 
смисловий об’єм антонімів ширший, ніж в інших 
лексичних одиниць, а межі смислового варіюван-
ня рухливіші. І саме цей установлений факт ро-
бить їх семантику значно глибшою і схильною 
до численних коливань та перетворень. Антоніми 
виражають не окреме поняття, а є лінгвістичною 
універсалією, породженою суб’єктивними мовот-
ворчими зусиллями мовця в його пошуках екс-
пресивних засобів вислову. 

Продемонструємо процес вияву логічної аси-
метрії на прикладі компонентного аналізу за-
гальномовних антонімів важкий – легкий. Зі-
ставляючи їхні семи, визначимо ситуації, у яких 
значеннєві компоненти цих сем вступають у про-
тиставні відношення, а в яких – ні, а також, які 
семи мають потенційну можливість регулювати 
ситуацію спілкування. За таблицею словникових 
дефініцій (табл. 1) простежимо функціонування 
протиставних відношень цих антонімів.

Загальномовні антоніми важкий – легкий, що 
виражають протиставлення великого – малого 
полюсів ознаки ваги, не мають повної симетрії 
в розвитку членів. У деяких значеннях ці анто-
німи відрізняються сферами вживання тому, що 
прикметник легкий часто сприймається як пози-
тивно-оцінний (Вона чує чи то солодкість, чи 
млість у грудіях – але, о чудо! – від тієї со-
лодкості голова стає легкою [9, с. 94]), натомість 
лексема важкий функціонує здебільшого як за-
сіб негативної характеристики (А може, того не 
було насправді, а просто після втоми важких 
днів його мучили кошмари [10, с. 54]). 

Компонентний аналіз вказує на те, що антоні-
мічна пара важкий – легкий не може бути симе-

тричною, а розвиває логічну асиметрію на основі 
полісемії компонентів. Для розуміння відхилення 
значень від логічної симетрії використаємо апрок-
симативну методику. Опозиційні властивості анто-

німа вирахуємо за формулою О. Д. Огуя: , 

де С – число загальних протилежних компонен-
тів двох слів, М – загальна кількість компонентів 
лексичного значення антоніма, який протистав-

ляється [21, с. 60]. Отже, ,  

. Розбіжності у значеннях 

коефіцієнтів антонімічності демонструють різну 
здатність компонентів антонімічної пари утворю-
вати опозиції у контексті.

Таблиця 1
Протиставні відношення антонімів  

важкий – легкий
Важкий Легкий

Який має велику вагу; 
тяжкий.

Який має невелику, не-
значну вагу.

Великий, масивний.
Позбавлений легкості, 
швидкості, характерний для 
руху кого-небудь значного 
вагою, незграбного чи втом-
леного (про ходу, біг і т. ін.).

Плавний, граціозний 
(про ходу, рухи і т. ін.).

Який вимагає великого на-
пруження, великих зусиль 
для здійснення, проведен-
ня, подолання і т. ін.

Доступний для розу-
міння, простий для 
засвоєння.

Який несе з собою всілякі 
незгоди, труднощі, страж-
дання.
Нелегкий для порозуміння, 
нелагідний у стосунках; не-
привітний.

Який має жартівливий, 
пустотливий характер.

Значний за ступенем, си-
лою вияву.

Не дуже сильний, лед-
ве помітний, незначний.
Не обтяжений вели-
кою кількістю знарядь, 
деталей і т. ін.

Дуже сумний, гнітючий, 
безрадісний.
Дуже густий, сильний і не-
приємний.
Великий розмірами і по-
тужний у дії.

Антоніми важкий – легкий у більшості зна-
чень відходять від позначення ваги та характе-
ризують абстрактні поняття (вдачу, покарання, 
ходу, сон), унеможливлюючи тим самим процес 
визначення ступеня вияву ваги як ознаки. Ці ан-
тоніми можуть протиставлятися вживанням пря-
мого та переносного значень, підсилюючи в такий 
спосіб протилежність ознак, наприклад: Майка з 
легким рюкзаком і важким серцем останньою 
вишкреблася із сумнівного транспорту [6, с. 9]. 
Перша лексема антонімічної пари співвідносна з 
конкретним поняттям, а друга – з абстрактним, 
у складі усталеного словосполучення із перенос-
ним значенням «важке серце». 

Часто помічаємо схожу антонімічну пару 
тяжкий – легкий, лексичні значення складни-
ків якої протиставляються за семою «складність, 
труднощі»: А Северині Бог дав тяжке – сирітське 
у купі з наймитським життя. То хотіла бодай 
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легкої смерті, як не могла мати легких щоден-
них днів [13, с. 20]. Антонім тяжкий використа-
ний у значенні «який несе з собою страждання, 
характеризується знегодами, труднощами, поне-
віряннями тощо» [16, с. 343]. Для антоніма легкий 
протилежне значення за цією семою у словнику 
ще не зафіксоване, проте така опозиція сприй-
мається як природня і їх протилежність не ви-
кликає сумнівів.

Оскільки лексема легкий має високий коефіці-
єнт антонімічності (83%), а лексема важкий лише 
50%, то вона може розвивати потенційні антоні-
мічні відношення з іншими словами. Наприклад, 
у конкретному контексті фіксуємо антоніміч-
ну пару міцний – легкий, що протиставляєть-
ся за семою «концентрація»: Поцілунки її пахли 
міцним чаєм та легким алкоголем, її одяг був 
жорстким на дотик, шкіра – м’якою [8, с. 338]. 
Словосполучення легкий алкоголь уже давно 
сприймається українцями як майже терміноло-
гічна сполука, антонім легкий тут функціонує зі 
значенням «незначний, з малою концентрацією 
діючих речовин» [16, с. 461]. Натомість у слово-
сполученні міцний чай антонім позначає зафік-
соване у словнику значення «який містить у собі 
велику кількість розчинених речовин; насиче-
ний» [16, с. 758]. Максимальна протилежність для 
кожного конкретного вживання залежить від ха-
рактеру семантики слів та їхньої сполучуванос-
ті. Проте інколи певний антонімічний фон може 
виникнути за умови функціонування з різними 
загальними суб’єктивними значеннєвими інтер-
претаціями конкретного мовця. Так, у межах де-

яких речень антоніми важкий – легкий можуть 
сполучатися досить неочікуваним способом і не 
сприйматися адресатом як антоніми: Завідувач 
клубу легким рухом підхопив важкі валізи вче-
них, побіг попереду [7, с. 135]. У цьому реченні 
немає антитези, а протилежність прихована за 
фразеологічною сполукою легкий рух, де акту-
алізується конотативна сема. Лексема важкі де-
монструє інтегральну сему ваги. За компонентом 
значення «не обтяжений великою кількістю зна-
рядь, деталей і т. ін. » [138, с. 461] лексема легкий 
з високим індексом антонімічності протиставна 
лексемі складний: Причому тут не спрацював 
механізм зміни понять, чергування розумових 
навантажень з фізичними, а легших розумових 
навантажень із складнішими для підвищення 
ефективності [17, с. 69].

Висновки та пропозиції. Отже, установлено, 
що не завжди між загальномовними антонімами 
в спільному контексті реалізуються потенцій-
ні антонімічні відношення, однак, антонімічність 
може виникати під час логічного чи оцінного 
порівняння, тим самим створюючи асиметрію 
антонімії у мовленні, комунікації. Антонімічні 
відношення актуалізуються лише за умови нази-
вання полярних ознак певного предмета (об’єкта, 
явища) тощо. Це відбувається, по-перше, через 
актуалізацію різних компонентів значень одно-
го й того самого слова, по-друге, завдяки різниці 
у сприйнятті лексичних одиниць різними адре-
сатами. Перспективою подальших досліджень 
вважаємо проведення емпіричного дослідження 
асиметричних антонімів української мови. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ  
ЗАСОБАМИ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ДЖОАН КЕТЛІН РОУЛІНҐ)

Удяк Г.І.
Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка

Стаття присвячена характерним рисам вербалізації емоцій засобами фразеологізмів із соматичним компо-
нентом. Проаналізовано їхню роль у створенні ідіостилю Джоан Кетлін Роулінґ. Здійснено ідеографічний 
та комунікативно-прагматичний аналіз функцій виокремлених фразеологізмів у творах британської 
письменниці. Доведено ключову роль фразеологічних одиниць у вербалізації емоцій персонажів творів 
про Гаррі Поттера. Підкреслено важливість емотивних фразеологічних одиниць для створення повного 
психологічного портрету героїв творів Дж. К. Роулінґ.
Ключові слова: фразеологізм, соматизм, Дж. К.Роулінґ, вербалізація, емоція. 
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АССИМЕТРИЧНЫЕ АНТОНИМЫ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ПРОЗЕ

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы асимметрии антонимичных отношений в современном 
украинском языке. Очерчены границы антонимической асимметрии, осуществлен анализ ее разновид-
ностей на материале современной украинской прозы. Выявлены причины и условия реализации по-
тенциальных антонимичных отношений в речи и коммуникации.
Ключевые слова: антоним, асимметрия, квазиантоним, контекст, компонентный анализ.

Taranenko X.V.
University of Customs and Finance

THE ASYMMETRIC ANTONYMS IN THE MODERN UKRAINIAN PROSE

Summary
The article is devoted to the research of the problem of antonymous relations asymmetry in the modern 
Ukrainian language. In the article the scope of the antonymous asymmetry is outlined and the analysis of 
its variety is made on the material of modern Ukrainian prose. The causes and conditions of implementation 
of potential antonymous relations in speech and communication are revealed. 
Keywords: antonym, asymmetry, quasi antonym, context, componential analysis.

Постановка проблеми. Антропоцентрична 
парадигма, що виокремилась у гумані-

тарних науках ще з кінця XX ст., спричинила 
зближення мовознавства з такими науками про 
людину, як психологія, соціологія та філософія. 
Це зумовлено передусім спільним об’єктом до-
слідження, а саме: людиною і способами вира-
ження «тілесності» у межах цих наук. Результа-
том антропологічного підходу у лінгвістиці стала 
поява і розвиток емотиології – науки, що вивчає 
відображення емоційних станів у мові. Як зазна-
чає В. Шаховський, окрім Homo sapiens існує ще 
й Homo sentiens. Власне поява Homo sentiens пе-
редувала появі Homo loquens, бо жодне слово не 
з’явилось без участі людських емоцій [14, с. 10]. 
Природно, що своє словесне вираження емоції 
знаходять в особливому прошарку лексики – со-
матичній лексиці.

Вербальне вираження емоцій є реалізацією 
емоційної функції мови, для вираження якої 
вона послуговується особливим набором емоцій-
но забарвлених лінгвістичних засобів, серед яких 
важливе місце належить фразеологізмам, котрі 
є важливими складовими мовної картини світу 
певного народу та вираженням мовної особистос-
ті автора художнього твору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою дослідження емоцій у лінгвісти-
ці займаються такі вчені, як А. Вежбицька [3], 
В. Жельвіс [5], В. Карасик [6], В. Шаховський [14] 
та ін. [13]. Разом з тим аналіз наукової літерату-
ри свідчить, що в сучасній науці накопичено вже 
чималий доробок, присвячений дослідженню різ-
них аспектів фразеології. Особливо слід наголо-
сити на розвідках таких лінгвістів, як Н. Амосова 
[1], І. Гальперін [4], О. Кунін [7], О. Смирницький 
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[10], У. Вайнрайх [16], Дж. Сейдл [9], Ч. Фернандо 
[15] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сьогодні у мовознавстві є ак-
туальним дослідження питання функціонування 
фразеологічних одиниць у художній літературі, 
бо саме в тексті фразеологізми проявляють свої 
емоційно-експресивні та оцiнні конотації. Твор-
чість Джоан Кетлін Роулінґ зумовила появу низ-
ки досліджень, у яких висвітлено особливості її 
індивідуально-авторського стилю. Проте сьогодні, 
на нашу думку, проблема фраземного складу іді-
остилю британської письменниці висвітлена недо-
статньо, що і зумовило вибір теми дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
явити особливості використання фразеологізмів 
із соматичним компонентом в індивідуально-ав-
торському стилі Джоан Кетлін Роулінґ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Варто зауважити, що соматизмами (з грец. soma 
«тіло») у мовознавстві вважаються мовні засоби 
на позначення явищ, що стосуються сфери ті-
лесності. Їхня наявність у будь-якій мові наділяє 
її лексику широкими можливостями в утворенні 
фразеологічних одиниць [2, с. 23]. 

Соматичними фразеологізмами «іменують 
фразеологізми, у складі яких є хоча б один ком-
понент, що входить у лексико-семантичну гру-
пу назв частин тіла та органів людини» [11, с. 1]. 
Уперше термін «соматичний» був введений вче-
ним Ф. Вакком, який досліжував фразеологізми 
естонської мови з назвами частин людського тіла 
[12, с. 6].

Семантика більшості соматичних фразео-
логізмів обумовлена лексико-семантичним по-
тенціалом твірного соматичного компонента. 
Він визначається в першу чергу фізіологічною 
функцією, яку виконує позначувана соматичним 
компонентом частина тіла або орган. Наприклад, 
соматизм «heart» в англійській мовній карти-
ні світу співвідноситься з духовним і емоційним 
життям людини. Якщо у людини «є серце», тоб-
то в буквальному сенсі не порушена анатоміч-
на норма цілісності тіла, така людина завжди 
буде оцінюватися позитивно (напр., соматичний 
фразеологізм «to have a heart» [26] означає бути 
здатним до співчуття; бути милосердним; прояв-
ляти доброту).

Варто наголосити, що дослідники виокремлю-
ють наступні функції фразеологізмів з соматич-
ним компонентом: номінативну (називає певні 
явища, предмети, героїв зображених у творі), де-
скриптивну (дає опис внутрішніх характеристик 
персонажа за допомогою його портретної та мов-
ної характеристики), оцінну (передає ставлення 
мовця до предмета повідомлення), емоційно-екс-
пресивну (дає характеристику психічного стану 
персонажа і додатковий стилiстичний колорит), 
апелятивну (фокусує увагу адресата), функцію 
лаконізації мовлення (автор стисло і одночасно 
влучно передає свій творчий задум) та варіан-
тологічну (вказує на етнокультурну специфіку) 
[12, с. 156].

У даній розвідці здійснено аналіз фраземного 
складу ідіостилю британської письменниці зі сві-
товим ім’ям Джоан Кетлін Роулінґ. Матеріалом 
дослідження слугували 400 фразеологізмів, вияв-
лених за допомогою методу суцільної вибірки з 

романів про Гаррі Поттера [18-24] та двомовного 
фразеологічного словника під редакцією К. Ба-
ранцева [17], а також з Інтернет-ресурсів [25-26].

У ході дослідження було виявлено, що най-
більш чисельними є фразеологізми з соматичним 
компонентом, котрі становлять фразеосемантич-
не поле на позначення емоцій та почуттів. За да-
ними ідеографічного аналізу творів письменниці 
виокремлена група становить 48%.

Як свідчить зібраний емпіричний матеріал, 
проаналізовані соматичні фразеологізми викону-
ють переважно емоційно-експресивну та оцінну 
функції, тобто служать мовним вираженням емо-
цій, адже за їх допомогою автор вербалізує своє 
ставлення, висловлює схвалення, прихильність, 
захоплення чи співчуття до певних героїв чи по-
дій. Проте, слід зазначити, що виокремлені фра-
зеологізми можуть виконувати водночас декілька 
функцій. Наприклад, ідіома nose in the air – «за-
дирати носа, зазнаватися, чванитися» виконує у 
реченні «Hermione marched away with her nose 
in the air» номінативну (позначає особисті якості 
персонажа), дескриптивну (описує особисті якості 
героїні), оцінну та емоційно-експресивну функції 
(виражає ставлення автора до героїні).

Встановлено, що Джоан К. Роулінґ використо-
вує соматичні фразеологічні одиниці для вербалі-
зації емоцій, що дало нам можливість сформува-
ти фразеосемантичне поле «Емоції та почуття». 
Це поле знайшло своє вираження у трьох фра-
зеосемантичних групах: негативні емоції, пози-
тивні емоції та емоційні стани, в яких можна ще 
виокремити наступні мікрополя:

I. Негативні емоції:
1) мікрополе «гнів»: «I know that,» said 

Professor McGonagall irritably. «But that's no 
reason to lose our heads. People are being downright 
careless, out on the streets in broad daylight, not 
even dressed in Muggle clothes, swapping rumors» 
[18, с. 7]; «Oh did I?» said Hermione, and her eyes 
flashed dangerously» [21, с. 400]; «Then Fred said 
abruptly, «I’ve told you before, Ron, keep your 
nose out if you like it the shape it is. Can’t see why 
you would, but –» [21, с. 567]; «Don’t you dare 
insult my mother, Potter». «Keep your fat mouth 
shut, then», said Harry, turning away» [21, с. 111]; 
«I'm not saying his heart isn't in the right place», 
said Professor McGonagall grudgingly» [18, с. 10]; 
«Fools who wear their hearts proudly on their 
sleeves, who cannot control their emotions, who 
wallow in sad memories and allow themselves to 
be provoked this easily – weak people, in other 
words – they stand no chance against his powers!» 
[27, с. 337]; «Slytherin is trying to wrong-foot us! 
We must win!» [25, с. 139]; «I know it is, Harry, 
so will you please stop biting my head off?» said 
Hermione wearily» [22, с. 251]; «Then you ought 
to hold your tongue!» snarled Bellatrix» [23, с. 36]; 
«My mother didn’t have a heart, Kreacher, « Sirius 
snapped» [22, с. 109]; «Right, « he snapped finally. 
«I shall monitor your behavior carefully during 
Marge's visit. If, at the end of it, you've toed the 
line and kept to the story, I'll sign your ruddy 
form» [20, с. 16]; «Master was a nasty ungrateful 
swine who broke his mother’s heart» [22, с. 109];

2) мікрополе «страх»: «And there's Aunt 
Petunia knocking on the door, Harry thought, his 
heart sinking» [18, с. 49]; «Harry’s heart leapt» 
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[22, с. 47]; «He stopped, his heart racing, and 
thought» [18, 164]; «His heart was pounding far 
more furiously than when the book had screamed» 
[18, с. 164]; «Harry's heart gave a horrible jolt. A 
test? In front of the whole school?» [18, с. 91]; «I 
haven’t got the heart to take the mickey out of him, 
even,» said Fred, looking over at Ron’s crumpled 
figure» [22, с. 376]; «His finest hour», said Fred, 
unable to keep a straight face» [20, с. 210]; «Go 
on, then, Potter», Malfoy said quietly, drawing out 
his own wand. «Moody’s not here to look after you 
now – do it, if you’ve got the guts» [21, с. 298];

3) мікрополе «здивування»: «Ron gave a 
nervous laugh. Yaxley’s eyes widened» [24, с. 243];

4) мікрополе «зверхність, пихатість»: 
«Hermione marched away with her nose in the 
air» [18, с. 132].

II. Позитивні емоції представлені мікрополем 
«веселість (кумедність)»: «Harry could see what 
was funny this time: Professor McGonagall, with 
her hair in a tight bun, looked as though she had 
never let her hair down in any sense» [21, с. 386].

III. Емоційні стани:
1) мікрополе «пильність»: «Dumbledore’s 

eccentric decisions in the last few years and will be 
glad to know that the Ministry is keeping an eye on 
the situation» [22, с. 308]; «Yeah, keep your head 
down and your eyes peeled», said Moody, shaking 
Harry’s hand too» [22, с. 182]; «Harry kept his eyes 
skinned for a sign of Hagrid all the way down the 
slushy High Street, and suggested a visit to the 
Three Broomsticks once he had acertained that 
Hagrid was not in any of the shops» [21, с. 444];

2) мікрополе «спантеличеність»: «Cudgel 
his brains though he might, Harry could not 
remember Dumbledore ever mentioning a place 
in which he might hide something» [24, с. 313]; 
«Harry could make neither head nor tail of this 
question» [22, с. 470]; «Now, don’t panic», she said, 
«just keep a cool head...» [21, с. 348];

3) мікрополе «нервозність»: «They got cold 
feet when they saw what he was prepared to 
do to get power, though. But I bet my parents 
thought Regulus was a right little hero for joining 
up at first» [22, с. 112]; «His heart skipped into 
his mouth ймовірно авторське від have heart in 
mouth» [24, с. 367]; «We’ve got wizards standing 
by to control the situation if it gets out of hand...» 
[21, с. 348]; «Harry – we’ve just got to grit our teeth 
and do it», said Ron on Friday morning, in a tone 
that suggested they were planning the storming of 
an impregnable fortress» [21, с. 305-306];

4) мікрополе «рішучість»: «We held a ghost’s 
council – the Fat Friar was all for giving him 
the chance – but most wisely, in my opinion, the 
Bloody Baron put his foot down» [21, с. 181];

5) мікрополе «уразливість»: «Ginny poured 
her heart out into that diary, she made herself 
incredibly vulnerable» [24, с. 105]; «…here and 
there younger students were in tears, while older 
ones called desperately for friends or siblings» 

[24, с. 613]; «To his horror, the elf burst into 
tears – very noisy tears» [19, с. 11];

6) мікрополе «обдумування»: «I suppose you’ve 
been putting your heads together during those 
cozy little library sessions» [21, с. 422];

7) мікрополе «радість»: «…he caught Colin 
Creevey’s eye, gave a double thumbs-up, and 
mouthed, I fell in the lake! He looked positively 
delighted about it» [21, с. 176].

Зазначимо, що до соматизмів, які є компонен-
тами фразеологічних одиниць у проаналізованих 
творах письменниці, належать brains, eye, face, 
finger (thumb), foot, hand, head, heart та teeth. 
Найчисельнішими є фразеологізми з компонен-
том «heart (серце)», оскільки серце є символом 
емоційних переживань у більшості лінгвокуль-
тур. Варто зауважити, що усі вищеперерахо-
вані фразеологізми з соматичним компонентом 
утворені на основі метафоричного перенесення 
(експресивно-оцінна метафора) [докладніше див.: 
8]. Більшість соматичних фразеологізмів, згідно 
семантичної класифікації фразеологізмів (кла-
сифікація В. Виноградова), належать до фразе-
ологічних сполучень (52, 5%) і є дієслівно-імен-
никові фразеологізмами. Інколи фразеологізми з 
соматичним компонентом не прямо вказують на 
почуття чи емоційний стан героя, а використо-
вуються для підсилення емоційної напруги. На-
приклад, ідіома «toed the line» у реченні «Right,» 
he snapped finally. «I shall monitor your behavior 
carefully during Marge's visit. If, at the end of it, 
you've toed the line and kept to the story, I'll sign 
your ruddy form» [20, с. 16] служить для підси-
лення почуття роздратованості. 

Висновки і пропозиції. Отже, зважаючи на 
специфіку соматичних фразеологізмів Джоан Кет-
лін Роулінґ використовує їх, щоб досягнути пев-
ної комунікативної мети. Проаналізовані фразео-
логізми з соматичним компонентом виступають як 
емотивні фразеологічні одиниці і служать здебіль-
шого для вербалізації негативних емоцій. Таким 
чином, на підставі аналізу емпіричного матеріалу 
можна зробити висновок про те, що використані 
автором фразеологічні одиниці, актуалізуючи до-
даткові контекстуальні відтінки, відіграють клю-
чову роль у вербалізації емоцій персонажів творів 
про Гаррі Поттера. Володіючи яскраво вираже-
ною емоційно-оцінною семантикою, вони сприя-
ють створенню повного психологічного портрету 
героїв твору, допомагають читачеві проникнути 
в їхній внутрішній світ і зрозуміти їхні справжні 
наміри і вчинки. У використанні фразеологізмів 
проявляється особливість ідіостилю Дж. К. Роу-
лінґ – її прагнення до максимальної деталізації 
художньої ситуації: актуалізації емоційно-оцін-
них відтінків фразеологізмів.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним у цьому руслі вбачаємо дослідження 
структури, семантики фразеологізмів Дж. К. Ро-
улінґ у порівнянні з іншими сучасними письмен-
никами жанру дитячого фентезі.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ  
СРЕДСТВАМИ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖОАН КЭТЛИН РОУЛИНГ)

Аннотация
Статья посвящается характерным чертам вербализации эмоций средствами фразеологизмов с сомати-
ческим компонентом. Проанализирована их роль в создании идиостиля Джоан Кэтлин Роулинг. Осу-
ществлено идеографический и коммуникативно-прагматический анализ функций выделенных фра-
зеологизмов в произведениях британской писательницы. Доказано ключевую роль фразеологических 
единиц в вербализации эмоций персонажей произведений о Гарри Поттере. Подчеркнуто важность 
эмотивных фразеологических единиц для создания полного психологического портрета героев произ-
ведений Дж. К. Роулинг.
Ключевые слова: фразеологизм, соматизм, Дж. К. Роулинг, вербализация, эмоция.
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THE PECULIARITIES OF THE VERBALIZATION OF EMOTIONS  
BY MEANS OF SOMATIC PHRASEOLOGISMS  
(IN TERMS OF JOANNE KATHLEEN ROWLING WORKS)

Summary
The article is devoted to the characteristic features of verbalizing emotions by means of phraseological 
units with body part components. Their role in Joanne Kathleen Rowling’s writing style has been 
analysed. The author shows how ideographic, communicative and pragmatic functions of the examined 
phraseologisms are realised in the works by the British writer. The key role of phraseological units in the 
verbalization of characters’ emotions in the works about Harry Potter has been demonstrated. The author 
emphasizes the significance of emotive phraseological units for creating a complete psychological portrait 
of J. K. Rowling’s characters. 
Keywords: phraseologism, somatism, J.K. Rowling, verbalization, emotions. 

© Чубань Т.В., Левченко Т.М., 2017

УДК 81’367.625

ВИДОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ ВЕРБАЛЬНИХ БАГАТОЗНАЧНИХ ДІЄСЛІВ

Чубань Т.В., Левченко Т.М.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

У статті виділено основні аспекти дослідження перфективації багатозначних дієслів у сучасній українській 
мові, досліджено питання про значення спостереження над дієсловом при вивченні української мови. Опи-
сано параметри перфективації багатозначних дієслів. Виділено та охарактеризовано лексико-семантичні 
групи парновидових і одновидових вербальних багатозначних дієслів української мови, що мають свої 
особливості у сполучуваності з префіксами як реалізаторами словотвірно-граматичної та граматичної 
функції. Описано основні типи співвідношень між парновидовими й одновидовими лексико-семантичними 
варіантами багатозначних дієслів. Обґрунтування підтверджено прикладами.
Ключові слова: дієслово, вид, багатозначні дієслова, відіменні дієслова, парновидові вербальні багатозначні 
дієслова, одновидові вербальні багатозначні дієслова, видові особливості, перфективація.

Лінгвістична підготовка вчителів і виклада-
чів української мови передбачає вивчення 

такого навчального курсу, як сучасна українська 
літературна мова. Важливим є зміст навчально-
го матеріалу, який вміщує традиційні відомості 
і новітні досягнення у філології. Серед основних 
питань морфології, які вивчають студенти філо-
логічних факультетів, – питання про специфіку 
вираження самостійних та похідних категорій 
дієсловами сучасної української літературної 
мови. Категорії часу, способу, виду дієслова 
здавна привертали і продовжують приверта-
ти увагу дослідників. Про це свідчать численні 
наукові праці, в яких запропоновано різні тлу-
мачення теоретичних засад цих категорій (Ви-
ноградов В. В., Маслов Ю. С., Бондарко А. В., 
Русанівський В. М., Вихованець І. Р. та інші), а 
також праці прикладного характеру, присвяче-
ні передусім практичним питанням формування 
видових кореляцій (Городенська К. Г. [3], Тихо-
нов А. Н. [8] та інші).

Сучасний стан розвитку морфології тісно 
пов’язаний з ідеєю про необхідність аналізу вну-
трішньої структури власне-дієслівних категорій, 
зокрема категорії виду як основної загально ді-
єслівної категорії.

Вчення про аспектологію, як галузь мовознав-
ства, почало формуватися значно пізніше, ніж, 
наприклад, морфологія і синтаксис, але воно має 
вже досить сталу систему базових понять, відо-
бражену в теоретичних працях і підручниках.

Перед викладачами української мови є сьо-
годні завдання у процесі вивчення українського 
дієслова не тільки виявляти знання граматичних 
правил і граматичних парадигм, а й ознайомлю-
вати з видовою структурою вербальних дієслів 
та видовими кореляціями відіменних дієслів, ви-
явом похідних граматичних категорій дієслів.

Вербальні дієслова функціонують як назви 
трьох ономасіологічних сутностей, а саме як на-
зви дій, процесів, станів. Дієслова із значенням 
дії становлять домінанту дієслівної системи. 
Вони позначають діяльність, яка породжуєть-
ся людиною. Саме тому ядро вербальних дієслів 
формують дієслова конкретної фізичної дії, що 
належать до лексико-семантичної групи із зна-
ченням творення, різних видів діяльності (напр.: 
будувати, пекти, варити, жати, кувати, лі-
пити, молоти, м’яти, прясти, терти, сіяти, 
строчити, шити й ін.) та лексико-семантичної 
групи дієслів, що вказують на спрямування дії 
на відповідний об’єкт переважно з метою його 
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зниження (напр.: бити, гризти, дерти, різати, 
топтати, тиснути, щербити й ін.). Категорія 
виду характерна для всіх вербальних дієслів. За-
лежно від особливостей її реалізації вони поді-
ляються на три основних групи.

1. Непарновидові, або неспіввідносні за видо-
вою ознакою дієслова, які в свою чергу поділя-
ються на дві підгрупи: 1) дієслова, що виражають 
тільки значення недоконаного виду, або однови-
дові дієслова недоконаного виду; 2) дієслова, які 
вживаються лише із значенням доконаного виду, 
або одновидові дієслова доконаного виду.

2. Парновидові, або співвідносні за видовою 
ознакою в межах видової пари дієслова.

3. Двовидові дієслова.
Видова непарність є визначальною рисою ви-

дової структури вербальних дієслів у сучасній 
українській мові. Її виявляють дві категорії ді-
єслів: 1) безпрефіксні вербальні дієслова недо-
конаного виду, які не можуть формувати пер-
фективних видових кореляцій; 2) префіксальні 
вербальні дієслова доконаного виду, що не мають 
імперфективних відповідників. Залежно від цьо-
го вони поділяються на одновидові вербальні ді-
єслова недоконаного виду та одновидові вербаль-
ні дієслова доконаного виду.

Постановка проблеми. За відношенням до ка-
тегорії виду дієслова поділяються на одновидові, 
парновидові та двовидові. З цим поділом можна 
було б погодитися, якби всі дієслова були одно-
значними, виражали б одне лексичне значення. 
Оскільки переважна більшість дієслів сучасної 
української мови є багатозначними, а їхня здат-
ність утворювати префіксальні відповідники до-
конаного виду ставиться в пряму залежність від 
лексичного значення, а саме від спрямованості 
вираженої дієсловом дії до своєї внутрішньої 
межі, то кваліфікація багатозначного дієслова як 
парновидового означає, що в межах усіх своїх 
лексичних значень (лексико-семантичних варі-
антів – ЛСВ) воно має префіксальні кореляти до-
конаного виду. Але насправді це не так. На рівні 
одного, рідше кількох ЛСВ багатозначне дієслово 
здатне корелювати за видом, тоді як решта лек-
сичних значень унеможливлює формування ви-
дових пар. Поєднання в одній дієслівній лексемі 
парних і непарних за видовою ознакою ЛСВ лінг-
вісти трактують або як видову неоднорідність 
багатозначного дієслова, або як часткову видову 
співвіднесеність ЛСВ дієслова.

Аналіз основних досліджень. У працях «Сло-
вотвірна структура слова» (автори: Городен-
ська К. Г., Кравченко М. В.), «Дієслівні категорії 
в синтагматиці і парадигматиці» (автор: Загніт-
ко А. П.) та статтях Городенської К. Г. «Аспекто-
логічні характеристики дієслів руху, переміщен-
ня» і «Видові протиставлення в системі сучасних 
дієслів» описано особливості українського дієсло-
ва, видову структуру вербальних дієслів та ви-
дові кореляції відіменних дієслів, видотворення 
у системі багатозначних дієслів, вияв похідних 
граматичних категорій дієслів.

Мета статті: встановити типи співвідношень 
між парновидовими ЛСВ й одновидовими у бага-
тозначних дієслів сучасної української мови.

Виклад основного матеріалу. Загал вербаль-
них дієслів належить до багатозначних, одно- та 
двозначні становлять меншість. Співвідношення 

між парновидовими ЛСВ у багатозначних дієс-
лів різне. Воно залежить від граничності/негра-
ничності їх значень. Обстеження всього масиву 
багатозначних вербальних дієслів (три і більше 
лексичних значень) за цим семантичним крите-
рієм дало змогу встановити основні типи співвід-
ношень між парновидовими й одновидовими ЛСВ 
багатозначних дієслів.

1. Усі ЛСВ багатозначного дієслова мають не-
граничний характер. Через що всі вони непарні 
за видовою ознакою. Такі багатозначні дієслова 
є одно видовими дієсловами недоконаного виду 
в межах всіх своїх лексичних значень. До них 
належать всі багатозначні дієслова із значенням 
звучання, звукового вияву, різноспрямованого 
руху, а також частина дієслів мовлення.

2. Тільки одне лексичне значення багатознач-
ного дієслова має граничний характер. У дієслів 
на позначення дій таким найчастіше буває пря-
ме значення. Лише в межах цього значення ба-
гатозначне дієслово є парно видовим, на рівні 
інших лексичних значень воно має статус одно-
видового дієслова недоконаного виду. Так, напри-
клад, у п’ятизначного дієслова шити граничним є 
пряме значення виготовляти одяг, взуття і т. ін., 
з’єднуючи його частини нитками, на основі якого 
воно співвідноситься з доконаним корелятом по-
шити, утвореним за допомогою префікса по-. Ре-
шта його значень виражає такі дії, які не спря-
мовані на досягнення своєї внутрішньої межі, що 
унеможливлює видові кореляції дієслова шити на 
рівні цих неграничних лексичних значень, зокре-
ма таких, як: 1) скріплювати, з’єднувати ниткою 
за допомогою голки частини чого-небудь (чиєсь 
постійне професійне заняття), напр.: Набрала я 
додому роботи, сиджу та шию (І. Нечуй-Левиць-
кий); 2) вишивати, розшивати що-небудь, напр.: 
Настя шила й очей не підводила. Їй здавалося, 
що вона вистеляє тими квітками та рушника-
ми стежку до своєї долі. Вишивала вона червону 
квітку (І. Нечуй-Левицький); 3) замовляти, виго-
товляти одяг, взуття де-небудь, у когось, напр.: 
Шити в ательє; Шити в кравчині; 4) виготов-
ляти щось (зошити, книжки і т. ін.), скріплюючи 
його частини нитками, дротом, напр.: Шити жур-
нал; прикріплювати, скріплювати дошки цвяхами, 
шпонами, напр.: Шити шалівку. Отже, у видовій 
структурі п’ятизначного дієслова шити виділя-
ється один парновидовий ЛСВ і чотири одновидо-
вих ЛСВ абсолютного недоконаного виду.

Аналогічна видова неоднорідність характер-
на і для чотиризначного вербального дієсло-
ва прати, що виражає конкретну фізичну дію, 
спрямовану на предмет. Лише в межах свого 
першого ЛСВ, який представляє пряме лексич-
не значення, воно вступає у видову кореляцію з 
дієсловом попрати, пор.: Дівчата перуть собі 
хустя (Леся Українка). Інші три ЛСВ цього ді-
єслова, два з яких передає переносні значення, 
а один – розмовне, непарні за видовою ознакою. 
Одновидовим дієсловом прати є тоді, коли воно 
виражає значення лити, періщити. Видова не-
співвідносність дієслів на рівні переносних зна-
чень зумовлена тим, що, розвинувшись на основі 
прямих значень, вони втрачають властиву остан-
нім граничність дій.

3. Два і більше ЛСВ багатозначного дієслова 
мають граничний характер. У межах цих значень 
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воно формує пари за допомогою того самого пре-
фікса або різних префіксів. Видова структура та-
ких багатозначних дієслів характеризується пере-
важанням парновидових ЛСВ над одновидовими. 
Так, наприклад, п’ятизначне дієслово м’яти спів-
відноситься за видовою ознакою на рівні чотирьох 
своїх ЛСВ, причому для кожного з них відповід-
ник доконаного виду утворюється за допомогою 
спільного перфективного засобу – префікса по-. 
Серед парновидових ті ЛСВ, які виражають дії, 
що можуть досягти своєї внутрішньої межі.

Асиметричним є співвідношення між парно-
видовими і неспіввідносними за видовою ознакою 
ЛСВ шестизначного вербального дієслова писа-
ти, тому що на базі чотирьох з них воно формує 
видові пари з дієсловом доконаного виду напи-
сати. До них належать ЛСВ, які виражають гра-
ничні дії, а саме: 1) зображувати рукою на папері 
або іншому матеріалі графічні знаки, пор.: А пи-
сав Йосип – куди краще від самого дяка... папір 
наче калачиками устеле, – літери рівні, круглі 
(Панас Мирний); 2) повідомляти про що-небудь 
письмово або у пресі, звертатися до кого-не-
будь письмово, надсилати комусь листа, пор.: – 
Ви даєте мені слово, що не писатимете про 
те, що побачите й почуєте тут (Ю. Смолич); 
3) складати і записувати який-небудь текст, пор.: 
Я був весь у полоні любові до чудесного Далекого 
Сходу і сценарій писав з великим натхненням 
(О.Довженко); 4) створювати твір живопису, пор.: 
Тепер він увесь час і сили віддавав автопортре-
там: писав себе і в мундирі, і в сюртуку, і в 
білому, в чорному кашкетах. Два ЛСВ дієсло-
ва писати виражають дії, які не передбачають 
досягнення своєї внутрішньої межі, тому вони є 
одновидовими. Це стосується значень володіти 
письмом якої-небудь мови (напр.: читати й пи-
сати по-українському) та займатися літератур-
ною діяльністю, бути письменником.

Видова структура шестизначного вербального 
дієслова мазати характеризується не лише пере-
важанням парновидових ЛСВ над одновидовими, 
а й тим, що воно співвідноситься з різними пре-
фіксальними відповідниками доконаного виду не 
тільки на рівні кожного ЛСВ, а й у межах того 
самого ЛСВ. Як виразник граничного лексичного 
значення покривати шаром чогось рідкого, лип-
кого або жирного (з лікувальною, захисною та 
іншою метою) дієслово мазати співвідноситься з 
двома доконаними відповідниками – дієсловами 
помазати і намазати, але вони не є рівноправ-
ними, взаємозамінними. Їх вживання залежить 
від лексичної сполучуваності дієслова мазати. 
Значно ширший лексико-семантичний контекст у 
корелята доконаного виду помазати, пор.: маза-
ти – помазати (хліб маслом). Напр.: Перше я 
мазала руку йодом і мочила в солоній воді... (Леся 
Українка). Видова форма намазати використову-
ється в обмеженому лексико-семантичному кон-
тексті дієслова мазати, бо префікс на- не може 
повністю втратити своє локативне значення, пор.: 
мазати – намазати (печатку чорнилом), маза-
ти – намазати (губи помадою) і под.

На основі розмовного значення робити що-
небудь брудним, нечистим, яке також має гра-
ничний характер, дієслово мазати формує 

видову пару з іншим перфективним корелятом – 
дієсловом замазати, пор.: Діти мажуть брудом 
одяг – Діти замазали брудом одяг. У межах тре-
тього лексичного значення – промахуватися під 
час стріляння, у грі тощо, яке має формальний 
відтінок, дієслово мазати також має свій відпо-
відник доконаного виду – дієслово промазати, 
напр.: – От і промазав, – докірливо буркнув 
Марко Іванович. – Як і завжди мажеш. Хіба 
путній мисливець б’є всидячку? (Я. Баш).

Усі ЛСВ багатозначного дієслова виражають 
дії, які спрямовані на досягнення своєї внутріш-
ньої межі, що забезпечує такому дієслову повну 
видову співвіднесеність, тобто участь всіх його 
ЛСВ у видових протиставленнях. Слід зауважи-
ти, що багатозначних дієслів з парновидовими 
ЛСВ у дієслівній системі сучасної української 
мови порівняно небагато, тому що їх ЛСВ зде-
більшого представляють різні, а не однакові типи 
лексичних значень, які розрізняються за семан-
тичною ознакою граничність/неграничність дії, 
а також за іншими ознаками, зокрема за сти-
лістичними характеристиками, ступенем поши-
реності, що більшою або меншою мірою впливає 
на їх видову співвіднесеність. Якщо парні та не-
парні за видовою ознакою однозначні вербаль-
ні дієслова є здебільшого дієсловами тієї самої 
лексико-семантичної групи, то парновидові ба-
гатозначні дієслова такої послідовності не ви-
являють: з двох дієслів, що належать до однієї 
лексико-семантичної групи, одне має всі парно-
видові, а інші – парновидові й одновидові ЛСВ. 
Це зумовлено тим, що їх належність до відповід-
ної лексико-семантичної групи визначається за 
одним-двома спільними лексичними значеннями, 
а не за всіма значеннями, повний збіг яких тра-
пляється рідко.

Багатозначні вербальні й відіменні дієслова 
корелюють за видовою ознакою на рівні всіх своїх 
ЛСВ рідко. Для них характерна часткова видова 
співвіднесеність, або видова неоднорідність ЛСВ, 
суть якої полягає в поєднанні парновидових та 
одновидових ЛСВ. Видова неоднорідність шир-
ше виявляється у вербальних дієсловах, тому 
що більшість з них, на відміну від відіменних, 
є багатозначними дієсловами. У багатозначних 
вербальних і відіменних дієслів різні співвідно-
шення між парновидовими й одновидовими ЛСВ: 
у вербальних парновидові ЛСВ переважають над 
одновидовими, у відіменних – навпаки.

Двозначним вербальним дієсловам, на проти-
вагу двозначним відіменним, не властива видова 
неоднорідність ЛСВ. Вони бувають або парновидо-
вими, або одновидовими на рівні обох своїх ЛСВ.

Висновки. Отже, повну видову корелятив-
ність можуть мати лише деякі багатозначні ді-
єслова з різних лексико-семантичних груп, а не 
всі дієслова якоїсь лексико-семантичної групи. 
Усі лексико-семантичні варіанти багатозначного 
дієслова виражають дії, які спрямовані на досяг-
нення своєї внутрішньої межі, що забезпечує та-
кому дієслову повну видову співвіднесеність.

У рамках отриманих результатів можна намі-
тити перспективу подальшого студіювання у цьо-
му напрямку: простеження засобів видотворення 
у системі парновидових багатозначних дієслів.
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ВИДОВАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ВЕРБАЛЬНЫХ МНОГОЗНАЧНЫХ ГЛАГОЛОВ

Аннотация
В статье выделены основные аспекты исследования перфективации многозначных глаголов в совре-
менном украинском языке, исследован вопрос о значении наблюдения над глаголом при изучении 
украинского языка. Описано параметры перфективации многозначных глаголов. Выделено и охарак-
теризовано лексико-семантические группы парновидовых и одновидовых вербальных многозначных 
глаголов украинского языка, которые имеют свои особенности в соединении с приставками как реали-
заторами словообразовательно-грамматической и грамматической функции. Описаны основные типы 
соотношений между парновидовими и одновидовими лексико-семантическими вариантами многознач-
ных глаголов. Выводы подтверждены примерами.
Ключевые слова: глагол, вид, многозначные глаголы, отименные глаголы, парновидовые вербальные 
многозначные глаголы, одновидовые вербальные многозначные глаголы, видовые особенности, перфек-
тивация.
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SPECIFIC INHOMOGENEITY OF VERBAL POLYSEMIC VERBS

Summary
The article is devoted to the question of main aspects of the research of perfectivation of polysemic 
verbs in modern Ukrainian language, the significance of observation on the verb during the studying of 
Ukrainian language. Parameters of perfectivation of polysemic verbs were described. There werealloca
tedandcharacterizedlexicalandsemanticgroupsofbi-species and single-species verbal polysemic verbs of 
Ukrainian language, which have their own peculiarities in combination with annexe as implementers of 
worldbuilding-grammatical and grammatical functions. Main types of interrelation between bi-species 
and single-species lexical and semantic variants of polysemic verbs were described. Conclusions are 
confirmed in examples. 
Keywords: verb, species, polysemic verbs, on-substantive verbs, bi-species verbal polysemic verbs, single-
species verbal polysemic verbs, specific features, perfectivation.
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СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
НА СИНХРОННОМУ ЗРІЗІ

Шелепкова І.М.
Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто проблеми термінології; визначено її місце у структурі мови; проаналізовано струк-
турно-семантичний склад нової термінології в економічній сфері; проведено комплексний аналіз на 
лексикографічному матеріалі; подано динаміку розвитку економічної термінології.
Ключові слова: термін; економічна термінологія; лексема; семантика; термінологічні словники.

Постановка проблеми. Вивчення проблем 
термінології, визначення її місця у струк-

турі мови є одним із актуальних завдань лінгвіс-
тичної науки. Термінологія кожної окремої галузі 
засвідчує її досягнення на певному етапі розвитку 
і відображає перспективи подальшої динаміки.

Об’єктом дослідження є економічна терміно-
логія, подана у комплексному висвітленні. Пред-
метом розгляду в роботі є структурні характе-
ристики лексем економічної термінології, а також 
динамічні процеси, що мають місце в межах цієї 
терміносистеми в ході її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні у науці виділяють такі ознаки терміна: 

1) термін однозначний (Р. Будагов, Т. Секун-
да), має тенденцію до однозначності (В. Дани-
ленко, Л. Кутіна), однозначний у межах певної 
термінологічної системи (О. Реформатський, 
Т. Панько);

2) термін точний та байдужий до контексту 
(Т. Секунда, О. Толикіна);

3) значення терміна дорівнює поняттю в об-
сязі пізнаного (О. Вюстер);

4) термін стилістично нейтральний (О. Рефор-
матський);

5) термін системний. Однак системність тер-
міна розуміють по-різному. Одні автори вбача-
ють у ній класифікаційну сутність (І. Ковалик, 
В. Даниленко), інші вважають, що термінові 
властива системність словотвірна (Л. Канделакі, 
Л. Лагутіна). На думку третіх, системність тер-
міна є подвійною: як елемента терміносистеми і 
як елемента системи мовної (О. Реформатський, 
Т. Панько);

6) термін конвенційний (В. Овчаренко): по-
перше, існуючому поняттю можна дати назву за 
задумом мовця і за змістом існуючого знака-тер-
міна, по-друге, найменування і зміст можуть бути 
лише конвенційно притяжними, але назви і зміст 
можуть бути конвенційно встановлені, вибрані;

7) наявність у терміна чіткої дефініції (майже 
усі дослідники);

8) у терміна не повинно бути синонімів чи 
омонімів (у межах однієї терміносистеми). Із 
працями В. Даниленко [3] у літературу увійшла 
протилежна точка зору, згідно з якою синонімія 
в термінології розглядається як природний вияв 
законів розвитку літературної мови;

9) у багатьох термінологічних дослідженнях 
суттєвою ознакою терміна була його короткість 
(стислість) у плані вираження.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сьогодні під термінологією 

розуміють: науку про терміни (І. Ковалик, О. Ре-
форматський), частину словникового складу 
мови, що охоплює спеціальну лексику, систему 
позначень наукових і професійних понять будь-
якої однієї галузі знань.

Однак для першого значення є вже відповід-
ник «термінознавство», а для другого – «профе-
сійна лексика». Слово «термінологія» у словни-
ках також трактується по-різному. 

У словнику лінгвістичних термінів О. Ахмано-
вої термінологія пояснюється як сукупність тер-
мінів цієї галузі виробництва, діяльності, знання, 
що утворює особливий сектор (пласт) лексики, 
який найлегше піддається упорядкуванню. 

У словнику Д. Ганича та І. Олійника цей тер-
мін трактується як система термінів певної галу-
зі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політич-
ного життя або сукупність термінів мови. 

У словнику лінгвістичних термінів Є. Кро-
тевича та Н. Родзевич читаємо про сукупність 
термінів, що вживаються у будь-якій галузі на-
уки, техніки, мистецтва, а також сукупність усіх 
термінів, наявних у тій чи іншій мові. Тому мож-
на говорити про термінологію певної науки або 
окремої дисципліни (напр., термінологія лінгвіс-
тична, граматична, фонетична тощо), а також 
про термінологію мови загалом на певному етапі 
її розвитку.

Отже, термінологія – це не система термінів, 
а сукупність термінів, що входять до певної тер-
мінологічної системи.

У нашій роботі при визначенні поняття «тер-
мін» візмемо за основу тлумачення зі словника 
сучасної української мови: «Слово або словосполу-
чення, що означає чітко окреслене спеціальне по-
няття якої-небудь галузі науки, техніки, мис-
тецтва, суспільного життя тощо» [1, с. 1444], 
а під поняттям «економічний термін» будемо ро-
зуміти слово або словосполучення, що позначає 
певне поняття суспільно-виробничих відносин, які 
характеризують економічний лад суспільства.

Метою статті є структурне моделювання еко-
номічної термінології на синхронному зрізі, а та-
кож виявлення семантичних процесів, що мали 
місце в динаміці розвитку цієї терміносистеми.

Виклад основного матеріалу. Поява і розви-
ток термінології почалися задовго до її наукового 
лінгвістичного осмислення і вироблення критері-
їв щодо тих або інших одиниць до термінологіч-
ної лексики. 

Економічна термінологія, що є об’єктом нашо-
го дослідження, пройшла довгий шлях розвитку, 
але процес творення понять у ній відзначався 
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певною стихійністю. Такий перебіг подій зумов-
лювався низкою як лінгвістичних (розвиток мови, 
міжмовні процеси, зникнення певних понять – і 
відповідно перехід економічних термінів до роз-
ряду історизмів, архаїзмів, появи нових понять – 
неологізмів), так і екстралінгвальних чинників 
(розвиток економіки, вплив терміносистеми мови 
тієї країни, з якою співпрацювала Україна – ні-
мецької мови на початку ХХ ст. або англійської 
на його кінець, перехід від однієї системи госпо-
дарювання до іншої тощо).

Сучасна українська економічна термінологія 
почала формуватися ще в період Київської Русі 
з розвитком торговельних відносин, пройшовши 
шлях від понять ремесел до одиниць сучасних 
міжнародних економічних відносин.

Загальновідомо, що справжній розквіт укра-
їнської лексикографії розпочався у 20-30-ті рр. 
ХХ ст. Видані в цей період перекладні (росій-
сько-українські) словники були першими в роз-
будові лексикографічної роботи в Україні. 

На сьогодні словники ділової мови 20-30-х рр. 
є раритетними. Пропонуємо їхній перелік (ско-
рочений), спираючись на покажчик Віктора Ку-
байчука [6]: 

Буряк Володимир. Словарь русско-украин-
ский. – Одесса, б/р. – 397 с. (з Додатком 1 – Сло-
ва пропущені або невповні переложені, 2 – Кан-
целярійний словник); Левицький М. Як писати 
службові папери українською мовою. – Черка-
си: Сіяч, 1917. – 27 с. ; Падалка Л. Російсько-
український діловодний словник. Педагогіч-
не Бюро Полтавського Губ. Земства. Полтава, 
1918, 3+106 с. ; Лебідь Д. Українська мова. Ро-
сійсько-український словник та зразки паперів 
українською мовою. – Чернігів, 1918. – 254 с. ; 
Бузинний О., Щепотьєв В. Короткий російсько-
український словник // Практичний підручник 
діловодства. – К.: Книгоспілка, 1924. – С. 43-83.; 
Російсько-український словник банкового діло-
водства / За редагуванням В.І. Орловського та 
І.M. Шелудька. – К.: Вид. Київської філії Пром-
банку, 1925. – 61 с. ; Практичний російсько-
український словник ділової мови (конторської 
та рахівничої) / Склали Є. Зінкевич, Б. Михайло-
вич, П. Скрипник і І. Степаненко, за ред. М. Глад-
кого і К. Туркала. – К.: Час, 1926; К.: Книгоспілка, 
1926; К.: ДВУ, 1926. –134 с. ; Осипів М. Росій-
сько-український словник що-найпотрібніших у 
діловодстві слів (Практичний порадник). – Хар-
ків-Полтава, 1926. – 83 с. ; Словник ділової мови. 
Термінологія та фразеологія (Проєкт) / Доро-
шенко М., Станіславський М., Страшкевич В. – 
Х.-К.: Держвидав України, 1930. – 260 с. 

Словники, видані у 20-30-рр. ХХ ст., певною 
мірою задовольняли нагальну потребу в питанні 
культури української мови. Вони відіграли зна-
чну роль у нормалізації сучасної української 
літературної мови, поширенні мовних норм та 
їх кодифікації, у піднесенні української мовної 
культури початку ХХ ст.

Лексикографічні праці періоду 50–60-х років 
ХХ ст. сприяли уніфікації тогочасної терміноло-
гії. Серед них слід виділити «Російсько-україн-
ський словник соціально-економічної лексики» 
С.А. Воробйової та Т.К. Молодід (Воробйова С.А. 
Російсько-український словник соціально-еко-
номічної лексики [Текст]: понад 20 000 слів / 

С.А. Воробйова, Т.К. Молодід; ред. І.К. Білодід; 
Ін-т історії партії ЦК КП України, АН УРСР, 
Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – К.: Наук. думка, 
1966. – 342 с. ). Оскільки українську мова на той 
час вживалася обмежено (в освітніх закладах та 
державних установах переважала мова росій-
ська), словник подає переклад іншомовних лек-
сем без власне українських відповідників. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст., українська 
термінографія переживає новий етап свого роз-
витку: видається ряд тлумачних та перекладних 
словників у різних галузях науки і техніки. 

Однією з найбільш ґрунтовних праць у цей час 
є виданий 1994 р. Комітетом наукової терміноло-
гії та Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні 
НАН України «Російсько-український словник 
наукової термінології. Суспільні науки» [8].

Серед значної кількості галузевих економіч-
них праць найбільш ґрунтовними перекладни-
ми словниками, що характеризуються чіткістю 
й унормованістю словникових статей, сприяють 
систематизації та стандартизації економічної 
термінології, правильному, свідомому викорис-
танню галузевих термінологічних одиниць, є 
«Українсько-російський і російсько-український 
словник: Сфера ділового і професійного спілку-
вання» Віктора Михайловича Бріцина та Олек-
сандра Онисимовича Тараненка, що вийшов дру-
ком у Києві 2011 року. 

Словник містить актуальну лексику україн-
ської і російської мов, що стосується офіційно-
ділової, юридичної, дипломатичної, економічної, 
комерційно-фінансової та деяких суміжних з 
ними сфер спілкування. 

У словнику подано як власне термінологічну 
лексику, так і загальновживані слова, сталі фра-
зеологічні та синтаксичні звороти, що функціо-
нують у мові зазначених галузей і необхідні для 
ділових контактів, ведення ділової документації, 
листування, роботи з нормативно-правовими ак-
тами та поточною юридичною документацією, 
для сучасної економічної, комерційної та банків-
сько-фінансової діяльності, бухгалтерської спра-
ви тощо.

Поряд з великою кількістю перекладних слов-
ників наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. було 
видано й низку тлумачних економічних словни-
ків, таких, наприклад, як «Економічний слов-
ник-довідник» за редакцією доктора економічних 
наук С.В. Мочерного (1995). Валерій Едуардович 
Коломойцев створює «Універсальний словник 
економічних термінів: інвестування, конкуренція, 
менеджмент, маркетинг, підприємництво» (2000).

2002 року виходить друком четверте видан-
ня «Фінанcового словника» Анатолія Григорови-
ча Загороднього, Геннадія Леонідовича Вознюка 
та Тамари Степанівни Смовженко, що містить 
визначення й тлумачення понад 5000 понять 
і термінів, які охоплюють такі теми: фінансова 
система держави, місцеві фінанси, фінанси під-
приємств, фінансування і кредитування підпри-
ємницької діяльності, цінні папери і фондовий 
ринок, страхування, податки, грошовий обіг, фі-
нансове планування, фінансовий облік і звітність, 
аналіз фінансового стану підприємств, фінансо-
вий менеджмент, міжнародні фінанси та інші. 

Найбільшим за обсягом охоплених термінів і за 
детальністю тлумачення понять є цикл наукових 
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праць «Економічна енциклопедія» у трьох томах 
(2000–2002) та «Економічний енциклопедичний 
словник» у двох томах (2005–2006). У виданнях 
максимально точно подано характеристику еко-
номічних категорій, понять, теорій та концепцій 
економічної науки, законів і закономірностей роз-
витку економіки, оцінку внеску видатних вчених 
та практиків економістів у процеси наукового 
пізнання і суспільних трансформацій. Матеріали 
логічно структуровані, зокрема, за напрямами на-
укового економічного знання та сферами і складо-
вими реальних економічних відносин.

Теоретична і практична значущість праць по-
лягає у систематизації та розвитку теоретико-
методологічних засад дослідження економічних 
процесів, можливості їхнього використання у до-
слідницькій і навчальній практиці, при форму-
ванні нормативно-правової бази економічної по-
літики держави. Ці аспекти видань акцентують у 
своїх відгуках відомі науковці та керівники низ-
ки вищих державних органів України.

Незважаючи на низку праць про економічну 
термінологію (в основному це дисертаційні робо-
ти, присвячені таким питанням, як закономірнос-
ті формування та сучасного розвитку термінології 
ринкових відносин (О. Покровська); характерис-
тика структурно-семантичних параметрів ана-
літичних номінацій економічної терміносистеми 
української мови (О. Чуєшкова); дослідження 
новітньої економічної термінолексики у плані 
комунікативно-стилістичного функціонування у 
текстах періодичних видань (Г. Чорновол) та ін.), 
сьогодні потребують свого дослідження такі ас-
пекти у вивченні економічної термінології, як: 

– висвітлення питань формування україн-
ської економічної термінології; 

– з’ясування шляхів появи економічних тер-
мінів у термінологічній системі; 

– визначення фонду економічної термінології 
та її місця у словниковому складі; 

– розмежування економічного терміна і за-
гальновживаного слова; 

– диференціювання термінів за ступенем се-
мантичної цілісності; 

– дослідження й системний аналіз економіч-
них термінів і простеження впливу на них таких 
процесів, як тяглість і зрушення.

Термінологічна лексика є украй динамічною 
мовною підсистемою, оскільки науково-техніч-
ний розвиток відбувається постійно, з’являються 
нові поняття, які потребують номінації, унаслі-
док чого утворюються нові терміни. 

Спеціальні слова, що з’явилися, входять в 
сферу професійної комунікації і вербалізують 
спеціальну картину світу, яка, в основному, ре-
презентується саме за допомогою термінології. 
Аналіз основних положень теоретичного термі-
нознавства дає можливість визначити місце тер-
мінологічної лексики серед інших лексичних під-
систем мови. 

Лексика складається з різних підсистем, які є 
предметом дослідження різних лінгвістичних дис-
циплін і засобом спілкування в різних комуніка-
тивних сферах. Виходячи з цієї точки зору, мож-
на виділити такі підсистеми мови, як професійна, 
загальновживана, жаргонна, діалектна лексика.

Серед перерахованих підсистем загально-
вживана лексика є основою, а окремі підсистеми 

трактуються як такі, що знаходяться на пери-
ферії. Між загальновживаною і термінологічною 
лексикою відбувається постійний обмін, в ре-
зультаті якого мають місце детермінологізація 
спеціальної лексики, термінологізація загально-
вживаної лексики і транстермінологізація, тобто 
перехід лексичної одиниці з однієї терміносисте-
ми до іншої.

Завдяки саме цим процесам відбувається по-
повнення і оновлення термінологічної лексики. 

Спеціалізовані лексичні підсистеми неоднорідні. 
Перш за все, необхідно розмежувати професійну 
і термінологічну лексику, показати взаємозв’язок 
термінологічної та професійної лексики в системі 
економічних понять, а також у роботі подати кла-
сифікацію понять спеціальної лексики:

– нормативні терміни (слова, що позначають 
спеціальні поняття й відповідають усім вимогам до 
національних і запозичених термінів, наприклад:

«Рента -и, Дохід з капіталу, землі або май-
на, що його власники одержують регулярно, не 
займаючись підприємницькою діяльністю. 

Абсолютна рента – форма земельної ренти, 
одержувана землевласниками незалежно від родю-
чості і місця розташування земельних ділянок.

Довічна рента – умовна рента, при якій пла-
тежі припиняються у разі смерті певної особи 
(або осіб), зазвичай ануїтента. 

Натуральна рента – рентна плата у вигля-
ді частини врожаю орендаря, що передається 
землевласнику» [1, с. 1213]);

– професіоналізми (слова й словосполучення, 
які вказують на економічне поняття, але повністю 
не розкривають його суті, є зрозумілими в осно-
вному для фахівців, наприклад: «Інфляція -ї, 

1) Надмірне проти потреб товарообігу збіль-
шення кількості паперових грошей і швидке їх 
знецінення. 

Вбудована інфляція – інфляція, яка харак-
теризується середнім рівнем за певний період 
часу. 

Відкрита інфляція – інфляція за рахунок 
зростання цін споживчих товарів та виробни-
чих ресурсів. 

Галопуюча інфляція – інфляція, яка розви-
вається швидкими темпами. 

Експортована інфляція – інфляція, що пере-
носиться з одних країн в інші через механізм 
міжнародних економічних відносин. 

Імпортована інфляція – інфляція, викликана 
впливом зовнішніх чинників: надмірним прито-
ком в країну іноземної валюти та підвищенням 
імпортних цін. 

Індукована інфляція – інфляція, обумовлена 
впливом зовнішніх чинників. 

Інфляція витрат – інфляція, що проявля-
ється у зростанні цін на ресурси, чинники ви-
робництва, внаслідок чого зростають витрати 
виробництва. 

Інфляція попиту – інфляція, яка проявля-
ється у перевищенні попиту над пропозицією. 

Кредитна інфляція – інфляція, зумовлена 
надлишковою кредитною масою грошей у гро-
шовому обігу. 

Повзуча інфляція – інфляція, що розвиваєть-
ся повільними темпами. 

Прихована інфляція – інфляція, яка виникає 
внаслідок товарного дефіциту, який супрово-
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джується прагненням державних органів стри-
мувати ціни на попередньому рівні. 

Соціальна інфляція – зростання цін внаслі-
док зростання витрат у зв’язку з новими гро-
мадськими вимогами до якості продукції, охо-
рони довкілля. 

2) Втрата колишнього значення, знецінен-
ня» [1, с. 503]).

Серед групи професіоналізмів виділяємо ряд 
словосполучень, які умовно можна назвати про-
фесійними висловлюваннями. Це вирази, зро-
зумілі виключно спеціалістам певної галузі, що 
вживаються переважно в усному мовленні: гаря-
чі гроші; дешеві гроші; дорогі гроші. Наприклад, 
у словнику маємо таке тлумачення: «Гроші -ей. 
Металеві й паперові знаки, що є мірою вартос-
ті за купівлі та продажу. Кредитні гроші. 

Гарячі гроші – гроші, що їх одержано в ре-
зультаті спекулятивних або арбітражних 
операцій. 

Дешеві гроші – здешевлення банківських кре-
дитних грошей внаслідок проведення централь-
ним банком певних заходів. 

Дорогі гроші – гроші, купівельна спромож-
ність яких зростає» [1, с. 263];

– жаргонізми (периферія термінологічної 
лексики, що вживається лише в усному мовлен-
ні й нормативно не закріплюється словниками 
або у словниках позначені як жаргонізми: бак-
си («Бакси, -ів (бак, -а). Американські долари» 
[1, с. 56]) – нормативне долари; бабки («Бабки 
-бок. Гроші. Підбивати бабки – підводити під-
сумки» [1, с. 50]) – нормативне гроші).

Але у нашій статті ми хочемо наголосити, що 
між термінами та загальновживаною лексикою 
відбувається постійний обмін: терміни входять до 
складу загальномовних одиниць і, навпаки, слова 
загального вжитку змінюють деякі свої характе-
ристики й стають термінами. 

Термінологізація в нашому розумінні – це зба-
гачення фонду термінології наявними мовними 
одиницями загальнолітературної мови у процесі 
вторинної номінації. Процес наближення терміна 
за всіма ознаками до загальновживаного слова 
має назву детермінологізації. Цей процес відбу-
вається тоді, коли спеціальна одиниця починає 
набувати ознак звичайного слова: втрачає суворо 
визначену системність, однозначність і набуває 
емоційно-експресивного забарвлення тощо.

Наприклад, термін «дивіденд» у сучасній мові 
вживався спочатку в спрощеному термінологіч-
ному значенні, а нині дивідендами часто нази-
вають будь-які прибутки, незалежно від їх по-
ходження й напрямку: «дивіденд –у.

1) Частина прибутку акціонерних това-
риств, яка щорічно розподіляється між акціо-
нерами за акціями. 

Акумульований дивіденд – дивіденд, що не був 
за якихось причин вчасно виплачений акціоне-
рові та має бути виплачений наступного року. 

Дивіденди до оплати – поточні зобов’язання, 
які вказують на суму оголошених, але не випла-
чених дивідендів. 

Дивіденди у формі акцій – дивіденди, що їх 
виплачують у формі додаткових акцій. 

Опційний дивіденд – дивіденд, що передбачає 
право вибору форми його одержання – гроші чи 
нові акції. 

Попередній дивіденд – частина коштів, ви-
плачена раніше, ніж був складений та прийня-
тий підсумковий річний баланс. 

2) Доходи, отримувані суб’єктом оподатку-
вання за корпоративними правами» [1, с. 294].

Висновки і пропозиції. Терміни і терміноло-
гії є необхідним інструментарієм формулювання 
наукових теорій, законів, положень і розгляда-
ються як невід’ємний компонент науки, техніки і 
виробничої діяльності. Оволодіння термінологією 
є основним кроком в оволодінні будь-яким спе-
ціалізованим знанням, оскільки термінологічні 
одиниці відіграють важливу роль в професійній і 
науковій комунікації. 

Необхідність подальшого детального вивчення 
термінології української мови зумовлено, з одно-
го боку, активним розвитком української термі-
нології, що в повному обсязі ще не досліджено, а 
з іншого – потребою багатоаспектного вивчення 
всіх складників системи української мови, вияв-
лення особливостей їх структури і функціону-
вання, закономірностей їх взаємозв’язків.

Серед багатьох проблем сучасної української 
лінгвістики гострою бачиться проблема еконо-
мічної термінології. Ще кілька років тому цієї 
проблеми як такої не існувало. Російській мові 
відведено було провідну роль не лише у так зва-
ному міжнаціональному спілкуванні, а й у науці; 
українську ж мову поставлено було в ситуацію 
«німого статиста» чи «копіювальника».

У сучасному українському житті явища еконо-
міки превалюють над іншими, «диктують» свої умо-
ви, є визначальними в багатьох сферах буття нації і 
держави. Вони стали (чи стають) стрижнем, навколо 
якого відбуваються основні зміни й інновації.

Така «центричність» економічних явищ без-
умовно й наполегливо вимагає їхнього номіну-
вання, до того ж не тільки на рівні загального, 
а й деталей. Означене підсилюється й значним 
обсягом «нового» в економіці, яке необхідно усві-
домити, «переварити» тощо.

І, як бачиться, важливими серед них є висвіт-
лення явищ сталих і явищ, що є виявом зрушень 
і змін, та особливостей розвитку в контексті за-
гальнотермінологічному. Маємо добрі початки у 
працях І. Кочан (присвячених динаміці і коди-
фікації термінів із міжнародними компонентами 
в сучасній українській мові) [5] і Л. Струганець 
(присвячених динаміці лексичних норм укра-
їнської літературної мови ХХ століття) [9], це 
добрі, але все ще тільки початки. Важливість 
означеного дослідження бачиться й у зв’язку з 
визначенням перспектив розвитку української 
економічної терміносистеми.

У зв’язку з означеним можна визначити й 
основні завдання такого дослідження: 

– установлення основних чинників, що сприя-
ють змінам у термінології; 

– з’ясування рівнів, на яких відбуваються 
найпомітніші зміни (семантичні, словотвірні, сти-
лістичні, морфологічні тощо);

– основні шляхи становлення економічної тер-
мінології і принатурення її до наявних систем тощо.

У цьому важливими можуть стати методи мо-
вознавчого дослідження як загально застосовува-
ні (описовий, порівняльний, експериментальний), 
так і специфічні (метод моделей, метод опозицій, 
метод дистрибуцій).
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы терминологии; определено ее место в структуре языка; проанали-
зирован структурно-семантический состав новой терминологии в экономической сфере; проведен 
комплексный анализ на лексикографическом материале; подана динамика развития экономической 
терминологии.
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словари.
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STRUCTURAL MODELING OF ECONOMIC TERMINOLOGY  
IN SYNCHRONIC SECTION

Summary
The problems of terminology are considered in the article; determined its place in the structure of 
language; the structurally semantic composition of new terminology is analyzed in an economic sphere; 
conducted a comprehensive analysis on the lexicographical materials; provided to the dynamics of 
economic terminology.
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ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
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Головне управління

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Херсонській області

В статті проаналізовано підстави для кримінальної відповідальності за порушення встановлених законо-
давством вимог пожежної безпеки. Проведеним дослідженням розглянуто, склад злочину передбаченого 
Кримінальним кодексом України – «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпе-
ки», як підставу кримінальної відповідальності. Узагальненні пропозиції щодо необхідності вдосконалення 
даної кримінальної норми.
Ключові слова: кримінальна відповідальність, склад злочину, пожежна безпека, пожежа, матеріальна 
шкода.
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Постановка проблеми. Кримінальним ко-
дексом України передбачена відповідаль-

ність за значну кількість злочинів, пов’язаних 
з виникненням пожеж, злочини відносяться до 
тяжких. Вони завдають величезних втрат і збит-
ків державі і суспільству, згубно впливають на 
екологічну обстановку в цілому. Але враховую-
чи тенденції до економічного розвитку держави, 
інноваційні розробки в науці, постійні зміни у 
законодавстві постає питання перегляду деяких 
положень кримінального закону в тому числі і 
ст. 270 «Порушення встановлених законодав-
ством вимог пожежної безпеки».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У юридичній літературі питання кримінальної 
відповідальності за порушення встановлених 
законодавством вимог пожежної безпеки так 
чи інакше розглянуті у працях В.І. Антипова, 
В.О. Владимирова, В.М. Дмитрука, А.П. Закалю-
ка, О.М. Ігнатова, І.П. Лановенка, Ч.А. Мухамедо-
ва, В.К. Окняна, В.П. Тихого, В.В. Харитошкіна, 
П.Г. Цупренка, С.С. Яценка та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. враховуючи зростання ви-
никнення пожеж у зв’язку із порушенням осо-
бами вимог законодавства пожежної безпеки, 
що призводять до негативних наслідків необ-
хідно переглянути законодавчий підхід до фор-
мулювання кримінальної норми та внести зміни 
до Кримінального законодавства з метою підви-
щення державного осуду у формі покарання за 
дані злочини.

Метою статті є вивчення особливостей кримі-
нальної відповідальності за порушення встанов-
лених законодавством вимог пожежної безпеки.

За даними аналізу Головного управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуа-
цій у Херсонській області за 11 місяців 2016 року 
на території області виникло 2673 пожеж, що на 
16,2% більше ніж за аналогічний період 2015 року 
(2301), на пожежах загинуло 47 осіб, травмо-
вано – 21 особу. Збитки від пожеж складають 
136 млн. 25 тис. гривень.

За 11 місяців 2016 року в області зареєстро-
вана 57 пожеж із загибеллю людей, на яких ви-
явлено 56 загиблих осіб, з яких 47 загинуло вна-
слідок пожежі, в т.ч. 1 дитина.

Аналіз причин, через які виникають пожежі, 
дозволяє говорити, що переважна їх кількість 
є наслідком необережного поводження з вогнем 
80,6% від загальної кількості.

У 2016 році в області відкрито кримінальних 
проваджень за статтею 270 Кримінальному ко-
дексі України «Порушення встановлених законо-
давством вимог пожежної безпеки» – 47.

У Кримінальному кодексі України (далі за тек-
стом КК) неодноразово згадується про криміналь-
ну відповідальність, наприклад, стаття 2 має назву 
«Підстава кримінальної відповідальності», роз-
діл II – «Закон про кримінальну відповідальність» 
тощо, але поняття «кримінальна відповідальність» 
не визначається. Крім того, законодавство розріз-
няє кримінальну відповідальність та покарання, і 
чітко визначає поняття останнього [1].

В науці кримінального права немає єдиного ро-
зуміння кримінальної відповідальності: одні авто-
ри ототожнюють її з кримінальним покаранням; 
інші характеризують кримінальну відповідаль-
ність, як обов'язок особи, що вчинила злочин; тре-
ті розглядають її як конкретні кримінально-пра-
вові відносини; четверті розуміють кримінальну 
відповідальність як реалізацію санкції криміналь-
но-правової норми; п'яті вважають кримінальну 
відповідальність осудом винного обвинувальним 
вироком суду за вчинений злочин із призначен-
ням покарання або без нього тощо.

Кримінальна відповідальність – вид юридич-
ної відповідальності, що встановлюється держа-
вою в кримінальному законі, накладається судом 
на осіб, які винні у вчиненні злочину, та мають 
нести зобов'язання особистого, майнового чи ор-
ганізаційного характеру [2].

Враховуючи викладене, по-перше, криміналь-
на відповідальність – це вид юридичної відпові-
дальності, що встановлюється державою в кри-
мінальному законі. 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
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По-друге, кримінальна відповідальність за-

стосовується лише судом і лише до особи, винної 
у вчиненні злочину.

По-третє, кримінальна відповідальність – це 
обов'язки злочинця особистого (позбавлення 
волі), майнового (конфіскація майна) чи органі-
заційного (позбавлення права обіймати певну по-
саду) характеру.

У статті 2 КК передбачено підставу криміналь-
ної відповідальності це вчинення особою суспільно 
небезпечного діяння, яке містить склад злочину. 
В ній зазначено, що кримінальна відповідальність 
і покарання несе тільки особа, винна у вчиненні 
злочину, тобто особа, яка умисно чи необереж-
но вчинила діяння, яке передбачено криміналь-
ним законом як суспільне небезпечне. Сукупність 
ознак, які визначають діяння як злочин, має на-
зву «склад злочину». Тому часто стверджують, 
що єдиною підставою кримінальної відповідаль-
ності є наявність складу злочину [2].

Розглянемо склад злочину статті 270 КК «По-
рушення встановлених законодавством вимог по-
жежної безпеки», як підставу кримінальної від-
повідальності.

Стаття 270 КК визначає, що порушення вста-
новлених законодавством вимог пожежної без-
пеки, якщо воно спричинило виникнення поже-
жі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або 
майнову шкоду у великому розмірі, – карається 
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або ви-
правними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до трьох років та ч. 2 
те саме діяння, якщо воно спричинило загибель 
людей, майнову шкоду в особливо великому роз-
мірі або інші тяжкі наслідки, – карається позбав-
ленням волі на строк від трьох до восьми років. 
Крім того, дана норма кримінального законодав-
ства має примітку, де визначено, що майнова 
шкода вважається заподіяною у великих розмі-
рах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 
триста і більше разів перевищує неоподаткову-
ваний мінімум доходів громадян, а в особливо ве-
ликих розмірах – якщо прямі збитки становлять 
суму, яка в тисячу і більше разів перевищує нео-
податковуваний мінімум доходів громадян. 

Склад злочину – це сукупність встановле-
них у кримінальному законі юридичних ознак 
(об'єктивних і суб'єктивних), що визначають вчи-
нене суспільно небезпечне діяння як злочинне. 

У кожному складі злочину виділяють його еле-
менти, а саме: об'єкт злочину, об'єктивну сторону 
злочину (їх сукупність називають об'єктивними 
ознаками складу), суб'єкт і суб'єктивну сторону 
злочину (суб'єктивні ознаки складу). В єдності 
ці об'єктивні та суб'єктивні ознаки й утворюють 
склад злочину [3].

Під об'єктом злочину в доктрині кримінально-
го права традиційно розуміються суспільні від-
носини, що охороняються кримінальним законом. 
Подібне усвідомлення об'єкта злочину склало-
ся ще в роботах класиків кримінального права, 
зокрема, А. А. Піонтковського, Б. С. Нікіфорова 
[4, с. 129-130; 5].

У науці кримінального права широкого поши-
рення набула тричленна класифікація об’єктів 
злочину на загальний, родовий і безпосередній. 
Це так звана класифікація «по вертикалі», за-

пропонована в 1938 р. професором В. Меньшагі-
ним і нині підтримується більшістю юристів.

Загальним об’єктом злочинів визнається вся 
сукупність суспільних відносин, які охороняє 
кримінальне законодавство.

Загальним об'єктом злочину вважаються всі 
суспільні відносини, які охороняються, захи-
щаються нормами кримінального права. В уза-
гальненому вигляді, викладений у ч. 1 ст. 1 КК: 
права і свободи людини і громадянина, власність, 
громадський порядок і громадська безпека, до-
вкілля, конституцій¬ний устрій України, мир і 
безпека людства.

Під родовим об’єктом злочинів розуміють сус-
пільні відносини, на які посягає певна група зло-
чинів. Це можуть бути тотожні чи однорідні сус-
пільні відносини, що охороняються комплексом 
пов’язаних кримінально-правових норм.

Родовий об’єкт злочинів найчастіше вказу-
ється в назвах розділів КК, наприклад, злочини 
проти громадської безпеки. 

Безпосередній об’єкт – це суспільні відноси-
ни, на які посягає конкретне злочинне діяння. Це 
суспільні відносини, поставлені під охорону пев-
ного кримінального закону.

Основним безпосереднім об'єктом злочину 
статті 270 КК є пожежна безпека, тобто частина 
громадської безпеки, пожежна безпека – відсут-
ність неприпустимого ризику виникнення і роз-
витку пожеж та пов’язаної з ними можливості 
завдання шкоди живим істотам, матеріальним 
цінностям і довкіллю [6].

Пожежа – неконтрольований процес знищу-
вання або пошкодження вогнем майна, під час 
якого виникають чинники, небезпечні для істот 
та навколишнього природного середовища [6].

Пожежа знищує матеріальні цінності, створює 
загрозу для життя людей, негативно впливає на 
навколишнє природне середовище. Спричиню-
ється в основному необережним поводженням з 
вогнем, порушенням правил і норм експлуатації 
електричних приладів та виробничого устатку-
вання, самозайманням матеріалів (речовин), клі-
матичними чинниками, тощо.

У науці кримінального права є й інші погляди 
на класифікацію об’єктів злочину, чотириланкова 
система об'єктів злочину по горизонталі: загальний, 
родовий, видовий і безпосередній. Під загальним 
об'єктом злочину розуміється вся сукупність сус-
пільних відносин, що охороняються кримінальним 
законом; під родовим об'єктом певне коло однорід-
них за своєю економічною або соціально-політичної 
сутності суспільних відносин, які в силу цього пови-
нні охоронятися єдиним комплексом кримінально-
правових норм; під видовим об'єктом – сукупність 
суспільних відносин всередині родового об'єкта, які 
відображають один і той же інтерес учасників цих 
відносин або висловлюють хоча і неідентичних, але 
вельми тісно взаємопов'язані інтереси; під безпо-
середнім об'єктом – ті конкретні суспільні відноси-
ни, які поставлені законодавцем під охорону певної 
кримінально-правовою нормою [7, с. 100-103].

Крім об'єкта злочину також виділяється 
предмет злочину. Під предметом злочину в на-
уці кримінального права розуміють будь-які речі 
матеріального світу, з властивостями яких кри-
мінальний закон пов'язує наявність в діях особи 
складу злочину [8, с. 109].
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Предметом цього злочину виступає майно, 
природні ресурси або інші предмети, які здатні 
горіти.

Об'єктивна сторона – зовнішня сторона діяння, 
що виражається у вчиненні передбаченого законом 
діяння (дії чи бездіяльності), що заподіює чи ство-
рює загрозу заподіяння шкоди об'єкту злочину.

Як обов'язкові (необхідні) ознаки об'єктивної 
сторони як елементу складу виділяють діян-
ня (дію чи бездіяльність), суспільно небезпечні 
наслідки і причинний зв'язок. Тому у злочинах 
із так званим матеріальним складом має бути 
встановлено причинний зв'язок між дією (безді-
яльністю) і суспільно небезпечним наслідком, що 
настав [3].

У злочинні передбаченому статтею 270 КК 
повинні обов’язково бути присутні три ознаки:

1. Діяння, яке порушує встановленні законо-
давством вимоги пожежної безпеки.

2. Наслідки, у виді пожежі, якою заподіяно 
шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду, в час-
тині 2 статті додатково зазначено загибель людей, 
та інші тяжкі наслідки. Крім того, частини 1 і 2 
вказують на різні розміри майнової шкоди.

3. Причинний зв'язок між діянням і наслід-
ками.

Порушення встановлених законодавством ви-
мог пожежної безпеки може полягати як у дії, 
так і в бездіяльності. Встановлені законодав-
ством вимоги пожежної безпеки – це положення, 
що встановлюють норми та правила щодо запобі-
гання виникненню пожежі, містяться в законах, 
стандартах, інструкціях, тощо.

Шкода здоров’ю людей – це заподіяння вна-
слідок пожежі хоча б одній особі опіків, травм, 
які оцінюються як легкі чи середньої тяжкості 
тілесні ушкодження.

Примітка статті визначає, що майнова шко-
да вважається заподіяною у великих розмірах, 
якщо прямі збитки становлять суму, яка в трис-
та і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, а в особливо великих 
розмірах – якщо прямі збитки становлять суму, 
яка в тисячу і більше разів перевищує неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно пункту 5 Розділу XX Перехідних по-
ложень Податкового кодексу України: якщо нор-
ми інших законів містять посилання на неопо-
датковуваний мінімум доходів громадян, то для 
цілей їх застосування використовується сума в 
розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного 
та кримінального законодавства в частині квалі-
фікації адміністративних або кримінальних пра-
вопорушень, для яких сума неоподатковуваного 
мінімуму встановлюється на рівні податкової со-
ціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 
пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу 
для відповідного року [9]. 

Пп. 169.1.1 п. 169.1 статті 169 Податкового ко-
дексу України передбачає, що до переліку по-
даткових соціальних пільг у розмірі, що дорів-
нює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму 
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня звітного подат-
кового року, – для будь-якого платника податку.

Статтею 7 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік», установлюється у 
2017 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місць у розмірі з 1 січня 2017 року – 
1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 груд-
ня – 1700 гривень, а для основних соціальних і 
демографічних груп населення: працездатних осіб: 
з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 
1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні [10].

При посиланнях на неоподаткований мінімум 
доходів громадян в нормах кримінального зако-
нодавства у частині кваліфікації злочинів, для 
яких сума неоподатковуваного мінімуму встанов-
люється на рівні податкової соціальної пільги – з 
01.01.2017 р. – 800 грн.

Отже, штрафи, визначені Кримінальним ко-
дексом України за вчинення злочинів розрахо-
вуються виходячи із розміру неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян у сумі 17 гривень.

Але здійснюючи кваліфікацію діяння згідно 
положень, наведених у примітці до статті 270 
КК, необхідно щорічно на підставі Податково-
го кодексу України визначати: майнову шкоду 
у великих розмірах, якщо прямі збитки ста-
новлять суму, яка в триста і більше разів пе-
ревищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян (300*800 = 240 000 грн.), а в особливо 
великих розмірах – якщо прямі збитки станов-
лять суму, яка в тисячу і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян (1000*800 = 800 000 грн.).

Злочин є закінченим з моменту настання сус-
пільно небезпечних наслідків.

Відповідно до статті 18 КК «Суб'єктом злочи-
ну є фізична осудна особа, яка вчинила злочин 
у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може 
наставати кримінальна відповідальність».

Юридичні особи (підприємства, організації, 
установи, політичні партії, громадські організації 
тощо) не можуть бути суб'єктами злочинів. Не-
припустимою є колективна відповідальність за 
вчинені окремими особами злочини.

Відповідно до статті 19 КК суб'єктом може 
бути тільки осудна особа, тобто така, яка під час 
вчинення передбаченого Кримінальним кодексом 
діяння могла усвідомлювати свої дії (бездіяль-
ність) і керувати ними. Тому особа, яка під час 
вчинення суспільно небезпечного діяння була в 
стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керувати ними вна-
слідок хронічної психічної хвороби, тимчасового 
розладу психічної діяльності, недоумства або ін-
шого хворобливого стану психіки (ч. 2 ст. 19 КК), 
не підлягає кримінальній відповідальності.

У частині 1 статті 22 КК передбачено, що кри-
мінальна відповідальність за загальним правилом 
настає з 16 років, а за окремі злочини, вичерп-
ний перелік яких передбачено у ч. 2 ст. 22 КК 
(наприклад, вбивство, розбій, зґвалтування), – з 
14 років.

Останнім елементом складу злочину є його 
суб'єктивна сторона. У теорії кримінального пра-
ва під суб'єктивною стороною злочину традицій-
но розуміється психічне ставлення особи до вчи-
неного нею злочину [11, 43-51; 12]. Суб'єктивна 
сторона – це внутрішня сторона злочину, бо вона 
включає ті психічні процеси, що характеризують 
свідомість і волю особи в момент вчинення зло-
чину. Ознаками суб'єктивної сторони як елемен-
ту складу злочину є вина, мотив, мета злочину 
та емоційний стан. Обов'язковою (необхідною) 
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ознакою суб'єктивної сторони будь-якого складу 
злочину є вина особи. Відповідно до статті 23 КК 
виною є «психічне ставлення особи до вчинюва-
ної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Ко-
дексом, та її наслідків, виражене у формі умислу 
або необережності». Якщо немає вини особи, не-
має і складу злочину, навіть якщо в результаті 
її дії (бездіяльності) настали передбачені зако-
ном суспільно небезпечні наслідки. У цьому по-
ложенні відображається найважливіший прин-
цип – принцип суб'єктивного інкримінування, 
закріплений у статті 62 Конституції України [3].

Аналізуючи дану норму кримінального зако-
нодавства встановлюється, що тільки при умові 
порушення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки, якщо воно спричинило ви-
никнення пожежі з вищеперерахованими наслід-
ками настає кримінальна відповідальність. 

Стаття 270 КК – «Порушення встановлених 
законодавством вимог пожежної безпеки» са-

мих цих вимог не називає, а відсилає до тих 
нормативно-правових актів, якими вони пе-
редбачені. 

Вимоги законодавства про пожежну безпеку 
закріплюються у великої кількості нормативно-
правових актів, тому Державною службою Укра-
їни з надзвичайних ситуацій створений Держав-
ний реєстр нормативно-правових актів з питань 
пожежної безпеки, де станом на 01.09.2016 рік 
внесено 232 документа (законів та підзаконних 
нормативно-правових актів). 

Висновки і пропозиції: враховуючи проведе-
не дослідження та статистику державних органів 
можливо зробити висновок, щодо необхідності 
вдосконалення кримінальної норми, в частині де-
талізації поняття – вимоги законодавства у сфе-
рі пожежної безпеки, звуження об’єкту злочину 
та зменшення зазначених розмірів матеріальної 
шкоди при вчинення даного злочину за які на-
стає кримінальна відповідальність.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В статье проанализированы основания для уголовной ответственности за нарушение установленных 
законодательством требований пожарной безопасности. Проведенным исследованием рассмотрено, со-
став преступления, который предусмотренный Уголовным кодексом Украины – «Нарушение установ-
ленных законодательством требований пожарной безопасности», как основание уголовной ответствен-
ности. Внесено предложения о необходимости совершенствования данной уголовной нормы.
Ключевые слова: уголовная ответственность, состав преступления, пожарная безопасность, пожар, 
материальный ущерб. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF THE FIRE SAFETY REQUIREMENTS 
ESTABLISHED BY THE LEGISLATION
 
Summary
The article analyzes the grounds for the criminal liability for violation of fire safety requirements established 
by the legislation. The research qualifies the component elements of a crime as a ground for the criminal 
liability under the Criminal Code of Ukraine «Violation of the fire safety requirements established by the 
legislation». The article summarizes the proposals on the necessity for improvement of this criminal norm.
Keywords: criminal liability, component elements of a crime, fire safety, fire, financial damage.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Коваль Н.О.
Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена дослідженню питання щодо специфіки переміщення товарів військового призначення 
та подвійного використання через митний кордон України. Сформульовано авторське поняття переміщення 
товарів військового призначення та подвійного використання через митний кордон України. Розглянуто 
загальні принципи переміщення товарів через митний кордон України. Охарактеризовано застосування 
цих принципів до товарів військового призначення та подвійного використання.
Ключові слова: державний контроль, товари військового призначення та подвійного використання, ек-
спортний контроль, переміщення товарів військового призначення та подвійного використання, принципи 
переміщення товарів через митний кордон України. 

Постановка проблеми. XX століття озна-
менувалося двома найбільшими траге-

діями людства Першою та Другою Світовими 
війнами. З метою підкорення одних народів ін-
шим, перерозподілу території та бажання до-
мінування одних держав над іншими було ство-
рено велику кількість військових засобів, зброї 
масового знищення, які постійно оновлюються, 
модернізуються та несуть ще більшу загрозу 
для людcтва. Не дивлячись на високий рівень 
розвитку інформаційних технологій, усвідом-
лення всієї небезпеки та можливості нанесення 
шкоди не лише сучасному, але й майбутнім по-
колінням досі суспільство живе за принципом 
«хто володіє зброєю, той має владу». Загострен-
ня політичної ситуації та військової небезпе-
ки в Україні та на світовому просторі вимагає 
від органів державної влади, міжнародних ор-
ганізацій, міждержавних об’єднань створення 
злагодженого та послідовного механізму реа-
лізації забезпечення національної безпеки та 
громадського порядку. Аналіз сучасного стану 
дотримання та здійснення на державному рівні 
контролю за переміщенням товарів військово-
го призначення та подвійного використання є 
ключовим моментом для вдосконалення й по-
дальшого коригування діяльності по перешко-
джанню незаконного потрапляння на територію 
України та вивезення з неї даних товарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань, пов’язаних із правовим ре-
гулюванням форм та методів державного та 
митного контролю, здійснення митних формаль-
ностей, присвячено чималу кількість наукових 
статей сучасних теоретиків та практиків, зокре-
ма праці Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Б.А. Корми-
ча, Т.В. Корнєвої, В.В. Кудашкіна, А.А. Ленцова, 
А.А. Морецького, Д.В. Приймаченка, В.В. Проко-
пенка та інших. Окремі питання пов’язані з пе-
реміщенням товарів військового призначення та 
подвійного використання через митний кордон 
України, проведенням необхідних форм контр-
олю за їх переміщенням, а також міжнародно-
го військово-технічного співробітництва в своїх 
роботах досліджували такі фахівці як С.В. Гра-
чов, В.А. Анікеєнко, І.О. Базилюк, В.М. Бегма, 
С.Т. Бруль, А.В. Єрмолаєв тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Слід зауважити, що залиши-
лось поза увагою вчених розгляд та аналіз здій-
снення митних формальностей та їх специфіка 
при переміщенні товарів військового призначен-
ня та подвійного використання.

Вивчення даних аспектів є обґрунтованою 
необхідністю для врегулювання правотворчої 
та правозастосовної діяльності органів держав-
ної влади та є ключовим моментом для розробки 
рекомендацій щодо подальшого співробітництва 
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України з іноземними державами в питаннях 
узгодженого та контрольованого переміщення 
вищеназваних товарів.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
аналізу чинного законодавства дослідити специ-
фіку переміщення товарів військового призна-
чення та подвійного використання через митний 
кордон України.

Відповідно до поставленої мети вирішення по-
требують наступні завдання:

– визначити поняття переміщення товарів 
військового призначення та подвійного викорис-
тання через митний кордон України;

– охарактеризувати принципи переміщення 
товарів військового призначення та подвійного 
використання через митний кордон України.

Виклад основного матеріалу. В умовах про-
ведення АТО на Сході України неабиякої ак-
туальності набуває питання переміщення че-
рез митний кордон України товарів військового 
призначення та подвійного використання. Проте 
якщо проаналізувати законодавство у сфері пе-
реміщення через митний кордон України това-
рів військового призначення та подвійного вико-
ристання, то можна дійти висновку про те, що 
вітчизняний законодавець, ні в Законі України 
«Про державний контроль за міжнародними пе-
редачами товарів військового призначення та 
подвійного використання», ні в Митному кодексі 
України не наводить його поняття. Більше того, 
митне законодавство України не наводить навіть 
загального розуміння переміщення товарів через 
митний кордон України. У зв’язку з цим, вважа-
ємо за потрібне, в першу чергу, визначитися з 
цими поняттями.

На думку І. О. Базилюк переміщення товарів 
через митний кордон України «це врегульована 
нормами діючого законодавства діяльність упо-
вноважених державних органів, з одного боку, 
та фізичних та юридичних осіб, з іншого боку, 
спрямована на ввезення на митну територію, 
вивезення з митної території України або тран-
зит через митну територію України товарів, яка 
здійснюється визначеними в законодавстві засо-
бами та способами у певному митному режимі» 
[1, с. 519]. 

С.Ю. Дьоміна пропонує наступне визначення 
поняття переміщення товарів і транспортних за-
собів через митний кордон України – це «здій-
снення дій з ввезення на митну територію Укра-
їни, вивезення за межі митної території України 
чи транзит через її митну територію у будь-який 
передбачений законодавством споcіб товарів та 
(або) транспортних засобів» [2, с. 76]. 

У п. 4 ст. 4 МК України міститься визначення 
термінів ввезення товарів, транспортних засобів 
на митну територію України, вивезення товарів, 
транспортних засобів за межі митної території 
України, і це сукупність дій, пов’язаних із пе-
реміщенням товарів, транспортних засобів че-
рез митний кордон України у будь-який спосіб 
у відповідному напрямку [3]. Таким чином, вище 
сказане дозволяє констатувати, що переміщення 
товарів через митний кордон України здійсню-
ється у двох напрямках: ввезення або вивезення. 

Таким чином вважаємо, що під переміщенням 
товарів військового призначення та подвійного 
використання через митний кордон України не-

обхідно розуміти сукупність дій суб’єктів митних 
правовідносин з дотриманням митних правил 
щодо ввезення в Україну або вивезення з Укра-
їни товарів військового призначення та подвій-
ного використання.

Порядок переміщення товарів військово-
го призначення та подвійного використання 
являє собою складний процес сукупності дій 
уповноважених осіб органів державної влади, 
суб’єктів міжнародних передач товарів, їх тісний 
взаємозв’язок та узгодження. Варто зупинитися 
саме на особливостях, що роблять переміщен-
ня товарів військового призначення та подвій-
ного використання особливим та виокремлюють 
з-поміж переміщення інших товарі.

Однією з таких особливостей є створення та 
реалізація Державною службою експортного 
контролю України механізму здійснення внутріш-
ньо фірмового експортного контролю. Даний захід 
покликаний підвищувати рівень участі громад-
ськості у реалізації державної політики. Відповід-
но до Закону України «Про державний контроль 
за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання», сис-
тема внутрішньофірмового експортного контро-
лю – комплекс заходів організаційного, правового, 
інформаційного та іншого характеру, що викону-
ється суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів з метою дотримання ним та підпорядко-
ваними йому структурними підрозділами вимог 
законодавства в галузі експортного контролю [4].

Суб’єктом здійснення міжнародних передач 
зазначених товарів створюється система вну-
трішньо фірмового експортного контролю у від-
повідності з рекомендаціями центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері державного експортного контролю, який 
сприяє створенню такої системи і надає цьому 
суб’єкту інформаційно-методичну допомогу. Ме-
тою створення систем внутрішньо фірмового екс-
портного контролю суб’єктами здійснення між-
народних передач товарів є захист підприємств 
від можливих порушень чинного законодавства 
в галузі експортного контролю та пов’язаних з 
такими порушеннями адміністративних, кри-
мінальних та економічних санкцій, які можуть 
бути застосовані до підприємства. Враховуючи, 
що товари, які підлягають державному експорт-
ному контролю, є надто «чутливими» в частині 
дотримання порядку здійснення їх міжнародних 
передач та їх кінцевого використання, такі сис-
теми повинні зменшити ризики підприємств під 
час здійснення міжнародних передач зазначених 
товарів. Зазначені системи сприяють ефективно-
му здійсненню підприємством зовнішньоеконо-
мічної діяльності та своєчасному отриманню ним 
відповідних дозвільних документів. Державного 
експортного контролю України, а також пере-
шкоджають здійсненню міжнародних передач 
товарів, які можуть нанести збиток державі або 
порушують відповідні міжнародні зобов’язання 
щодо нерозповсюдження зброї масового зни-
щення, засобів її доставки, звичайних озброєнь 
та товарів, що можуть бути використані для їх 
створення. Слід також зазначити, що створен-
ня системи внутрішньо фірмового контролю є 
обов’язковим для підприємства, яке має намір 
отримати від Кабінету Міністрів України повно-
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важення на право здійснення експорту, імпор-
ту товарів військового призначення та товарів, 
які містять відомості, що становлять державну 
таємницю, або в разі, коли цей суб’єкт має на-
мір отримати генеральний чи відкритий дозвіл 
або висновок. Важливо, щоб створена підприєм-
ством система внутрішньо фірмового експортного 
контролю була адекватною в сфері його комер-
ційних інтересів, його економічним можливостям 
і діловій активності на міжнародних ринках. Під 
час створення системи внутрішньо фірмового 
експортного контролю і плануванні організацій-
них заходів, необхідних для її функціонування, 
важливим є врахування профілю діяльності і ви-
робничої структури підприємства, наявності у 
підприємства філій і дочірніх компаній, потен-
ційної можливості використання експортованої 
продукції для створення зброї масового знищен-
ня, засобів її доставки або для створення звичай-
них видів озброєнь та військової техніки, а також 
обсягів і географії експортних поставок підпри-
ємства та інші чинники [5].

За загальним правилом ключову роль під час 
переміщення товарів та транспортних засобів ко-
мерційного призначення відіграють органи дохо-
дів і зборів з одного боку та суб’єкти переміщення 
товарів з іншого. Однак, у випадку переміщення 
товарів військового призначення та подвійного 
використання справа значно складніша. Актив-
ну участь у правовідносинах щодо переміщення 
цих товарів беруть інші центральні органи ви-
конавчої влади, зокрема Міністерство оборони 
України та Міністерство економічного розви-
тку та торгівлі України [3]. Так, для отриман-
ня повноважень на право здійснення експорту, 
імпорту товарів військового призначення суб’єкт 
зовнішньоекономічної діяльності повинен разом 
із мотивувальним листом до Державної служби 
експортного контролю України надіслати також 
висновки Міністерству економічного розвитку та 
торгівлі України, Міністерству оборони України 
в межах їх компетенції щодо можливості надання 
такому суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
повноважень. Уповноважена особа Міністерства 
оборони України в обов’язковому порядку пови-
нна бути присутньою під час здійснення митного 
контролю зазначених товарів.

Дослідження специфіки процесу переміщення 
товарів військового призначення та подвійного 
використання потребує аналізу загальних прин-
ципів переміщення товарів та їх застосування до 
названих товарів. Для початку маємо відзначити, 
що МК України розкриває зміст не всіх принци-
пів та взагалі не містить їх систематизації. Деякі 
з них прямо закріплені в МК України, інші – 
можливо виділити тільки аналізуючи митно-пра-
вові норми. Отже, до принципів переміщення то-
варів через митний кордон відносяться наступні:

– свобода переміщення товарів, транспорт-
них засобів та інших предметів громадянами та 
суб’єктами ЗЕД за умови дотримання ними ви-
мог МК України та інших законів. Винятком є 
товари заборонені для ввзення і вивзення з мит-
ної території України, а також ті, щодо яких за-
коном України встановлено обмеження в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності. Характеризу-
ючи цей принцип відносно переміщення товарів 
військового призначення слід сказати, що між-

народна передача товарів може здійснюватися 
виключно суб’єктами здійснення міжнародних 
передач товарів або іноземними суб’єктами гос-
подарської діяльності за наявності у нього відпо-
відного дозволу чи висновку Державної служби 
експортного контролю України [6]. Таким чином 
ми можемо говорити про ускладнений механізм 
митного оформлення та обмеження свободи пе-
реміщення даних товарів;

– контрольованість переміщення. Відповідно 
до ст. 318 МК України митному контролю під-
лягають усі товари і транспортні засоби коме-
ційного призначення, що переміщуються через 
митний кордон України [3]. Митний контроль 
передбачає проведення органами доходів і збо-
рів мінімуму митних процедур, необхідних для 
забезпечення додержання законодавства Укра-
їни з питань митної справи. Реалізація митного 
контролю щодо товарів військового призначення 
та подвійного використання здійснюється відпо-
відно до МК України, у формах, передбачених 
останнім. Особливістю є активна і безпосередня 
участь уповноважених представників Міністер-
ства оборони України;

– здійснення переміщення у чітко визначе-
них місцях. Переміщення окремих видів товарів 
через митний кордон України може здійснюва-
тися через спеціально визначені пункти пропус-
ку на митному кордоні України. Дане правило 
відноситься саме до досліджуваних нами това-
рів. Так, Постановою Кабінету Міністрів «Про 
затвердження переліку пунктів пропуску через 
державний кордон, через які здійснюється пе-
реміщення товарів військового призначення та 
ядерних матеріалів» від 17 листопада 2010 р. 
№ 1057 затверджується перелік пунктів про-
пуску через державний кордон, саме через які 
здійснюється переміщення товарів військового 
призначення та ядерних матеріалів [7];

– право вільного обрання та зміни митного 
режиму. Декларант самостійно визначає митний 
режим товарів та транспортних засобів комер-
ційного призначення, які переміщуються через 
митний кордон України, відповідно до мети їх 
переміщення та на підставі документів, що по-
даються органу доходів і зборів для здійснен-
ня митного контролю та митного оформлення. 
Чинний МК України закріплює 14 видів митних 
режимів. Однак, щодо товарів військового при-
значення та подвійного використання найбільш 
розповсюдженими є імпорт, експорт, транзит, 
тимчасове вивезення за межі митної території 
України та тимчасове ввезення на митну тери-
торію України;

– обов’язковість декларування товарів та 
транспортних засобів комерційного призначення. 
Декларування здійснюється шляхом з’явлення 
за встановленою формою точних відомостей про 
товари та транспортні засоби комерційного при-
значення, мету їхнього переміщення через мит-
ний кордон України, а також відомостей, необхід-
них для здійснення митного контролю та митного 
оформлення таких товарі та транспортних засо-
бів комерційного призначення. Особливістю за-
стосування даного принципу до товарів військо-
вого призначення та подвійного використання 
є обов’язковість у наданні окрім названих відо-
мостей ще «документа про гарантію», тобто між-
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народного імпортного сертифіката, сертифіката 
підтвердження доставки та сертифіката кінцевого 
споживача. Ці документи виступають гарантами 
доставки товару до кінцевого споживача; застосу-
вання його виключно у цілях, зазначених в серти-
фікаті та неможливості передачі іншому суб’єкту.

Висновки і пропозиції. Вважаємо, що під пе-
реміщенням товарів військового призначення 
та подвійного використання через митний кор-
дон України необхідно розуміти сукупність дій 
суб’єктів митних правовідносин з дотриманням 
митних правил щодо ввезення в Україну або ви-
везення з України товарів військового призна-
чення та подвійного використання.

Виходячи з аналізу загальних принципів пе-
реміщення товарів через митний кордон Украї-

ни та їх застосування при переміщенні товарів 
військового призначення та подвійного викорис-
тання, можна стверджувати про наявність певної 
специфіки, яка обумовлюється функціональними 
характеристиками досліджуваних товарів. 

Встановлено, що з метою залучення громад-
ськості у процесі здійснення державної політи-
ки, Державною експортною службою України 
створюється і реалізується механізм здійснен-
ня внутрішньо фірмового експортного контролю. 
Цей вид контролю створюється з метою захис-
ту підприємств від можливих порушень чинного 
законодавства в галузі експортного контролю та 
пов’язаних з такими порушеннями адміністра-
тивних, кримінальних та економічних санкцій, 
які можуть бути застосовані до підприємства.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ВОЕННОГО НАЗАЧЕНИЯ  
И ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса относительно специфики перемещения товаров военного 
назначения и двойного использования через таможенную границу Украины. Сформулировано ав-
торское понятие перемещения товаров военного назначения и двойного использования через тамо-
женную границу Украины. Рассмотрено общие принципы перемещения товаров через таможенную 
границу Украины. Охарактеризовано применение этих принципов к товарам военного назначения и 
двойного использования.
Ключевые слова: государственный контроль, товары военного назначения и двойного использования, 
экспортный контроль, перемещение товаров военного назначения и двойного использования, принципы 
перемещения товаров через таможенную границу Украины.
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SUDSIDIARITY AS THE PRINCIPLE:  
SOMETHING OLD OR SOMETHING NEW FOR UKRAINE?

Mishyna N.V.
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In Ukraine much emphasis is given to such a principle of constitutionalism and municipalism, as the principle 
of subsidiarity. One can notice that especially important role to this principle is given in the context of 
European integration. However, very often it is presented as a new idea, which came to Ukraine from the 
EU Member States, and that approach seems to be pretty controversial. The article analyzes one of the 
manifestations of the principle of subsidiarity, which Ukraine is familiar since the Soviet days – the bodies 
of self-organization of population. The author proves that the idea of subsidiarity for Ukraine is not new, but 
just almost neglected.
Keywords: local government, decentralization, municipal reform, the principle of subsidiarity as public 
authorities.

Scientific and practical problem. It should be 
noted that at present the Ukrainian legal liter-

ature shows the considerable interest in the principle 
of subsidiarity (from the Latin ‘subsidiarius’ – addi-
tional). It is associated with a number of the success-
es Ukraine has made towards European integration. 
It is also very relevant nowadays in Ukraine, because 
the principle of subsidiarity is paired with the princi-
ple of unity of public authority.

But is subsidiarity something old or something 
new for Ukraine? Do we have any signs of sub-
sidiarity? Will it be difficult to cultivate it in the 
Ukrainian municipal field? In this regard, the 
study of all aspects of the implementation of the 
principle of subsidiarity in Ukraine is appropriate 
and urgent issue of modern jurisprudence.

Overview of the relevant researches. Recent 
research and publications dedicated to issues 
of subsidiarity or to the bodies of self-organiza-
tion of population belong to such an authors as 
P. Lubchenko, V. Tabolin, D. Krasikov, O. Or-
lovsky, O. Priyeshkina and others. Though some 
of these authors paid attention only to the bodies 
of self-organization of population, and the others – 
only to the principle of subsidiarity. So far only 
the author of this article shows the connection be-
tween the bodies of self-organization of population 
and the principle of subsidiarity. That is why that 

research might be interesting to the specialists in 
the municipal law. 

Article’s thesis. In Ukraine much emphasis is 
given to such a principle of constitutionalism and 
municipalism, as the principle of subsidiarity. One 
can notice that especially important role to this 
principle is given in the context of European in-
tegration. However, very often it is presented as 
a new idea, which came to Ukraine from the EU 
Member States, and that approach seems to be 
pretty controversial. The article analyzes one of 
the manifestations of the principle of subsidiarity, 
which Ukraine is familiar since the Soviet days – 
the bodies of self-organization of population. The 
author proves that the idea of subsidiarity for 
Ukraine is not new, but just almost neglected.

The principle of subsidiarity is currently quite 
popular principle of the constitutionalism in 
Ukraine and in foreign countries, and at the su-
pranational level (at the EU level). The reason can 
be in its versatility – this principle can be used for 
settlement of the relationships:

– between the supranational EU bodies and 
Member States, 

– between state bodies and bodies of the sub-
jects of federation,

– between state agencies and local govern-
ments, and so on. 

Koval N.A.
National University «Odessa LawAcademy»

THE FEATURES OF MOVEMENT OF THE MILITARY GOODS  
AND THE DUAL-USE GOODS ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF UKRAINE

Summary
The present article provides the issues of transference the military goods and the dual-use goods cross 
custom border of Ukraine. The author formulated the concept of the transference the military goods and 
the dual-use goods cross custom border of Ukraine. The general principles of the movement of goods 
across the customs border of Ukraine are considered. The application of these principles to military goods 
and dual-use goods are characterized.
Keywords: national control, military and dual-use goods, export control, transfer the military goods and 
dual-use goods, principles of the movement of goods across the customs border of Ukraine.
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As K. Entin noted, «the main purpose of the 

subsidiarity principle is the determination of the 
level, at which decisions should be taken in a par-
ticular area. It is based on the idea, according to 
which acts should be performed at the closest to 
the population level (the regional level or the na-
tional level). However, this does not mean that the 
subsidiarity principle is intended to protect the 
competence of the Member States – it means only 
that before taking any activity, there is a need 
to analyze the efficiency of such an act, based 
on scale and predictable results to identify the 
optimal level of actions» [1, p. 35-36]. D. Krasik-
ov believes that «the principle of subsidiarity is 
a rule under which the parent organization as-
sumes responsibility for the performance of any 
function only if lower-level organization is unable 
to do so» [2, p. 33].

In this regard, it should be emphasized again, 
that the principle of subsidiarity has the principle, 
that might be considered as its’ pair. According to 
the researchers, in order to implement the con-
cept of «good governance», these two principles 
are perfectly complementary to each other (it is 
the «principle of proper centralization» (solidari-
ty) and the «principle of proper decentralization» 
(subsidiarity)) [3]. Nowadays Ukraine experiences 
the constitutional reform, and one of the main 
objects of this reform is to change the chapter of 
the Basic Law, dedicated to the municipal gov-
ernment. The relevant Draft Law is called ‘On 
Decentralization of Powers’.

Turning to the legislation of Ukraine, the prin-
ciple of subsidiarity is enshrined so far only in the 
Budget Code of Ukraine. In paragraph 1 of the Ar-
ticle 7 its norms specify, that the principle of sub-
sidiarity is a «species distribution of the costs be-
tween the state budget and local budgets, as well 
as between local governments based on the need 
to provide the maximum possible approximation 
guaranteed service to their customers directly» [4]. 
Thus, the princes of subsidiarity has two compo-
nents – financial subsidiarity and administrative 
subsidiarity. The active development of these two 
components of the principle of subsidiarity shows 
the current dynamics of the improvement of its 
contents and deepens its essence, and makes it 
easier for its implementation.

However, the number of references to the sub-
sidiarity principle in the law is not exponential. We 
agree with the opinion T. Schilling on the fact that 
«if you take into account the subsidiarity seriously, 
it requires not only consolidate it into law. There 
is a further need to develop this provision» [5]. It 
is helpful to focus in subsequent parts of the ar-
ticle and consider the example of the problem of 
interaction between local governments and bodies 
of self-organization of population.

While researching the principle of subsidiar-
ity at the local level, P. Lubchenko said that «the 
essence of this principle is that public author-
ities should intervene only to the extent and to 
the extent in which society and its group, ranging 
from individuals to families, local communities and 
other larger groups, unable to meet their diverse 
needs. Thus, in accordance with the principle of 
subsidiarity, transmit powers of the government 
to a lower level of power higher level is allowed 

only to the extent that these powers can be better 
implemented at the highest level» [6, p. 119].

Regarding the possibility of applying the prin-
ciple of subsidiarity at the local level, V. Tabolin 
writes, «in the municipal charters, defining the 
competence of governments of large cities, should 
follow the principle of subsidiarity, without which 
effective management of the city (urban region)» 
[7, p. 17-18]. He thus joins the opinion that the low-
est level of the principle of subsidiarity is not the 
level that involves the interaction between public 
authorities and local governments. It is clear that 
in his view the principle of subsidiarity can be ap-
plied within a political unit – the city. Ukraine has 
one of the most likely example of this application 
is the interaction between local governments and 
bodies of self-organization of population.

Reviewing the status of bodies of self-organ-
ization of population as part of local government 
in Ukraine, the attention is attracted to the al-
most complete absence of doctrinal studies of the 
Institute (see exceptions [8, 9, 10]) and to the in-
sufficient development of appropriate legal and 
regulatory framework – for example, at present 
there are several regulatory definitions of «bodies 
of self-organization of population», that are com-
plemential to each other. But not even one of them 
is complete and correct. It seems that the resolu-
tion of this issue on a scientific level will facilitate 
appropriate amendments to the legislation, in turn, 
positively affect the dynamics of new and the ef-
ficiency of existing bodies of self-organization of 
population – part of local government in Ukraine.

R. Visher claimed that one of the conditions of 
application of the principle of subsidiarity is not 
only recognition of the institutions that will pro-
vide services (eg bodies of self-organization of pop-
ulation), but also the expand of their competence 
(the case of institutions of public nature) or the 
rights and obligations (in the case of private insti-
tutions of nature) and individuals the opportunity 
to participate in decisions relating to the relevant 
services [11, p. 27].

So, the bodies of self-organization of population 
isn’t something new for Ukraine. They were the part 
of the municipal life since the independence of the 
country was proclaimed, and even earlier – they ex-
isted during the Soviet times. Sad, but true: during 
the Soviet times bodies of self-organization of pop-
ulation had more influence and were more active, 
than nowadays. Nowadays they are more democrat-
ical, that’s true, – but much less influential. So it 
wouldn’t be correct to claim, that for the ex-USSR 
republics the principle of subsidiarity at the local 
level is something new – so far even this one exam-
ple shows, that only the title is new, the essence isn’t.

The conclusion and the perspectives for the 
further researches. In Ukraine much emphasis is 
given to such a principle of constitutionalism and 
municipalism, as the principle of subsidiarity. One 
can notice that especially important role to this 
principle is given in the context of European in-
tegration. However, very often it is presented as 
a new idea, which came to Ukraine from the EU 
Member States, and that approach seems to be 
pretty controversial. The article analyzes one of 
the manifestations of the principle of subsidiarity, 
which Ukraine is familiar since the Soviet days – 
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the bodies of self-organization of population. The 
author proves that the idea of subsidiarity for 
Ukraine is not new, but just almost neglected. The 
perspectives of the further researches are seen in 

the underlining of the other aspects of Ukrainian 
municipal reality, that can be seen as the aspects 
of the principle of the subsidiarity (if they would 
work in an effective way). 
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ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ: СТАРА ЧИ НОВА ІДЕЯ ДЛЯ УКРАЇНИ?

Анотація
Наразі в Україні значна увага приділяється такому принципу конституціоналізму та муніципалізму, як 
принцип субсидіарності. Особливо важливої ролі він набуває у контексті європейської інтеграції. Однак 
слід зазначити, що дуже часто він подається як нова ідея, яка прийшла до України з країн-членів ЄС, 
що представляється спірним. У статті проаналізовано один з проявів принципу субсидіарності, який 
мав місце в Україні ще за часів її перебування у складі СРСР, – органи самоорганізації населення. До-
водиться, що ідея субсидіарності в Україні не є новою, проте протягом часів незалежності її розвитку 
майже не приділялося належної уваги. 
Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, муніципальна реформа, принцип 
субсидіарності, публічна влада. 
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ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ: СТАРАЯ ИЛИ НОВАЯ ИДЕЯ ДЛЯ УКРАИНЫ?

Аннотация
Сейчас в Украине значительное внимание уделяется такому принципу конституционализма и муни-
ципализма, как принцип субсидиарности. Особенно важную роль он приобретает в контексте европей-
ской интеграции. Однако следует отметить, что очень часто принцип субсидарности представляется 
как новая идея, которая пришла в Украину из стран-членов ЕС, и это представляется спорным. В ста-
тье проанализировано одно из проявлений принципа субсидиарности, которое имело место в Украине 
еще во времена ее пребывания в составе СССР, – органы самоорганизации населения. Доказывается, 
что идея субсидиарности в Украине не нова, однако после провозглашения независимости ее развитию 
почти не уделялось должного внимания.
Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, муниципальная реформа, принцип суб-
сидиарности, публичная власть.
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ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРАТИВНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ  
МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЯПОНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

Асадчих О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті розглядаються прикладні аспекти побудови інтегративної системи навчання майбутніх 
філологів японського академічного мовлення у контексті інтеграції як загальнотеоретичної проблеми в 
лінгводидактиці іноземних мов. Проаналізовано різноманітні рівні інтеграції, які б задовольнили запит 
студентів і викладачів щодо цілісності процесу засвоєння японського академічного мовлення. Досліджено 
міждисциплінарну інтеграцію навчання японського академічного мовлення. Визначено змістову інтеграцію 
як компонент формування япономовної академічної грамотності. Інтеграція видів мовлення у навчанні 
японської мови для академічних цілей розглядається автором як невід’ємна умова ефективного навчання 
майбутніх філологів японського академічного мовлення.
Ключові слова: інтеграція, система навчання японського академічного мовлення, студенти-філологи.
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Постановка проблеми. Оскільки суспіль-
не життя нашої країни зазнає значних 

змін, пов’язаних із розвитком ринкових відно-
син, процесами глобалізації, євроінтеграції та ін-
форматизації суспільства, сьогодні мовна освіта 
в українських вишах потребує реформування 
фундаментальних положень. Актуальними в су-
часних умовах стають ідеї інтеграції різноманіт-
них рівнів в процес навчання іноземних мов з 
метою його оптимізації. Навчання японської мови 
як іноземної у вишах України не є виключенням, 
оскільки інтерес до її вивчення стрімко зростає, 
а методика навчання японської мови потребує 
удосконалення. 

Аналіз останніх публікацій вказує на існу-
вання досліджень інтеграції як загальнотеоре-
тичної проблеми в лінгводидактиці іноземних 
мов. А. Ятайкіна розробила рівневу модель ін-
теграції в навчанні [10], шляхи міждисциплі-
нарної інтеграції досліджували А. Єремкін [4] 
та В. Пєшкова [9]. Відомий японіст В. Алпатов 
досліджував взаємозв’язок суспільних процесів 
та необхідності знання іноземної мови і ствер-
джував, що соціолінгвістичні явища зумовлені 
психологічними особливостями представників 
японського суспільства [2]. Російська дослідниця 
І. Короткіна пропонує реалізовувати інтеграцію 
навчання академічного письма і говоріння [6].

Метою статті є аналіз питань інтеграції як 
загальнотеоретичної проблеми в лінгводидактиці 
іноземних мов для побудови засад інтегративної 
системи навчання майбутніх філологів японсько-
го академічного мовлення в умовах магістратури 
вишів України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
розпочнемо з виділення головних умов навчан-
ня студентів-філологів в умовах магістратури. 
У магістратурі студент здобуває науковий сту-
пінь, який засвідчує цінність його дослідження 
для певної галузі знань. Магістратура – це ланка 
багаторівневої університетської системи навчан-
ня. Користуючись висловлюванням «навчання 
в умовах магістратури», ми свідомо наголошує-

мо, що ці умови не є простим виконанням на-
вчального плану, пропонованого університетом 
для магістрів. На нашу думку, поняття «умови 
магістратури» охоплює низку вимог до студен-
та-магістранта й викладача, а також керівника 
магістерського проекту, окреслюють особливості 
навчального процесу майбутніх магістрів. Тобто, 
навчання в умовах магістратури, як ми його роз-
глядаємо в дослідженні, це процес, у якому:

• організовано дослідницьку діяльність магі-
странта;

• забезпечено отримання теоретичних знань 
та прикладних умінь для проведення досліджен-
ня завдяки набору навчальних дисциплін та кон-
сультативній діяльності наукового керівника;

• ознайомлено магістранта з методологією на-
укового пошуку;

• розвинуто академічну грамотність магістран-
та до рівня, який дає йому змогу брати участь у 
поточному навчанні, репрезентувати результати 
дослідження публічно, поширювати свої наукові 
ідеї, конкурувати в науковій діяльності.

Важливу роль у навчанні магістрантів віді-
грає уміння педагога керувати опрацюванням 
наукових джерел та написанням магістерської 
роботи. Магістрант повинен демонструвати го-
товність до науково-дослідної роботи, глибо-
кі філологічні знання, оригінальність мислення, 
мати власні ідеї, бути незалежним в оцінках на-
укових шкіл, положень. Крім того, академічний 
дискурс обумовлює використання магістрантами 
і викладачами хеджингу (за Кеном Хайлендом). 
«Hedging» – використання лінгвістичних засо-
бів пом’якшення категоричності висловлюван-
ня, посилення модальної конотації, вживання 
епістемічної лексики (гадаю, можу передбачити, 
можна сказати, пропоную один з варіантів) [13]. 
Тексти японського академічного дискурсу є ціл-
ком репрезентативними зразками використання 
хеджингу в академічному мовленні. Отже, на-
вчання в умовах магістратури вимагає від сту-
дентів і викладачів неабиякого стратегічного 
досвіду організації процесу пізнання, визнання 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
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цінності академічної грамотності в особистісно-
му розвитку, стрункої методичної системи на-
вчання, бажання збагатити навчальний процес 
творчими ідеями і здійснювати наукову роботу в 
колективній співпраці.

Скориставшись досягненнями загальної ди-
дактики, які надають поняттю інтеграції різно-
бічного тлумачення, звернемося до прикладної 
сфери навчання іноземної мови, в якому це по-
няття постає на визначених рівнях. У практиці 
навчання іноземних мов горизонтальна інтегра-
ція охоплює окремі теми, які є предметом до-
слідження різних наукових галузей, дисциплін, 
навчальних курсів. Вертикальна інтеграція три-
ває у межах одного заняття, навчального курсу, 
якщо залучається різногалузевий матеріал, для 
вивчення якого пропонуються завдання із збіль-
шенням рівня складності.

У спеціальній літературі українською і ро-
сійською мовами часто цитують рівневу модель 
інтеграції в навчанні, розроблену Аллою Ятай-
кіною [10, с. 10–15]. Вона вважає, що інтегрована 
система навчання повинна охоплювати: тематич-
ну інтеграцію (два-три навчальні предмети роз-
кривають одну й ту саму тему); проблемну інте-
грацію (одне проблемне питання розглядається 
у межах кількох навчальних курсів, предметів); 
концептуальну інтеграцію (одна концепція роз-
глядається із позицій різних наукових галузей); 
теоретичну інтеграцію (взаємодоповнення різних 
теорій у відображенні картини явища).

Спираючись на практичний досвід навчан-
ня іноземної мови студентів та теоретичні уза-
гальнення учених, ми визначили рівні інтеграції, 
які б задовольнили запит студентів і викладачів 
щодо цілісності процесу засвоєння мови. Інтегра-
тивна система реалізовується на рівнях: 

• інтеграція міжгалузевих і міждисциплі-
нарних знань, умінь і навичок [12, с. 151-168; 
14, с. 8–10; 15, с. 7-13]. Цей рівень є ґрунтовно 
опрацьованим в українській і зарубіжній науці. 
Науковим підґрунтям цього рівня інтеграції слу-
гує позиція теоретиків про неможливість ціліс-
ного сприйняття світу і формування коректної 
картини реальності у процесі навчання, яке здій-
снюється в межах відокремлених одна від одної 
дисциплін [1, с. 93; 3]. Не можна заперечити, що 
інтеграція навчальних дисциплін і синтез науко-
вих знань складатиме тенденцію у лінгводидак-
тиці сьогодення і майбутнього, адже цілісність 
картини світу мовної особистості спонукає до 
цього. Але міжпредметні зв’язки і посилання на 
різні галузі науки, використання даних одного 
предмета на заняттях з іншого ще не означають, 
що міжгалузева інтеграція в навчанні відбула-
ся. Тут варто згадати висновок авторитетного 
дослідника міждисциплінарних зв’язків у ВНЗ 
Анатолія Єремкіна про три шляхи міждисциплі-
нарної інтеграції: інформативний, репродуктив-
ний, проблемний і дослідницький [4]. Використо-
вуючи цю класифікацію, ми визначили, що:

• інформативний шлях міждисциплінарної 
інтеграції навчання японського академічного 
мовлення реалізується на основі текстів із між-
галузевим науковим змістом. Наприклад, текст 
конспекту про використання спеціальної лексики 
міститиме інформацію із психології, кібернети-
ки, статистики, яка стосується причин називання 

поняття певним словом та частотності його ви-
користання;

• репродуктивний шлях такої інтеграції у 
японській лінгвометодиці проявляється у повто-
ренні й відтворенні, використанні, зіставленні, 
перенесенні даних однієї науки в галузь мови і 
мовлення. Наприклад, аудіювання мовлення двох 
науковців для визначення композиції передбачає 
знання їхньої теми, яка може належати до істо-
ричної, природничої, математичної наук. 

• проблемний шлях міждисциплінарної інте-
грації помітний у проблемних питаннях і стиму-
лах їхнього розв’язання. Наприклад, завдання 
знайти спільне і відмінне у структурі й мовному 
оформленні академічних текстів різних наукових 
галузей є проблемним для магістрантів, тому що 
читання й аналіз цих текстів розширює їхні фо-
нові знання, а логічна операція порівняння по-
требує удосконаленого академічного мовлення.

• дослідницький шлях міждисциплінарної ін-
теграції характеризується самостійністю студен-
тів. Найкраще для цього підходить метод про-
ектної роботи. Вивчати мову у ході підготовки до 
міжнародного фестивалю, до змагань на вираз-
не читання японської поезії, до організації магі-
странтами шкільних уроків означає досліджува-
ти нові аспекти зв’язків наукових знань.

Часто в ході міжпредметної інтеграції фор-
мується низка «міжпредметних понять» (за Ва-
лентиною Пєшковою) [9, с. 254-255]. Пояснимо це 
так: одне й те саме поняття, яким оперують різні 
дисципліни, починає наповнюватися новим зміс-
том, стає науковим об’єктом із різними ознаками, 
втрачає однозначність. Зокрема поняття «сим-
вол» і «знак» втратили свою монопредметність 
й однозначність, проте набули міжгалузевих ха-
рактеристик у математиці, філософії, лінгвістиці.

Крім того, знання окремих наук залучаються 
у комплексні взаємовідношення, на основі яких 
формуються нові галузі знань. У результаті ви-
никають блоки навчальних дисциплін. Так виник 
блок «Японістика» як сукупність наукових дис-
циплін, що вивчають мову, літературу, історію, 
культуру, етнографію, економіку, філософію 
Японії. Володимир Алпатов наголошував, що до-
слідження суспільних процесів неможливе без 
знання мови, а соціолінгвістичні явища зумовле-
ні психологічними особливостями представників 
японського суспільства [2, с. 4].

Але найважливішим є те, що міждисциплі-
нарний рівень системи навчання означає, що 
знання й уміння магістрантів-філологів можуть 
бути перенесені з однієї галузі науки до іншої, 
а в результаті синтезуються нові знання і вмін-
ня. Це є ознакою професіоналізму і свідченням 
успішності навчання. Формування професійних 
якостей магістрантів-японістів відбувається, на 
нашу думку, саме у процесі оволодіння міжпред-
метними поняттями. А процес формування уза-
гальнених професійних умінь починається тоді, 
коли здійснюється перенесення уміння з однієї 
дисципліни до іншої. 

• інтеграція змісту навчання мови. Така ін-
теграція передбачає взаємопроникнення змісту 
різних дисциплін, що спрямоване на формування 
комплексного знання, універсальних умінь (на-
приклад, аналітичних), створення цілісного уяв-
лення про світ, а також віднайдення спільної 
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змістової платформи, яка зумовлює різні комбі-
нації знань. Крім того, це інтеграція різних рівнів 
змісту однієї дисципліни. Наприклад, лексико-
семантичний рівень мови є змістовим центром 
для концентричної моделі навчання фонетики і 
морфології [5, с. 185-197].

У нашому дослідженні змістова інтеграція по-
стає у синтезі: 

• змісту окремих понять про знак, ієрогліф, 
граматичні одиниці, визначень мовних одиниць 
та правил їхнього вживання, структурних еле-
ментів частиномовної парадигми. 

• тем, концепцій, теорій лінгвістики;
• міждисциплінарних і фонових знань, які на-

лежать до психолінгвістики, соціолінгвістики, те-
орії перекладу, лінгвокомпаративістики.

• інтеграція видів діяльності (слухання і чи-
тання; писемного й усного мовлення). Інтеграція 
видів мовлення у навчанні є загальноприйня-
тою вимогою лінгводидактики в Україні та світі. 
У статутах коледжів Каліфорнійського універ-
ситету для студентів, які вступають на наукові 
спеціальності, заявлено, що протягом навчання 
вони повинні набути академічної грамотності «у 
читанні, письмі, вміннях слухати, говорити, кри-
тично мислити, користуватися технологіями» 
[11]. Причому суперечливим є не сама потреба 
навчання усіх видів мовлення у взаємозв’язку, а 
те, настільки читання та аудіювання є рецептив-
ною діяльністю. Зокрема Сергій Ламзін переко-
нує, що аудіювання оформлює зворотний зв’язок 
говоріння, а читання є відповідною формою відо-
браження процесу письма [8, с. 19–30]. 

У нашому дослідженні ми встановили за ви-
хідні положення:

• читання і письмо є головними засобами вер-
бального академічного спілкування у писемній 
формі і водночас рецептивними і продуктивними 
видами мовлення;

• читання спрямоване на усвідомлене сприй-
няття тексту, розуміння розкриття змістових 
зв’язків, передавання особистісного смислу;

• письмо також пов’язане із створенням влас-
ного висловлювання, передаванням інформації 
та емоцій; 

• говоріння й аудіювання є засобами вербаль-
ної комунікації в усній формі, причому водночас 
рецептивною і продуктивною діяльністю мовця;

• аудіювання вимагає значних зусиль мовця 
і масиву тематичних знань, а також напруження 
пам’яті і мисленнєвої діяльності;

• комплексність, взаємопов’язаність, взаємо-
зумовленість усіх видів мовлення є основою ін-
тегративного рівня системи навчання японського 
академічного мовлення магістрантів.

Як правило, моделі організації інтегративної 
пізнавальної діяльності ґрунтуються на стиму-
лах окремих діяльнісних стратегій, які регулю-
ють навчальний процес. Їх прийнято називати 
рецептивно-продуктивними. Процес навчання 
мови у такому тлумаченні є реалізованим інте-
гративним проектом цих стратегій. При цьому 
дослідники все одно розпочинають створення 
інтегративних моделей навчання із пропозицій 
створення окремих комплексів аудіювання, чи-
тання, письма й говоріння і намагаються знайти 
шляхи їхньої взаємозумовленості. Зокрема Іри-
на Короткіна пропонує реалізовувати інтеграцію 

навчання академічного письма і говоріння за та-
кими напрямками:

а) концепція академічного письма і критерії 
оцінки академічного есе на основі автономної і 
дисциплінарно орієнтованої моделі;

б) мова академічного тексту, стиль і лексика 
усної і писемної комунікації;

в) академічна грамотність створення і вживан-
ня термінів, визначень в академічному мовленні;

г) структура, композиційні ознаки академіч-
ного тексту, логічний порядок висловлювань, на-
зва і параграфи;

д) анотація і резюме академічних текстів; 
е) читання і письмо, зв’язок між автором і 

адресатом;
є) гіпотеза, оформлення наукової пропозиції;
ж) складне речення в академічному тексті, 

сигнали переходу [6]. Незважаючи на певну не-
вмотивованість посиленої уваги до анотації і ре-
зюме за відсутності інших академічних жанрів 
у навчальній системі, а також відчутне перева-
жання роботи з писемною формою академічного 
мовлення, а не з усною, ми вважаємо ці шляхи 
інтеграції різних видів мовлення, різних при-
йомів їхнього навчання, різних композиційних 
форм академічних текстів цілком придатними 
для навчання японського академічного мовлен-
ня магістрантів;

• інтеграція методів, прийомів, організаційних 
форм навчання. Ефективну модель інтеграції на 
рівні методів і прийомів навчання іноземних мов 
запропонувала Ольга Борщова. Відповідно до цієї 
моделі, доцільно впроваджувати інтегративні ме-
тодичні комплекси трьох типів: пізнавально-до-
слідницькі (дослідження, реферування, проект), 
комунікативно-проблемні (дискусія, дидактич-
на гра, евристична бесіда); проблемно-пошукові 
(презентація, веб-квест, блог) [3, с. 5-8]. Цей рі-
вень інтеграції, як ми його розглядаємо, охоплює 
комплексну єдність:

• методів контролю, самоконтролю, діагнос-
тики; 

• прийоми стимулювання пізнавальної діяль-
ності;

• інтерактивні, інформативні, пошукові, про-
блемні методи;

• групові та індивідуальні форми навчання.
Результатом дослідження Віктора Крючко-

ва стало твердження про необхідність розгляду 
інтеграції як номенклатури взаємозалежних єд-
ностей. До цієї номенклатури віднесено єдності 
всіх визначених нами рівнів, зокрема когнітивна 
єдність, мовленнєва або комунікативна єдність, 
мовно-функціональна єдність, методична єдність, 
тематична єдність, концептуально-поняттєва 
єдність, прагматична єдність, змістова єдність, 
єдність форм вираження, єдність видів грамот-
ності, єдність розуміння, компетентнісна єдність, 
процесуально-стратегічна єдність [7]. У лінгводи-
дактиці інтеграція як процес і результат сприяє 
розкриттю інтелектуально-когнітивного потен-
ціалу обох суб’єктів навчального процесу (ви-
кладача і студента), створює особливі умови для 
самореалізації їхніх особистостей, розвиває ко-
мунікативні вміння, здатність до співпраці. 

Інтегративні засади системи навчання акаде-
мічного японського мовлення складають такі вза-
ємодоповнювальні елементи:
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• базисні інтегративні компоненти (групи 
жанрів академічного мовлення у комунікативній 
ситуації);

• навчальні цілі (опанування усіма видами 
мовлення (слухання, читання, писемне й усне 
говоріння) у межах базових інтегративних ком-
понентів;

• методи, прийоми, засоби навчання слухан-
ня, читання, продуктивного мовлення;

• методичне забезпечення навчання (опори, 
завдання, тексти, вправи).

На основі аналізу інтеграції як загальнотео-
ретичної проблеми в лінгводидактиці іноземних 
мов можна зробити висновки, що інтегративна 
система навчання майбутніх філологів японсько-

го академічного мовлення в умовах магістратури 
вишів України буде ефективною за умови впро-
вадження у навчальний процес міждисциплі-
нарної та змістової інтеграції, а також інтеграції 
видів мовлення у навчанні японської мови для 
академічних цілей. Також такі рівні інтеграції 
задовольнятимуть запит студентів і викладачів 
щодо цілісності процесу засвоєння японського 
академічного мовлення. Пропозиціями удоско-
налення процесу формування вмінь академічної 
грамотності майбутніх філологів-японістів слу-
гуватиме розроблення відповідної інтегративної 
системи навчання майбутніх філологів японсько-
го академічного мовлення із урахуванням усіх 
необхідних умов ефективного навчання.
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ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ИНТЕГРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ ЯПОНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Аннотация
В статье рассматриваются прикладные аспекты построения интегративной системы обучения буду-
щих филологов японской академической речи в контексте интеграции как общетеоретической про-
блемы в лингводидактике иностранных языков. Проанализированы различные уровни интеграции, 
которые удовлетворили бы запросы студентов и преподавателей относительно целостности проце-
са обучения японской академической речи. Исследовано междисциплинарную интеграцию обучения 
японской академической речи. Определено содержательную интеграцию как компонент японоязычной 
академической грамонтости. Интеграция видов речевой деятельности в обучении японскому языку для 
академических целей рассматривается автором как неотъемлемое условие эффективного обучения 
будущих филологов японской академической речи.
Ключевые слова: интеграция, система обучения японской академической речи, студенты-филологи. 
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APPLIED ASPECT OF THE INTEGRATIVE SYSTEM OF TEACHING  
FUTURE PHILOLOGISTS ACADEMIC JAPANESE

Summary
Practical aspects of building integrative system of teaching the future philologists academic Japanese in 
the context of integration as a general theoretical problem in foreign language didactics were considered. 
Various levels of integration that would satisfy the needs of students and teachers concerning completeness 
of the process of teaching academic Japanese were analyzed. Interdisciplinary integration of teaching 
academic Japanese was studied. Meaningful integration as a component of academic Japanese literacy 
was defined. Integration of the kind of speech activities in to the process of teaching Japanese language 
for academic purposes regarded by the author as an essential condition for the effective teaching of the 
future philologists academic Japanese.
Keywords: integration, the system of teaching academic Japanese, students-philologists.
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ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА НА СУДНІ В НАУКОВІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Безлуцька О.П.
Херсонська державна морська академія

У статті здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури присвяченої проблемі 
лідерства. Досліджено наукові підходи до проблеми лідерства (у тому числі й на судні). Визначе-
но лідерські якості як складові лідерства. Окреслено подальші перспективи наукового вивчення 
лідерських якостей суднових офіцерів.
Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, суднові офіцери.
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Постановка проблеми. У період реформу-
вання вітчизняної економіки та поступо-

вого її входження в міжнародний простір осо-
бливого значення набуває професійна підготовка 
в українських вищих морських навчальних за-
кладах високопрофесійних суднових офіцерів. 
У цих умовах світові стандарти міжнародного 
судноплавства вимагають від фахівців управлін-
ського рівня наявності не лише суто технічних 
знань, а розвитку психологічних якостей, що за-
безпечуватиме на судні їх ефективне лідерство 
як однієї з основних умов забезпечення безпеки 

судноплавства на всіх його етапах. Саме тому, 
за загальновідомими міжнародними морськими 
стандартами ISO9000, проблему лідерства визна-
чають другої за значимістю з восьми основних 
визначених принципів безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом науковці звертають особли-
ву увагу на проблему лідерства, над якою тією 
чи іншою мірою працювали багато дослідників. 
Зокрема, широко відомі праці Н.П. Білецького, 
Н. Білякової, Т. Вежевич, І. Дригіної, Н. Жеребо-
вої, Є. Зайцевої, А. Зуб, Р. Крічевського, Є. Ку-
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дряшової. Значний матеріал з проблеми лідерства 
накопичено за кордоном. Її досліджували Д. Ада-
ир, У. Бенніс, Б. Нанус, П. Бендер, Е. Хеллман, 
Ж. Блондель, Р. Джулиані, Р. Дилтс, Е. Дірінг, 
Д. Рассел, М. Ландсберг, Д. Максвелл, А. Мене-
гетті та багато інших. Природа, специфіка, функ-
ції, типологія лідерства як форми неофіційного 
керівництва досліджуються у працях В. Ануфрі-
єва, В. Гончарова, В. Зацепіна, Т. Мальковської. 
Лідерство на судні, його специфіку й організа-
торські та координаційні функції розглянуто 
у працях психологів: О. Істоміної, Е. Костирі, 
В. Топалова, Л. Позолотіна, В. Торського. 

Мета даної статті – проаналізувати науко-
ві підходи до проблеми лідерства (у тому числі 
й на судні), визначити лідерські якості як його 
складові.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У період світових процесів глобалізації та демо-
кратизації нашого суспільства проблема лідер-
ства набуває особливого значення. Про це свід-
чать висловлювання вчених, а саме: «Лідерство 
має здатність змінювати хід подій. У всьому світі 
характер управління очевидно й незворотньо пе-
реміщується в бік лідерства. Зміни збільшують 
потребу в лідерах. Потреба у гарних лідерах в 
кожній галузі людської діяльності постійно зрос-
тає [1, с. 246]; «Лідерство веде до соціальних змін, 
і в кінцевому випадку, до розвитку суспільства» 
[20, с. 66]; «З одного боку, лідерство варто розгля-
дати як одну із важливих концепцій, що форму-
ють нову парадигму влади, а з іншого – як відо-
браження тенденцій реальних і актуальних змін, 
що відбуваються як у сучасній економіці, так і в 
соціумі» [12, с. 9]. Одночасно з цим вчені доводять 
недосконалість сучасного підходу до підготовки 
керівників «спотворює сутність лідерства, що 
призводить до тяжких економічних і політичних 
наслідків» [18, с. 5]. Саме з метою забезпечення 
більш досконалої підготовки фахівців морсько-
го та річкового транспорту рівня управління, 
у морських навчальних закладах був введений 
обов’язковий навчальний курс «Менеджмент 
морських ресурсів», зміст якого спрямовується 
на розвиток у майбутніх судноводіїв лідерських 
якостей, що відповідають сучасним міжнародним 
морським стандартам та розроблений у відпо-
відності з Манільськими поправками до Міжна-
родної Конвенції з підготовки моряків і несення 
вахти 1978/95 рр. 

В наукової літературі термін «лідерство» (від 
англ. «to lead» – вести; «a leader» – той, хто веде) 
має широке тлумачення, зокрема: домінування 
однієї людини над іншими в групі [26; 5]; про-
цес реалізації влади однієї людини над іншими 
через її вплив на інших в групі [27]; засіб впливу 
особистості, що має авторитет, на інших [5]; ме-
ханізм об’єднання групи людей для досягнення 
визначеної спільної мети, який реалізується од-
нієї особою, або групою осіб завдяки самостійно-
му прийняттю рішень [4]; процес впливу на лю-
дей у групі з метою досягнення спільної мети [8]; 
спроможність певної людини організувати інших 
в групі та спрямувати їх на виконання визначе-
ного завдання [22]; якості, здібності людини, що є 
спроможною повести за собою інших [7]. 

Англосаксонці використовували термін 
«leaden» для позначення курсу судна в морі. Та-

ким чином, лідерами називали людей (або судна), 
що показували шлях.

С. Калашнікова в монографії «Освітня пара-
дигма професіоналізації управління на засадах 
лідерства» [11] з посилкою на Р. Стогділла, ви-
значає значущими наступні характерні ознаки 
лідерства: «Лідерство – центр групових інтер-
есів. Лідер – духовний центр групи, який визна-
чає структуру, атмосферу, ідеологію та групові 
інтереси»; «Лідерство – мистецтво досягати зго-
ди (консенсуальне лідерство»; «Лідерство – дія і 
поведінка»; «Лідерство – інструмент досягнення 
цілі та бажаного результату»; «Лідерство – це 
взаємодія»; «Лідерство – вплив» [11, с. 45-46]. 

Аналіз наукової літератури з проблеми лідер-
ства та лідерських якостей переконує в тому, що 
питання лідерства тривалий час розглядалися в 
межах теорій менеджменту. Але між менеджмен-
том та лідерством вчені визначають принципову 
відмінність – ці явища проявляються в різних 
управлінських структурах: формальна структу-
ра управління передбачає механізм управління, 
а неформальна – лідерство. Проблема лідерства 
розкривається зарубіжними вченими, які визна-
чають суть самого поняття «лідерства» та кон-
кретні психологічні якості, що притаманні людині-
лідеру. Серед авторів наукових робіт по проблемі 
лідерства відомі І. Адізес, Дж. Максвелл, Д. Го-
улман, Кете де М. Врис, Джеффри А. Креймс та 
інші. Так, І. Адізес, розглядаючи цю проблему з 
точки зору продуктивного менеджменту, вважав, 
що сучасний ефективний менеджер обов’язково 
має бути лідером [2]. При тому автор виходив з 
того, що ідеального лідера існувати не може, але 
існує явище «ідеальне лідерство» як результатив-
ний наслідок роботи ефективної команди як носіїв 
різних стилів менеджменту Згідно з концепцією 
емоційного інтелекту Д. Гоулмана [9], саме емоцій-
ний інтелект виступає передумовою ефективності 
лідерства, оскільки дозволяє його носію отриму-
вати додаткову інформацію та використовувати її 
в цілях управління.

Вченими визнається два види лідерства – ін-
ституційне (тобто організаційне), та індивідуаль-
не. В межах індивідуального лідерства «суб’єктом 
прояву лідерства виступає окрема особистість. 
Прояв може здійснюватись як безпосередньо 
щодо себе (саморозвиток особистості), та і щодо 
інших особистостей. Первинним у цьому «дуеті» 
є саме індивідуальне лідерство» [11, с. 62-63]. 

Науковці виділяють три блоки концепцій лі-
дерства, в кожній з яких увага акцентується на 
переважній значущості наступних факторів: а) 
рис характеру лідера; б) ситуації, що склалася, та 
в якій були проявлені якості лідера; в) наявність у 
лідера лідерських якостей, що можуть проявити-
ся в будь якої ситуації [19] Відповідно, з’являється 
необхідність з’ясування сутності категорії «лідер», 
що є носієм певних доцільних якостей.

У свою чергу «лідер», за визначенням науков-
ців: це особа, якій з боку інших осіб делегується 
право приймати рішення, що відповідають спіль-
ним інтересам цієї групи [6]; авторитетна особа, 
накази якого виконуються іншими представни-
ками групи безперечно та відповідально [16]; 
член соціальної групи, трудового колективу чи 
організації, що характеризується ініціативою та 
здібностями вирішувати важливі спільні пробле-
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ми відповідально [24]; особа в групі, яка займає 
центральну соціальну роль, та якій надається 
право приймати рішення з організації діяльності 
усіх інших членів групи [3]. О. Ковтун розглядає 
в якості лідера члена групи, який виконує про-
відну роль в згуртуванні та організації спільної 
діяльності всіх інших членів групи, які визнають 
за лідером право приймати рішення у найбільш 

значущих ситуаціях та добровільно підкорюють-
ся цим його рішенням [14, с. 3]. У цьому визна-
ченні автор висвітлює і значення психологічних 
ознак лідера, зокрема його організаторських зді-
бностей, і ситуації, що стимулює їх прояв.

Зарубіжні та вітчизняні науковці намагають-
ся визначити комплекс певних психологічних 
ознак, що повинні бути притаманні ідеальному 

Таблиця 1
Характеристика лідера (по У. Беннісу) 

Якість лідера Роз’яснення

Цілеспрямованість Ви чітко розумієте, що хочете здійснити як професіонал і як особистість, здатні прояв-
ляти наполегливість при невдачах та, навіть, у провалах

Пристрасть
У вас є глибока внутрішня пристрасть, намагання скористуватися тими можливостями, 
які пропонує життя, це намагання співпадає зі специфічною пристрастю до певного по-
кликання, професії, образу дій. Ви любите те, що робите.

Цілісність особис-
тості

Похідна від пізнання людиною самої себе, щирості і зрілості. Ви знаєте свої сильні й 
слабкі сторони, вірні своїм принципам, хочете і вмієте вчитися у інших людей та працю-
вати з ними.

Довіра Ви здатні заслужити довіру інших
Допитливість Вам все цікаво, і ви хочете навчитися якомога більшому
Відвага. Рішучість Ви готові йти на ризики, експериментувати відчувати нове

Джерело: [15, с. 46]

Таблиця 2
Характеристика лідера (по Б. Нанусу) 

Навичка Роз’яснення
Прозорливість, перед-
бачення

Ви твердо дивіться на лінію горизонту, навіть якщо вам доводиться відступати

Мистецтво здійснення 
змін

Ви регулюєте швидкість, напрямок і ритм змін в організації таким чином, щоб її 
зростання і еволюція відповідали ходу зовнішніх подій

Здатність до побудови 
організації

Ви – творець організацій, і ваша спадщина – це фірма, здатна досягти успіху в реа-
лізації бачення бажаного майбутнього

Здатність до виперед-
жаючого навчання

Ви вчитель все життя і віддані справі навчання персоналу

Ініціативність Ви демонструєте здатність втілити задумане в життя
Досконале розуміння 
взаємозалежності

Ви спонукаєте інших приймати і розділяти ідеї один одного, довіряти один одному, 
доброзичливо і часто спілкуватися

Висока чесність і ці-
лісність характеру

Ви справедливі, чесні, терпимі, надійні, турботливі, відкриті, лояльні і віддані кра-
щим традиціям минулого

Джерело: [15, с. 47]

Таблиця 3
Характеристика лідера (по М. Де Пре) 

Якості Роз’яснення
Цілісність Ви демонструєте цілісність характеру своєю поведінкою

Потреба зважати на інших Ви вірите в здатність інших. Ви дозволяєте людям, які не йду за вами, про-
являти себе в повній мірі

Проникливість Ви далекоглядні, мудрі, розважливі
Розуміння інших Ви розумієте турботи, устремління і терзання людської душі
Сміливість у відносинах Ви готові приймати важкі рішення. Ви дієте з безкомпромісною чесністю

Почуття гумору У вас широке бачення людського життя, що пояснює різноманітність думок; 
і почуття доброзичливого гумору

Інтелектуальна енергія і до-
питливість Ви приймаєте відповідальність за навчання і вчитеся швидкими темпами

Повага до майбутнього і тепе-
рішнього, розуміння минулого

Ви здатні постійно переноситися із сьогодення в майбутнє і назад. Ви будує-
те свою діяльність на основах, закладених старшими

Передбачуваність Ви не потураєте своїм і чужим капризам

Широта мислення Ваше уявлення про те, чого може домогтися організація, вміщує внесок 
будь-яких учасників. Ваше бачення досить широке, щоб охопити багато

Комфортне існування в умо-
вах невизначеності Ви впорядковуєте хаос

Самовладання і послідовність
Ви вмієте переставати задавати питання і відповідати на них. Ви терплячі, 
прислухаєтеся до проблем, прагнете зрозуміти нюанси, наполегливо доводи-
те справу до кінця.

Джерело: [15, с. 47-48]
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лідеру. В роботі «Лідерство в судновому екіпа-
жі = Leadershsip» [15] автори наводять приклади 
структурних характеристик лідера, що розробле-
ні зарубіжними науковцями, та які об’єднують 
три основні психологічні якості: чесність, до-
тримання лідером етичних норм, а також про-
яв, турботи про добробут його послідовників (див. 
таблиці: 1; 2; 3) [15, с. 46-48].

Вчені, спираючись на дослідження американ-
ського фахівця по проблемі лідерства Уоррена 
Бланка, акцентують увагу не на безпосередньо-
му значенні якостей лідера, а на характері від-
носин, що формуються між лідером та іншими 
членами колективу завдяки наявності в ньому 
певних необхідних психологічних ознак. Виходя-
чи зі специфіки тематики нашого дослідження, 
ми звертаємо увагу на систему законів лідер-
ства, що були визначені У. Бланком, а саме: 

– «у лідера є послідовники – союзники, що 
готові йти за ним;

– лідерство – це сфера взаємодії;
– лідерство здійснюється як подія;
– лідери користуються впливом, яке виходить 

за межі формальної влади;
– лідери діють за межами формальних про-

цедур;
– лідерство спряжено з ризиком на невизна-

ченістю; 
– ініціативи, що висуває лідер, підхоплюють усі;
– лідерство – продукт свідомості, здібності до 

переробки інформації;
– лідерство – явище, що виникає мимовільно. 

Лідери та послідовники обробляють інформацію 
в межах особистих, внутрішніх оцінок та співвід-
носин» [15, с. 56].

О. Євтіхов у своїй роботі «Стратегії і прийоми 
лідерства: теорія і практика» [10] доводить про 
недоцільність визначення в лідері його якостей, 
що мають переважне значення у його діяльності, 
оскільки на інших учасників групи мають вплив 
лише його конкретні дії та поведінка, що спря-
мована на консолідацію зусиль всього колективу 
з подолання кризової ситуації. Між тим О. Ма-
ковський [17] відносить до лідерських якостей 
упевненість у своїх діях, здібність швидко зна-
ходити вихід зі скрутної ситуації, справедливе 
відношення до інших співробітників, що мають 
допомогти, уміння переконувати. Інші вчені до 
важливих якостей лідера відносять такі: ініціа-
тивність, наполегливість та вимогливість, кому-
нікабельність, витривалість, творчість, оптимізм 
[19]. Специфіка проблеми нашого дослідження 
зобов’язує звертати увагу на специфічну групу 
психологічних ознак лідера, яка зумовлює ак-
тивність поведінки лідера в певній нестандартній 
ситуації, а саме: уміння долати скрутні ситуації, 
енергійність усіх дій, вміння швидко генерувати 
ідеї, цілеспрямованість, уміння виділяти основне, 
організаторські уміння та навички, уміння сти-
мулювати членів групи та спрямовувати їх на 
конкретні дії тощо [23]. 

На наш погляд, виділення серед лідерських 
якостей особи таких, що напряму зумовлюють її 
рішучість, цілеспрямованість та наполегливість 
має об’єктивні підстави, оскільки пояснюється 
теорією цілепокладання І. Павлова. За висновка-
ми вченого, «рефлекс цілі» «має величезне жит-
тєве значення, він є основною формою життєвої 

енергії кожного з нас» [21, с. 310]. Таким чином, 
лідери в групі чи в колективі характеризуються 
більш високим рівнем цілепокладання по відно-
шенню до інших колег. Цей висновок підтвер-
джується іншою загальновідомою закономірніс-
тю, згідно якої, в екстремальних, за характером 
ситуаціях, значно більша частина колективу під-
коряється в своїй поведінці вимогам лідера, що 
зумовлюється раптовим зниженням рівня їх осо-
бистих розумових здібностей (аналізу), активіза-
цію у кожного вродженого інстинкту «Слідуй за 
мною!» («наслідування лідера»). Отже, слід звер-
нути увагу на значення серед інших лідерських 
якостей саме стійкості, цілеспрямованості, само-
владання, тобто тих, що пов’язані зі психоемо-
ційною стійкістю лідера. 

Однак Н. Семенченко визначає доцільним гру-
пувати лідерські якості таким чином: організа-
торсько-ділові, емоційно-комунікативні, інтелек-
туально-креативні, морально-вольові [25]. 

О. Євтіховим розроблена трирівнева модель 
лідерських якостей особистості [10]. Вона пред-
ставлена такими рівнями: перший як базовий, 
що являє собою індивідуально-особистісні ха-
рактеристики лідера, які напряму зумовлюють її 
лідерську «Я-концепцію» (особистісна привабли-
вість, відкрита життєва позиція, емоційна врів-
новаженість та високий рівень стресостійкості, 
вимогливість до інших людей та до себе, уміння 
визначати пріоритети на підставі далекогляднос-
ті, високий рівень самооцінки та впевненість у 
своїх можливостях); другий рівень (лідерської 
внутрішньо групової взаємодії) складають дві 
групи: а) соціально-психологічні (доброзичливість 
та комунікативність, повага до інших людей, ем-
патія, послідовність дій, порядність, справедли-
вість, чесність) та б) організаційно-управлінські 
якості (уміння керувати людьми, здатність до 
планування роботи, прагнення лідерства в колек-
тиві, спроможність швидко орієнтуватися в ситу-
ації та находити вірне рішення з її подолання, 
готовність брати на себе відповідальність тощо); 
третій рівень – це професійно-діяльнісні якос-
ті лідера (успішність у професійній діяльності, 
гнучкість та творчість мислення, креативність, 
бажання професійного самовдосконалення).

Н. Семченко в межах свого дисертаційного 
дослідження визначає чотири основних групи 
лідерських якостей вчителя як організатора на-
вчально-виховного процесу: організаторсько-ді-
лові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-
креативні та морально-вольові. Вчена підкреслює 
значення суто лідерський якостей: рішучість, 
активність, дієвість, правдивість, гуманність, 
інше. Автор вважає за доцільне розглядати гру-
пи якостей лідера, що, за її твердженням, надає 
можливість реалізовувати особистісно-професій-
ний розвиток кожного студента [25]. 

Нам імпонує сутність інтеграційної моделі 
управлінського лідера О. Кобери, в якої виділя-
ються наступні складові: 1) лідерська спрямо-
ваність, що безпосередньо зумовлює лідерську 
поведінку особи, та охоплює низьку елементів 
(стійкість, специфічність, дієвість інтенсивність 
спрямованості, широта мотивації, якість задо-
волення особистим соціальним статусом; 2) про-
фесійна компетентність як система ресурсів, що 
забезпечує характер дій у відповідності вимог 
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професійної діяльності; 3) лідерський потенці-
ал, що передбачає суто особистісні психологічні 
ознаки особи та її наступні характеристики: емо-
ційну гнучкість, поведінкову та когнітивну [13].

Аналіз наукової літератури дозволяє прийти 
до висновків, що проблема лідерства на сучас-
ний момент є актуальною в різних галузях люд-
ської та професійної життєдіяльності. Лідерство 
являє собою комплексне багатофункціональне 
явище, що одночасно може виступати психоло-
гічної ознакою керівника, способом досягнення 
ним цілі, механізмом впливу на інших людей з 
метою їх організації та спрямування на досяг-
нення визначеної мети на підставі повної дові-
ри та добровільного підкорення рішенням лідера. 
Різноманіття лідерських якостей не надає мож-
ливості визначення їх всіх, а тому визнається 
доцільність їх угрупування по домінуючим бло-
кам. Доводиться доцільність визначати якість лі-
дерства з точки зору конкретних дій його носія, 
лідерської поведінки керівника, а не окремих лі-
дерських якостей. 

Серед основних показників поведінки лідера 
більшість авторів визначають особливо значущи-
ми динамічність поведінки лідера, його цілеспря-
мованість, витривалість, рішучість, активність, 
енергійність, оптимізм, уміння виділяти основне, 
ставити цілі, користуватися організаторськими 
уміннями, оскільки саме вони зумовлюють саму 

можливість вірного професійного реагування ке-
рівника-лідера в екстремальній ситуації чи в її 
невизначеності, його упевненість у вірності своїх 
дій, своїх діях, швидке знаходження вірного ви-
ходу зі скрутної ситуації. 

Доводиться, що саме лідери в групі чи в ко-
лективі характеризуються більш високим рівнем 
цілепокладання по відношенню до інших колег, 
що і зумовлює активність та динамічність їх лі-
дерської поведінки. Має підстави припущення, що 
енергійність лідера, його спроможність приймати 
вірні рішення, впевненості в вірності цих рішень 
зумовлюється його високим рівнем стресостійкос-
ті, що значно перевищує цей рівень його підле-
глих та підштовхує їх підкорятись вимогам лідера 
на фоні значного зниження рівня їх особистих ро-
зумових здібностей та активізації у кожного вро-
дженого інстинкту «Слідуй за мною!».

Висновки. Таким чином, аналіз наукової лі-
тератури щодо розробки проблеми лідерства 
відкриває перспективу визначення найбільш 
доцільних для судноводіїв лідерських якостей, 
що дозволяють їм встановлювати між собою та 
іншими членами команди відповідні відноси-
ни на принципах повної довіри та добровільно-
го підкорення своїх професійних дій судноводію 
як дійсному лідеру. У подальшому планується 
з’ясувати професійно значущі лідерські якості 
майбутнього офіцера судноводія.
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ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА НА СУДНЕ В НАУЧНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Аннотация
В статье осуществлен анализ отечественной и зарубежной научной литературы, посвященной пробле-
ме лидерства. Исследовано научные подходы к проблеме лидерства (в том числе и на судне). Опреде-
лено лидерские качества как составляющие лидерства. Очерчено дальнейшие перспективы научного 
изучения лидерских качеств судовых офицеров.
Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества, судовые офицеры.

Bezlutska O.P.
Kherson State Maritime Academy

THE PROBLEM OF LEADERSHIP ON BOARD THE VESSEL IN THE SCIENTIFIC 
THEORY AND PRACTICE

Summary
The article analyzes of national and international scientific literature devoted to the problem of leadership. 
The article studies scientific approaches to the problem of leadership (including on board the ship). 
Leadership skills are defined as components of leadership. The further research perspectives of leadership 
skills of maritime officers are outlined.
Keywords: leader, leadership, leadership skills, maritime officers.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ

Березнева І.М.
Національна академія Національної гвардії України

Автентичні військово-технічні тексти є особливо складними для розуміння. Тому дана стаття присвячена 
науковій проблемі ефективного розвитку і подальшого вдосконалення умінь професійно-орієнтованого чи-
тання англійською мовою у майбутніх військових фахівців. У статті розглядаються основні види роботи з 
професійно-орієнтованими текстами на заняттях з іноземної мови. Наводяться стислі характеристики видів 
роботи з текстами та рекомендації щодо типів вправ з ними. Запропоновано комплекс вправ для роботи з 
оригінальними текстами за фахом, спрямованих на формування навичок читання (передтекстові вправи), 
а також на формування вмінь читання (післятекстові вправи) для курсантів військових університетів.
Ключові слова: професійно-орієнтоване читання, військовий технічний автентичний текст, ефективність 
навчання, передтекстові вправи, післятекстові вправи, мовні моделі.
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Постановка проблеми. Виконання збройни-
ми силами України завдань на сучасному 

етапі тісно пов'язане з їх взаємодією із озброє-
ними силами інших держав. Українські військо-
вослужбовці беруть активну участь в спільних 
навчаннях, роботі багатонаціональних штабів, 
інших видах міжнародного військового та вій-
ськово-технічного співробітництва. Для цього їм 
потрібно володіти англійською мовою на профе-
сійному рівні, що є запорукою ефективного ви-
конання службових завдань, зокрема, формуван-
ню полікультурної компетенції, умінь і навичок 
співпраці з іноземними колегами, толерантності 
та комунікабельності. Усе вище зазначене може 
бути досягнутим завдяки навчанню та розвитку 
умінь читати, писати та спілкуватися іноземною 
мовою. Одним із основних способів вилучення 
інформації є читання, тому саме формування 
ефективного розвитку і подальшого вдоскона-
лення умінь професійно-орієнтованого читання 
англійською мовою у майбутніх військових фа-
хівців постійно перебуває в полі дослідження. 

Аналіз актуальних досліджень. Слід зазна-
чити, що проблема навчання іншомовного чи-
тання в різних галузях професійної комунікації 
піднімалася як вітчизняними, так і зарубіжними 
дослідниками. У працях Й.М. Бермана, С.К. Фо-
ломкіної, О.А. Обдалової та інших представни-
ків методичної науки розроблена система на-
вчання читання в немовному виші. Особливості 
професійно-орієнтованого читання і система його 
навчання в немовному виші розкриті також у 
працях Л.П. Мосіної, Т.С. Сєрової, А.В. Добро-
вольської, Н.В. Ульянової. Сьогодні спостеріга-
ється переорієнтація методичних досліджень на 
проблему підготовки курсантів до професійно-
го спілкування в умовах «полікультурності» та 
«міждисциплінарності» знань і видів професійної 
діяльності. Це знаходить своє відображення в 
концепції про структуру комунікативної компе-
тенції (документи, видані радою Європи).

З огляду на зазначене вище в нашій статті ми 
ставимо за мету розглянути особливості навчан-
ня читання військово-технічних текстів англій-
ською мовою в умовах професійно- орієнтованої 
освіти, проаналізувати систему вправ, спрямова-
ну на формування навичок та умінь читання вій-
ськових і технічних текстів, а також специфіку 
військового тексту як об’єкта рецептивної кому-
нікативної діяльності.

Мета статті полягає в узагальненні різних по-
глядів щодо ефективного розвитку і подальшого 
вдосконаленню умінь професійно-орієнтованого 
читання англійською мовою у майбутніх військо-
вих фахівців.

Виклад основного матеріалу. Згідно з діючою 
програмою з іноземної мови, іншомовна комуні-
кативна компетенція військового фахівця перед-
бачає володіння іноземною мовою як вторинним 
засобом письмового та усного спілкування в га-
лузі військово-професійної діяльності. На осно-
ві вивчення й узагальнення досвіду викладання 
іноземної мови у військовому ВНЗ можна зро-
бити висновок, що однією із головних цілей на-
вчання під час підготовки військових спеціалістів 
є формування умінь та навичок професійно-орі-
єнтованого читання іноземною мовою.

В зарубіжній так само як і у вітчизняній ме-
тодиці існують різні підходи до класифікації ви-
дів читання залежно від того, що покладено в 
основу, психологічна складова чи педагогічні або 
методичні фактори. Наприклад, методична кла-
сифікація робить акцент на цільову установку та 
умови, які визначають умовно – мовленнєву ді-
яльність, відповідно її основу складають навчаль-
не читання та комунікативне читання. В осно-
ву класифікації видів комунікативного читання 
покладено конкретне комунікативне завдання 
та установка на ступінь повноти і точності ви-
лучення інформації, які зумовлюють характер 
процесу читання. Така класифікація відображає 
ті види читання, якими користуються в реаль-
ній дійсності для отримання інформації: читання 
з вибірковим вилученням інформації, читання 
з розумінням основного змісту, читання з по-
вним розумінням тексту (пошукове, переглядове, 
ознайомлювальне, вивчаюче читання; scanning, 
skimming, reading for detailed comprehension). 
Для аспекту «читання» ці рівні передбачають 
розуміння текстів, побудованих на частотному 
мовному матеріалі повсякденного та професій-
ного спілкування, а також розуміння статей та 
повідомлень на сучасну проблематику, автори 
яких займають особливу позицію чи висловлю-
ють особливу точку зору [7, с. 231]. У процесі на-
вчання іноземної мови в немовному виші цей вид 
читання отримав назву інформативного читання, 
а цільова установка та умови, які зумовлюють 
навчально-мовленнєву діяльність майбутніх спе-
ціалістів, визначили низку специфічних ознак, 
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які притаманні професійно-орієнтованому чи-
танню: підпорядкованість професійній діяльнос-
ті, залежність від професійного тезауруса чита-
ча, виконання функцій професійного вербального 
письмового спілкування, скерованість на отри-
мання професійно значущої інформації та при-
пустиме використання отриманої інформації. 

Очевидно, що забезпечення такого рівня мож-
ливо лише за умов удосконалення військової 
освіти і безпосередньо – англомовної підготовки 
курсантів (слухачів) вищих військових навчаль-
них закладів (ВВНЗ). Удосконалення військової 
освіти повинно стосуватися методики викладан-
ня всіх видів англомовної мовленнєвої діяльності: 
читання, письма, аудіювання, говоріння. При цьо-
му особливе значення має методика формуван-
ня англомовної компетентності в читанні, адже 
читання є основним і найбільш доступним засо-
бом отримання і обміну інформацією в сучасному 
інформаційному суспільстві. Автентичні військо-
во-технічні тексти є особливо ускладненими для 
розуміння. Тому пропонована стаття присвячена 
теоретичному обґрунтуванню та практичному 
вирішенню актуальної наукової проблеми – роз-
витку та вдосконаленню у майбутніх військових 
фахівців умінь професійно-орієнтованого читан-
ня англійською мовою. Зараз неможливо уявити 
кваліфікованого спеціаліста, в тому числі, вій-
ськового фахівця в галузі інформаційних тех-
нологій, який би не цікавився новітніми досяг-
неннями науки та техніки у своїй професійній 
сфері. Оскільки великий потік інформації над-
ходить із закордонних джерел іноземною мо-
вою, постає питання підготовки для Збройних 
сил спеціалістів з високим рівнем сформованості 
умінь профільного іншомовного читання, здатних 
оперативно орієнтуватися в іноземних джерелах 
інформації, систематизувати, інтерпретувати ін-
формацію та використовувати її для вирішення 
професійних проблем.

Проте, спостереження за ходом навчання ан-
глійської мови та дані, отримані на іспитах з дис-
циплін «Англійська мова професійного призначен-
ня» у ВВНЗ, дозволили виявити низку протиріч:

– між потребою курсантів у спеціальних зна-
ннях рідною мовою та можливістю поповнювати 
свої знання за рахунок текстів англійською мо-
вою і успішно здійснювати самостійну професій-
ну інформаційну діяльність;

– між недостатньою повнотою інформаційно-
го тезаурусу курсантів і високою інформативною 
складністю та насиченістю професійно-значу-
щих текстів англійською мовою;

– між зростаючим обсягом інформації, який 
вимагає постійного оновлення змісту текстів у 
навчальному процесі, уміннями перенесення 
знань у професійну інформаційну діяльність і 
недостатньою розробленістю критеріїв відбору 
текстів для навчання, вилучення та опрацювання 
деяких видів спеціальної інформації.

Читання спеціальних текстів передбачає ви-
користання складних стратегій з чергуванням 
видів читання. Згідно з цим положенням, виді-
ляються три головні підвиди інформативного 
читання – оцінювальне інформативне, привлас-
нювальне інформативне, створювальне інформа-
тивне [1; 3; 4]. Перший підвид спрямований на 
розпізнавання значень і смислу тексту та спів-

ставлення їх з наявним знанням предметного 
змісту певного питання з метою оцінки повноти, 
новизни, оригінальності, важливості, корисності 
інформації, яка міститься в іншомовному тексті, 
та можливості її застосування в навчальній, на-
уковій чи трудовій діяльності для вирішення по-
ставленого завдання. Другий підвид супроводжу-
ється здійсненням різноманітних записів, в яких 
відображається незмінний зміст тексту, фіксація 
понять, необхідних для вирішення комунікатив-
но-пізнавального завдання у формі ключових 
слів, тема-рематичних об’єднань як інформацій-
них одиниць, схем. Не менш важливим є й те, що 
записи дозволяють прослідкувати хід умовиводів 
того, хто навчається, в процесі прийняття смис-
лового рішення, яке за своїми психологічними 
механізмами представляє його інтелектуальне 
рішення. Третій підвид передбачає, як правило, 
вторинне читання першоджерела та своїх запи-
сів з метою формування і формулювання влас-
них думок (в усній чи письмовій формі) з при-
воду інформації, викладеної автором. Такий вид 
читання є читанням-діалогом з автором і готує 
читача до подальшого обміну інформацією в його 
продуктивній діяльності [2, с. 132].

Цілком очевидно, що ефективність інформа-
тивного читання і, відповідно, результативність 
опосередкованого професійного діалогу між тек-
стом і читачем, між читачем і автором залежать 
від сформованості специфічних інтерактивних 
умінь комплексного іншомовного професійно-
орієнтованого читання. Дослідження такого виду 
мовленнєвої діяльності як читання з точки зору 
когнітивного підходу дозволяє визначити, що в 
процесі цієї діяльності читач використовує два 
види знань – декларативні та процедурні, які 
складають концептуальну систему особистості. 
Навчання професійно-орієнтованого іншомовно-
го читання повинно будуватися з урахуванням 
специфічних психологічних особливостей цього 
виду мовленнєвої діяльності, до яких дослідни-
ки (І.О. Зимня), відносять її психологічний пред-
метний зміст, психологічні механізми мовлення, 
структурну організацію діяльності читання.

В основу процесу формування навичок та 
умінь професійно-орієнтованого іншомовного чи-
тання військово-технічних текстів покладена сис-
тема вправ, яка згідно з критерієм комунікатив-
ної спрямованості, включає підсистеми мовних, 
умовно-мовленнєвих, а також мовленнєвих вправ, 
кожна з яких складається з набору необхідних 
типів, видів та підвидів вправ, які виконуються 
в такій дидактично визначеній послідовності і в 
такій кількості, які враховують етапи та особли-
вості формування рецептивних навичок і вмінь у 
їх взаємодії. Розробка системи вправ здійснюва-
лась на основі таких принципів, як науковість, ко-
мунікативна спрямованість, взаємозумовленість, 
послідовність, доступність вправ, повторюваність 
мовного матеріалу та мовленнєвих дій.

Таким чином, лексичні вправи включають два 
підвиди: 1) вправи на опанування операцій та 
дій з пасивним словником-мінімумом (термінами, 
термінологічними словосполученнями, дієслова-
ми); 2) вправи на базі операцій та дій з потенцій-
ним словником. Граматичні вправи поділяються 
на підвиди, які відрізняються виконуваними опе-
раціями та діями з різними граматичними засо-
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бами: 1) вправи на основі операцій і дій з різни-
ми типами іменникових груп; 2) вправи на основі 
операцій і дій з лексичними засобами зв’язності; 
3) вправи на основі операцій і дій з показниками 
початку та кінця іменникової групи; 4) вправи 
на основі операцій і дій з особовими формами ді-
єслова-присудка та безособовими формами інфі-
нітива і дієприслівника; 5) вправи на основі опе-
рацій і дій із синтаксичною структурою речення. 
Вид структурно-композиційних вправ включає 
11 підвидів вправ, які передбачають дії, покла-
дені в основу одинадцяти простих структурно-
композиційних навичок.

Комунікативно-пізнавальні завдання про-
блемного характеру діляться на два види: 
1) вправи на формування простих умінь читання 
в одному виді читання; 2) вправи на формування 
складних умінь читання в декількох видах чи-
тання. Згідно з видами навчально-мовленнєвої 
діяльності курсантів, у цій системі вправ також 
були виділені три типи вправ: ознайомлюваль-
но-тренувальні, тренувальні та пошукові. Як 
приклад завдання, яке ми пропонуємо виконати 
курсантам третього курсу військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації наприкінці 
вивчення курсу англійської мови спеціального 
призначення, як таке, що сприяє комплексному 
формуванню та перевірці зазначених у статті 
умінь, розглянемо підготовку реферату на тему: 
Future of Information Technologies in the Armed 
Forces. Курсанти повинні обрати більш вузьку 
тему відповідно до своїх професійних інтересів, 
пов’язаних, наприклад, з підготовкою курсової 
роботи, проектної чи лабораторної роботи тощо. 
Враховуючи умови навчальної ситуації, встанов-
люється об’єм реферату, котрий може не переви-
щувати 1600-2000 слів. Для написання реферату 
курсантам необхідно відібрати мінімум три різ-
них за жанром автентичних джерела іноземною 
мовою: статті в наукових та технічних журналах, 
брошури, доповіді, довідкові матеріали різного 
характеру, навчальні посібники, документація, 
яка стосується галузі технічного призначення, 
рекламні матеріали тощо. Припускається вико-
ристання як друкованих, так і Інтернет публіка-
цій. Обсяг одного відібраного джерела не повинен 
бути меншим 1000 слів.

На першому етапі виконання завдання кур-
сантам необхідно застосувати стратегії оціню-
вання, тобто, в процесі пошуку співставити смис-
ловий зміст текстів, що відбираються, з наявним 
знанням предметного змісту питання, оцінити 
важливість, корисність, новизну інформації, яка 
міститься в іншомовному тексті, та можливості 
її використання у своїй роботі відповідно до по-
ставленого завдання.

На другому етапі відбувається привласнення 
інформації у вигляді, який подається автором. 
Цей процес може супроводжуватися різними за-
писами, в яких відображається незмінний зміст 
тексту, або виділенням професійно-значущої ін-
формації в самому тексті з метою її подальшого 
використання.

Третій етап пов’язаний власне зі створенням 
нового власного логічно зв’язного продукту, де 
на першому місці – необхідність формування та 
формулювання своїх думок з приводу інформа-
ції, викладеної авторами. Цей етап готує читача 
до взаємодії з іншими учасниками професійного 
спілкування, оскільки може завершитися не лише 
представленням свого продукту у вигляді рефера-
ту, але й усним виступом перед широким загалом.

Результати дослідного навчання підтверджу-
ють ефективність пропонованої системи вправ 
для навчання професійно-орієнтованого іншомов-
ного читання спеціальних текстів під час підго-
товки військових спеціалістів. Перспективи по-
дальшого дослідження можуть бути пов’язані з 
організацією навчання професійно-орієнтованого 
іншомовного читання військових текстів під час 
підготовки не лише військових спеціалістів, а й 
офіцерів Збройних сил України, які навчаються в 
ад’юнктурі. Особливої уваги та вивчення вимага-
ють питання використання комп’ютерних техно-
логій, технологій навчання у співпраці з предмет-
ними фахівцями, проблема організації самостійної 
роботи курсантів під час навчання читання.

Висновки та пропозиції. Виходячи з того, що 
читання є одним із основних способів вилучення 
інформації, тому саме формування ефективного 
розвитку і подальшого вдосконалення умінь про-
фесійно-орієнтованого читання англійською мо-
вою у майбутніх військових фахівців є найважли-
вішою задачею науковців. Отже, в основу процесу 
формування навичок та умінь професійно-орієн-
тованого іншомовного читання військово-техніч-
них текстів слід покладати систему вправ, яка 
згідно з критерієм комунікативної спрямованості, 
має включати підсистеми мовних, умовно-мовлен-
нєвих, а також мовленнєвих вправ, кожна з яких 
має складатися з набору необхідних типів, видів 
та підвидів вправ, які виконуються в такій дидак-
тично визначеній послідовності і в такій кількості, 
які враховують етапи та особливості формування 
рецептивних навичок і вмінь у їх взаємодії. Таким 
чином, розроблена на основі таких принципів, як 
взаємозумовленість, послідовність, доступність, 
повторюваність мовного матеріалу та мовленнє-
вих дій, система вправ буде сприяти ефективно-
му розвитку і подальшому вдосконаленню умінь 
професійно-орієнтованого читання англійською 
мовою у майбутніх військових фахівців. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ

Аннотация
Аутентичные военно-технические тексты являются особо сложными для понимания. Потому данная 
статья посвящена научной проблеме эффективного развития и усовершенствования умений профес-
сионально-ориентированного чтения на английском языке у будущих военных специалистов. В статье 
рассматриваются основные виды работы с профессионально-ориентированными текстами на заня-
тиях по иностранному языку. Приводятся краткие характеристики видов работы с текстами и реко-
мендации относительно типов упражнений с ними. Предложен комплекс упражнений для работы с 
оригинальными текстами по специальности, направленных на формирование навыков чтения (пред-
текстовые упражнения), а также на формирование умений чтения (послетекстовые упражнения) для 
курсантов военных университетов.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное чтение, военный технический аутентичный текст, 
эффективность обучения, предтекстовые упражнения, послетекстовые упражнения, языковые модели.
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SKILLS DEVELOPMENT PROFESSIONALLY-ORIENTED READING

Summary
Authentic military and technical texts present a great difficulty for the readers. That’s why the 
article is devoted to the scientific problem of effective development and improvement of skills of 
professionally-oriented reading in English in the future military experts. The article gives the analysis 
of thebasic methods of working with the texts for specificpurposes oriented at foreign language classes. 
Short descriptions of types ofworking with the texts are given and relevant tasks and exercises are 
discussed.A complex of exercises for work with original scientific texts by profession aimed at reading 
skills formation (pre-text exercises), and the formation of reading skills (post-text exercises) for students 
of technical universitiesare developed.
Keywords: professionally-oriented reading, military technical authentic text, the effectiveness of training, 
texts for specific purposes, pre-text exercises, post-text exercises, languagemodels.
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ВПЛИВ ПОЛІЕТНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКАРПАТТЯ НА РОЗВИТОК 
ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Білак М.В.
Мукачівський державний університет

У статті розкриваються ключові компоненти полікультурної компетентності педагога, описуються 
шляхи та засоби її формування у вчителя іноземних мов. Автор вказує на багатоаспектність підходів 
науковців до висвітлення проблеми підготовки вчителів іноземних мов до професійної діяльності в умовах 
полікультурного середовища, наголошує на необхідності здобуття певного рівня полікультурної освіти. 
Полікультурна компетентність педагога розглядається як необхідна умова процесу полікультурної освіти 
та як інтегрована характеристика рівня професіоналізму.
Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурність, формування, професійна діяльність, полікультурна 
компетентність.
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Актуальність проблеми. Україна – по-
ліетнічна держава, де проживає більше 

125 народностей і де представлені майже всі 
світові релігії і раси, до складу населення якої 
входять різні за своїм походженням і ступенем 
соціально-економічного розвитку етнічні спіль-
ноти. Це зумовлює полікультурність суспільно-
го середовища, вимагає підготовки особистості, 
здатної сприймати і розуміти не лише власні, а й 
культурні цінності інших народів, бути спромож-
ною до міжетнічної і міжкультурної комунікації. 

Проблема полікультурності та поліетнічнос-
ті є надзвичайно актуальною й для багатонаці-
онального регіону України – Закарпаття. Так 
лише згідно інформації департаменту освіти і на-
уки Закарпатської ОДА із 668 шкіл регіону у 118 
навчаються мовами нацменшин У тому числі – 
66 з угорською, 12 – румунською, 2 – російською, 
1 – українсько-словацькою, 31 – з українською 
та угорською, 4 – російською та українською, 
2 – українською, румунською, російською мова-
ми. Для не чисельних меншин відкрито недільні 
школи з ромською, єврейською, польською та ру-
синською мовами навчання. Мережа навчальних 
закладів постійно удосконалюється та розбудо-
вується. З огляду на це, одним із пріоритетних 
завдань місцевих органів влади є подальше зміц-
нення історично-традиційної атмосфери міжет-
нічної злагоди, толерантності співжиття та висо-
кого рівня взаєморозуміння між представниками 
різних національних груп, конкретне вирішен-
ня їхніх запитів щодо збереження національної 
ідентичності [8].

Українським школам, де спільно навчаються 
представники різних народів з різною національ-
ною культурою, різноманітними національними 
звичаями, психологічним укладом і менталіте-
том, властивий поліетнічний характер, що пояс-
нює значимість проблем пов'язаних з подоланням 
деяких особливостей і складностей, зумовлених 
взаємовідносинами учасників освітнього процесу. 

Посилена увага до проблем толерантності та 
поваги до різних етнічних груп та народів, які 
проживають на території поліетнічного Закар-
паття, зумовлена проявом різних конфліктних 
ситуацій й детермінована певною втратою ін-
тересу суспільства до виховання підростаючого 
покоління в навчальних закладах, через него-
товність сучасного педагога до професійної ді-
яльності в полікультурному середовищі. Саме від 

вчителя, його особистісних характеристик зале-
жить реалізація навчальних планів, якість освіт-
ніх послуг, виховання учнів. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
проблеми, засвідчує показує багатоаспектність під-
ходів науковців до висвітлення питання підготовки 
вчителів іноземних мов. В освітянській літературі 
останніх років до проблеми формування особис-
тості сучасного вчителя зверталися такі вчені, як 
В. Андрущенко, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, 
О. Савченко, В. Огнев’юк та ін. Процес формування 
професійної компетентності і розвитку професіо-
налізму вчителя проаналізовані в роботах учених 
Л. Мітіної, А. Москаленко та ін. Особливості профе-
сійної діяльності та підвищення кваліфікації вчи-
телів іноземної мови представлені в дослідженнях 
Н. Бібік, Г. Вороніної, С. Ніколаєвої та ін. Недостат-
ня наукова і методична обґрунтованість проблеми 
формування полікультурної компетентності вчите-
лів іноземних мов супроводжується відсутністю в 
системі підготовки майбутніх спеціалістів навчаль-
ного компонента, який забезпечував би розвиток і 
вдосконалення у вчителів цього профілю полікуль-
турної компетентності.

Мета статті – визначити роль і місце полі-
культурної компетентності як необхідної складо-
вої професіоналізму вчителя іноземної мови.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Полікультурний простір життєдіяльності люди-
ни став актуальною проблемою сучасного світу. 
Перш за все, вона торкнулася сфери освіти, змі-
нивши вимоги до результатів педагогічного про-
цесу, до морально-етичних поглядів сучасного 
підростаючого покоління, вказала на необхідність 
формування готовності і здатності особистості до 
життя у відкритому суспільстві, де окрім неї іс-
нують представники різних культурних тради-
цій та етнічних груп. 

Оскільки культура стає джерелом духовності 
тільки в руках духовної людини, основним за-
вданням вітчизняної освіти є ґрунтовна полікуль-
турна підготовка вчителів гуманітарного профілю, 
в тому числі вчителів іноземних мов, відповідаль-
них за формування у молодого покоління інтер-
есу до інших культур і толерантного ставлення до 
представників інших національностей.

Дефініція «полікультурність» трактується у 
сучасній науковій літературі як: «мультиетніч-
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ність» (Дж. Бенкс), «мультикультурність» (Я. Пей, 
Р. Лісіер), «полікультурна освіта» (В. Борісенков, 
О. Гукаленко та ін.), «полікультурне виховання» 
(Є. Бондаревська, А. Реан, Т. Якадіна). Такий ши-
рокий спектр наукових досліджень дозволяє ви-
сувати полікультурність у ранг стратегічних на-
прямів загальнодержавної культурно-освітньої 
політики. Виходячи з цього, зміст полікультур-
ності будується навколо чотирьох орієнтирів: со-
ціокультурна ідентифікація особистості, засвоєн-
ня системи понять та уявлень про полікультурне 
середовище, виховання позитивного ставлення до 
диверсифікованого культурного оточення, розви-
ток навичок міжнаціонального спілкування (О. Гу-
каленко, Н. Терентьєва та інші).

Полікультурне середовище, до якого по праву 
відносимо й Закарпаття, дає можливість глибше 
вивчити і усвідомити різноманіття народів, що 
населяють світ, орієнтувати студентів – майбут-
ніх педагогів на цінності культури, світорозумін-
ня. В цьому випадку полікультурна компетент-
ність педагога розглядається як необхідна умова 
процесу полікультурної освіти, як інтегрована 
характеристика рівня професіоналізму, що відо-
бражає здатність проводити політику полілінг-
візму в полікультурному просторі» [3, с. 7].

Організація навчально-виховного процесу ви-
магає від вчителя не тільки знання наукової пе-
дагогічної термінології, інноваційних методик та 
технологій, а й переосмислення системи ціннос-
тей та їх місце в глобальному світовому просто-
рі. Адже домінантою сучасної системи освіти є 
підготовка компетентного фахівця, здатного га-
рантувати формування загальнолюдських і на-
ціонально-культурних цінностей у підростаючого 
покоління. Професійні орієнтири, що дозволяють 
майбутньому учителю іноземних мов здійснюва-
ти педагогічну діяльність, безпосередньо зале-
жать від змісту його підготовки. Тільки через піз-
нання навколишнього світу і освоєння цінностей 
відбувається формування педагога, в результаті 
чого він стає носієм і транслятором гуманістич-
ного життєвого сприйняття, у нього формується 
полікультурна компетентність.

Термін «формування» дуже тісно пов’язаний 
з поняттями «підготовка» та «готовність». Ана-
ліз цих концептів приводить нас до думки, що 
в складному багатовекторному процесі профе-
сійної підготовки відбувається не лише здобут-
тя освіти, а й вироблення особистісних якостей, 
професійної майстерності, педагогічної техніки, 
компетенцій, інакше кажучи, проходить процес 
їх формування [7]. «Формування» означає про-
цес дозрівання, вдосконалення, зміни будь-яких 
характеристик, які в результаті набувають стану 
закінченості, зрілості, злагодженості. Відповід-
но, формування полікультурної компетентності 
проходить аналогічно до формування інших ви-
дів професійної компетентності, які відбувається 
в процесі навчання в освітньому закладі, тобто 
в процесі загальної підготовки. Науковий підхід 
до розуміння формування полікультурної ком-
петентності базується на основі професійної го-
товності фахівця до роботи в сучасних умовах» 
[9]. У зазначеному контексті набирає особливого 
значення полікультурна освіта, як вагома скла-
дова частина сучасної загальної освіти, яка спря-
мована на міжетнічну інтеграцію та сприяє усві-

домленню загального та особливого у традиціях, 
способі життя, культурних цінностей народів, 
які живуть поруч. Носієм та ретранслятором по-
лікультурної освіти виступає сучасний учитель 
в якого на відповідному рівні сформована полі-
культурна компетентність, яка розглядається як 
необхідна умова реалізації цього процесу. 

Полікультурна освіта – це педагогічний про-
цес, спрямований на оволодіння молоддю глибоки-
ми знаннями етнічної (рідної), загальнонаціональ-
ної і світової культури, на формування готовності 
і вміння жити в багатонаціональному середовищі, 
на виховання поваги і толерантного ставлення до 
інших народів в процесі ознайомлення і навчан-
ня іншої культури. Метою полікультурної освіти 
є формування полікультурної компетентної осо-
бистості, здатної до активної і ефективної життє-
діяльності в межах свого багатонаціональної дер-
жави і в сучасному багатокультурному світі [4]. 
Полікультурна компетентність – це інтегративна 
характеристика рівня професіоналізму, що відо-
бражає здатність проводити політику полілінгвіз-
му в полікультурному просторі; система якостей, 
яка допомагає орієнтуватися в культурних відно-
синах як рідної країни, так й іншомовних країн, 
що має синтетичний характер і включає в себе 
безліч характеристик та специфічних ознак, за-
безпечуючи таки чином досягнення мети вихо-
вання людини культури [9]. У контексті нашого 
дослідження під полікультурною компетентністю 
вчителів іноземних мов ми розуміємо інтегратив-
ну якість педагога, що відображає рівень його 
професійної та культурологічної освіченості, до-
свід роботи та індивідуальні здібності, з метою 
забезпечення якісної підготовки сучасної молоді 
до позитивної взаємодії з представниками різних 
культур у багатонаціональному полікультурному 
середовищі. У своїй основі полікультурна компе-
тентність учителя іноземних мов має професій-
ний, культурологічний і особистісний компоненти.

Культурологічний компонент базуються на 
основі багатьох принципів, які характеризують 
цей процес. Однак науковцями (Л. Гончаренко, 
А. Зубко, В. Кузьменко та ін.) визначено провід-
ним принцип міждисциплінарності, що акцентує 
увагу на зміст діяльності майбутнього учителя 
іноземних мов. Цей принцип реалізується шля-
хом включення краєзнавчої інформації з різних 
предметних галузей знань до програми вивчення 
іноземної мови. Вказану інформацію дослідниця 
С. продиференціювала у вигляді 4-х інформацій-
них блоків: 1) історико-етнографічний матеріал 
(що включає в себе тексти з історії, математики, 
географії, історії культури, релігії); 2) соціаль-
но-політичний матеріал (містить тексти про дер-
жавний устрій, структуру державної влади, про 
освіту, охорону здоров’я); 3) культурологічний 
матеріал (що включає тексти про мовну куль-
туру, літературу, музику, архітектуру, етикет, 
традиції); 4) лінгвістичний (що включає в себе 
знання мови, її будову, а також різні аспекти су-
часного літературного мовлення, безпосередньо 
пов’язаних з функціонуванням людини, яка спіл-
кується у суспільстві, включаючи лінгвістику) [9].

Професійний компонент характеризується 
рівнем сформованості професійної полікультур-
ної компетентності (високим, середнім і низь-
ким), що залежать від шести компонент: теоре-
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тичних полікультурних знань, практичних умінь 
і мотивів їх застосування, теоретичних знань про 
специфіку та шляхи формування в учнів наці-
ональних шкіл полікультурної компетентності, 
практичних умінь щодо реалізації відповідного 
навчання, наявності потреби виконувати профе-
сійну діяльність з формування в школярів полі-
культурної компетентності. 

Особистісний компонент визначає наявність 
певних особистісних характеристик та якостей 
педагога. Таких як працелюбність, толерант-
ність, гідність, гуманізм, що в комплексі склада-
ють цілісний портрет фахівця. Адже для того, 
щоб бути привабливим і ефективним, особистість 
вчителя має відповідати потребам практики, ви-
могам часу, тим перспективам, які окреслюються 
в процесі суспільної трансформації. Відповідь на 
вимоги часу якраз і визначає основні напрямки 
формування та розвитку особистісних характе-
ристик сучасного вчителя. Дослідники В. Андру-
щенко, І. Табачек пропонують серед них виокре-
мити: «а) поглиблення і розширення наукового 
світогляду вчителя; б) підвищення загальної його 
культури – політичної, моральної, естетичної; 
в) постійне оновлення наукових знань, раціо-
нальної складової особистості; г) кристалізацію 
вольових якостей; д) підвищення педагогічної 
майстерності; е) поглиблення органічного зв’язку 
вчителя з життям, практикою; є) утвердження 
активної життєвої позиції» [1, с. 67].

У контексті регіонального підходу до про-
блеми, близькою нам є концептуальна модель 
професійної підготовки майбутнього педагога 
до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу в умовах Кримського регіону, запропо-
нова, Н. Яксою. Дослідниця виділяє основні ци-
кли професійної підготовки майбутніх учителів 
до міжкультурної взаємодії із суб’єктами освіт-
нього процесу [10]. Інший регіони України охо-
плюють науковим аналізом дослідниці О. Грива 
та О. Гуренко [5]. Технологію формування етно-
культурної компетентності студентів педагогіч-
ного університету розроблено О. Гуренко. Згідно 
з планом, запропонованим у дослідженні, до на-
вчального процесу окремих ВНЗ України, розта-
шованих у Приазовському регіоні було включено 

спецкурси з етнокультури національних меншин 
українського Північного Приазов’я – болгар, гре-
ків, німців тощо. Авторську модель підготовки 
педагогів-фахівців до роботи з молоддю в умовах 
полікультурного регіону (на прикладі Кримської 
Автономної Республіки) пропонує О. Грива.

Процес формування і розвитку полікультур-
ної компетентності особистості є найважливішою 
умовою стабільності для будь-якого регіону, осо-
бливо для такого поліконфесійного і багатонаці-
онального, яким є Закарпатська область. Саме 
полікультурна компетентність особистості визна-
чає її продуктивну життєдіяльність, здатність 
орієнтуватися в різних сферах соціального та 
професійного життя, гармонізує внутрішній світ 
і відносини з полікультурним суспільством [6].

Своєрідність ситуації полягає також у тому, 
що в свідомості багатьох національних меншин 
(угорців Закарпаття, росіян Слобожанщини, 
Півдня, Криму, румун та молдаван Північної 
Буковини, болгар та гагаузів Буджаку, греків 
Приазов’я, кримських татар та інших), існують 
переконання, що саме вони є корінними націями 
в місцях їх компактного проживання, що це їх 
рідна земля, мала батьківщина. Ознайомлення з 
культурою народів, що проживають на території 
України, відбувається на уроках іноземної мови. 

Висновки і пропозиції. Отже, особливість 
полікультурної компетентності розкривається 
в трактуванні багатоаспектності її змісту, та в 
тому, що її сутність реалізується в міжособис-
тісній взаємодії, яка базується на принципах 
толерантності, гуманізму і патріотизму. Готов-
ність учителя здійснювати професійну діяль-
ність в умовах взаєморозуміння, віротерпимості, 
усвідомлення своєї причетності до долі народу, 
країни та світу дозволяє нам розглядати фе-
номен полікультурної освіченості як складову 
професійної компетентності вчителя іноземних 
мов. Якщо у майбутнього вчителя іноземних мов 
уже закладені основи полікультурної освіти для 
роботи з дітьми, то це стане основою для нала-
годження ефективної співпраці і встановлення 
міжособистісних контактів, відповідно до провід-
них принципів гуманізму на всьому шляху реа-
лізації професійної кар’єри.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЗАКАРПАТЬЯ НА РАЗВИТИЕ  
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация
В статье раскрываются ключевые компоненты поликультурной компетентности педагога, описываются 
пути и средства ее формирования у учителя иностранных языков. Автор указывает на многоаспект-
ность подходов ученых к освещению проблемы подготовки учителей иностранных языков в профес-
сиональной деятельности в условиях поликультурной среды, подчеркивает необходимость получения 
определенного уровня поликультурного образования. Поликультурное компетентность педагога рас-
сматривается как необходимое условие процесса поликультурного образования и как интегрированная 
характеристика уровня профессионализма.
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурнисть, формирование, профессиональная 
деятельность, поликультурное компетентность.
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IMPACT OF MULTIETHNIC TRANSCARPATHIAN ENVIRONMENT  
TO THE MULTICULTURAL DEVELOPMENT  
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S COMPETENCE

Summary
The article reveals the key components of multicultural teacher’s competence, describes the ways and 
means of their formation for foreign language teacher. The author points out the multidimensional 
approaches of scientists to the examination of the problem of foreign language teacher’s training to 
professional work in the multicultural environment, stresses out the need to obtain a certain level of 
multicultural education. Multicultural competence of the teacher is seen as a necessary condition for the 
process of multicultural education and as an integrated characteristic of professionalism.
Keywords: multicultural education, multiculturalism, development, professional activities, multicultural 
competence.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Буряк В.В., Главацький О.М., Горбачов С.В.
Запорізький державний медичний університет

Стаття присвячена обговоренню питання щодо застосування нових засобів навчання студентів вищих на-
вчальних медичних закладів. Одним з таких, відповідно до сучасних методологічних аспектів, вважається 
технологія проблемно-орієнтованого навчання (ділових ігор). Останні вважаються найбільш активним ме-
тодом, що використовується в процесі проведення практичних занять, зокрема з клінічних дисциплін. 
З огляду на накопичений досвід, даний підхід сприяє розвитку творчого мислення особистості. Крім того, 
проведення семінарів за такою формою значно полегшує засвоєння необхідних практичних навичок.
Ключові слова: педагогічні технології, проблемно-орієнтоване навчання, ділові ігри, клінічні дисципліни, 
практичні заняття.
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
спеціалістам медичної галузі окрім фун-

даментальних знань за профільними дисциплі-
нами вкрай необхідний досвід практичного за-
стосування інформаційних технологій, розвиток 
комунікативних навичок, високий рівень воло-
діння іноземними мовами тощо. Так, реалізація 
освітньої функції останньої у Вищій медичній 
школі відкриває можливість майбутнім лікарям 
одержати необхідну професійну інформацію 
не тільки з вітчизняних, але й з закордонних 
джерел, що особливо важливо для формуван-
ня їх професійної компетенції [4, с. 118; 5, с. 92; 
6, с. 45]. Крім того, у зв’язку із появою нових 
носіїв інформації та засобів її обробки спеціа-
лістам різних медичних спрямувань доводиться 
оптимізувати співвідношення між вітчизняними 
та іноземними інформаційними потоками. І як 
наслідок, пріоритетний напрямок системи вдо-
сконалення вищої освіти пов’язаний із необхід-
ністю розробки теоретичних та методологічних 
засад проектування навчальних технологій, які 
сприятимуть розвитку комунікативних вмінь та 
навичок. Все це обумовлює необхідність вихован-
ня нових особистих якостей та розвиток профе-
сійного мислення [1, с. 15; 7, с. 126; 8, с. 201].

Мета статті. Метою даної роботи є аналіз до-
свіду сучасного застосування та вирішення пи-
тання щодо актуальності широкого впроваджен-
ня технології проблемно-орієнтованого навчання 
(ділових ігор) в процесі викладання клінічних 
дисциплін у вищих навчальних медичних закла-
дах України.

Виклад основного матеріалу. Об’єктивні умо-
ви сучасної системи охорони здоров’я потребу-
ють від спеціалістів високої творчої і практичної 
діяльності, поряд із цим покладають вимоги щодо 
необхідності альтернативного пошуку нових про-
фесійних вмінь та навичок, розвитку клінічно-
го мислення тощо [2, с. 25; 3, с. 38]. Отже, для 
досягнення вищезазначених цілей вважається 
за потрібне протягом практичних занять (семі-
нарів) з клінічних дисциплін обговорювати наяв-
ні проблеми в академічних групах та проводити 
дискусії в так званих мікрогрупах. При цьому 
найкраща відповідь стосовно окреслених питань 
відповідає найвищому рівню оцінки в даному ко-
лективі. Все це може розглядатися в якості пози-
тивних чинників, що сприяють пожвавленню та 

активізації праці, розвитку клінічного мислення 
та творчості студентів.

Слід зауважити, що інтерактивні методи на-
вчання являють собою засоби активізації на-
вчально-пізнавальних якостей особистості, що 
спонукає до більш активної розумової та прак-
тичної діяльності в процесі оволодіння матеріа-
лом і при цьому активним є не тільки викладач, 
але й студенти. Одночасно відбувається стиму-
ляція зацікавленості студентів у надбанні певних 
знань, формування творчого відношення щодо 
самого процесу навчання, відповідно більш ак-
тивне сприйняття та засвоєння інформації, виро-
блення вмінь та навичок професійної діяльності.

Принциповою особливістю технології про-
блемно-орієнтованого навчання є те, що сам про-
цес, як такий, проходить у порівняно невеликих 
академічних групах (не більше 8 осіб) та здій-
снюється методом кейсів – теоретичні питання 
розглядаються на прикладі конкретної клінічної 
ситуації в ігровій формі, під час чого викладач 
(тьютор) персонально мотивує студентів, ста-
вить орієнтовні запитання та спрямовує диску-
сію, забезпечує зворотній зв’язок. В якості клю-
чових моментів можна виділити концентрацію 
навчання на самостійному пошуку студентами 
необхідної інформації, поширене використання 
інноваційних технологій (інтерактивні дошки, но-
утбуки, планшети, системи голосування та інше), 
що робить процес навчання більш динамічним, 
захоплюючим та пізнавальним. Як наслідок, 
відбувається розвиток комунікативних нави-
чок, формування здібності працювати в команді, 
з’являється можливість знаходити нові та засто-
совувати раніше отримані знання в конкретній 
ситуації. Все це дозволяє студентам в перспек-
тиві досягти необхідного рівня компетенції.

Так звані ділові ігри займають важливе місце 
серед сучасних психолого-педагогічних техно-
логій при засвоєнні студентами фундаменталь-
них клінічних дисциплін та сприяють активіза-
ції навчального процесу, пробудженню творчого 
початку, а також дозволяють знайти певне рі-
шення проблем, які доволі часто зустрічаються 
у повсякденні.

Навчальне завдання технології проблемно-
орієнтованого навчання – це оволодіння певни-
ми знаннями та вміннями. Викладач – розробник 
гри повинен чітко визначити її мету, окреслити 
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знання, які мають бути закріплені, системати-
зовані та сформовані. Особливими ознаками ді-
лової гри є наступні: наявність загальної мети і 
відповідних ролей її учасників, моделі об’єкту, 
залежність досягнення мети кожного від кон-
кретних дій інших в колективі, колективна роз-
робка рішень. Метою використання ділових ігор 
в навчальному процесі є можливість формування 
певних навичок та вмінь студентів в активному 
творчому процесі.

Для підготовки ділової гри використовуються 
наступні дидактичні методи: пояснювально-ілю-
страційний, репродуктивний, пошуковий, дослід-
ницький тощо, які сприяють логічному продо-
вженню та завершенню конкретної теоретичної 
теми певної клінічної дисципліни, що вивчається 
вцілому та є її практичним доповненням. При цьо-
му вкрай актуальними та вельми необхідними є 
максимальна наближеність до реальних професій-
них умов, створення атмосфери пошуку, ретель-
на підготовка навчально-методичної документації. 
Важливими також є чітко сформульовані завдан-
ня, умови та правила гри, визначення можливих 
варіантів рішення зазначеної проблеми, наявність 
необхідного діагностичного обладнання.

В курсі будь-якої клінічної дисципліни для 
вивчення етіопатогенезу, епідеміології, клініки та 
диференційної діагностики, питань профілактики 
і лікування певної нозологічної одиниці можливе 
використання однієї з форм ділової гри – ігро-
вого моделювання. Так, невелика група студен-
тів, яка попередньо вивчила клінічну історію 
хвороби, виконує роль лікарів, що доповідають 
скарги хворого, анамнестичні дані, виявлені клі-
нічно значимі ознаки фізикального обстеження, 
результати лабораторних та інструментальних 
методів дослідження, консультативні висновки 
інших спеціалістів. У цьому випадку проблемна 
ситуація являє собою навчально-професійну за-
дачу, з метою вирішення якої викладач повинен 
спрямувати дії студентів певним чином та спри-
яти формуванню навичок формулювання клініч-
ного діагнозу (в тому числі у порівнянні з попе-
реднім), визначення об’єму та послідовності дій 
лікаря при наданні медичної допомоги.

Процес застосування технології проблемно-
орієнтованого навчання повинен передбачати 

можливе виділення та окреслення наступних 
операцій:

1. Вибір теми та попередній аналіз клінічної 
ситуації. Основою цього може бути будь-який 
розділ навчального курсу, що передбачає про-
фесійну спрямованість, певну проблематику та 
неоднозначність її вирішення.

2. Формулювання мети і задач для її вирішен-
ня із урахуванням обраної тематики та відповід-
ного клінічного випадку.

3. Проведення занять в ігровій формі, так як 
дії викладача в цьому випадку будуть спрямо-
вані по відношенню до певної особи або групи 
студентів.

4. Визначення структури практичного заняття 
(семінару) із урахуванням конкретної тематики, 
попередньо сформульованої мети та окреслених 
задач, складу академічної групи тощо.

5. Розробка сценарію ділової гри, підготовка 
до неї студентів, вивчення теоретичного матеріа-
лу практичного спрямування та оволодіння ігро-
вими ролями.

В якості позитивних ефектів використання 
технології проблемно-орієнтованого навчання 
можна відзначити те, що за умови її належно-
го застосування забезпечується висока мотива-
ція, емоційна насиченість процесу, підготовка до 
професійної діяльності, формування необхідних 
знань та вмінь, принцип колективної праці, прак-
тична доцільність, персоніфікована максимальна 
зайнятість, тоді як самі студенти вчаться засто-
совувати свої знання на практиці. Так само діло-
ві ігри розвивають у студентів навички активної 
пошукової діяльності, самостійність, вміння орга-
нізовувати працю, керувати колективом, форму-
ють необхідні навички професійного спілкування.

Висновок. Таким чином, прийняті методоло-
гічні аспекти навчання з клінічних дисциплін та 
знання, що виявляють студенти протягом прак-
тичних занять дозволяють зробити висновок, що 
під час ділової гри відбувається як краще засво-
єння теоретичного матеріалу, так і більш інтен-
сивне засвоєння необхідних практичних навичок, 
тобто застосування технології проблемно-орієн-
тованого навчання об’єктивно сприяє оптимізації 
вказаних процесів та сприяє розвитку творчого 
мислення особистості.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация
Статья посвящена обсуждению вопроса касательно использования новых средств обучения студентов 
высших учебных медицинских заведений. Одним из таких, соответственно современных методологи-
ческих аспектов, считается технология проблемно-ориентированного обучения (деловых игор). Послед-
ние рассматриваются в качестве наиболее активных методов, используемых в процессе проведения 
практических занятий, в том числе по клиническим дисциплинам. С учетом накопленого опыта, дан-
ный подход способствует развитию творческого мышления личности. Кроме того, проведение семина-
ров в такой форме значительно улучшает усвоение необходимых практических навыков.
Ключові слова: педагогические технологии, проблемно-ориентированное обучение, деловые игры, кли-
нические дисциплины, практические занятия.

Buriak V.V., Glavatskiy O.M., Gorbachev S.V.
Zaporizhzhya State Medical University

USING OF PROBLEM-ORIENTED LEARNING TECHNOLOGY  
DURING THE STUDY OF CLINICAL DISCIPLINES

Summary
This article is about using of novel learning facilities in academic medical institution students. One of 
them, according to modern methodological aspects, is the problem-oriented learning technology (business 
games). The last one are considered like more active methods, using during the practical classes, in clinical 
disciplines particularly. Based on previous experience, this approach is suitable for personal creative 
thinking improvement. Besides that, this form of seminar is better for necessary practical skills assimilation.
Keywords: educational technologies, problem-oriented learning, business games, clinical disciplines, 
practical classes.
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НОВІ ВЕКТОРИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ  
В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Вербицька П.В.
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена проблемі самореалізації молоді як рушія сталого демократичного розвитку України. 
Виокремлено та узагальнено виклики соціокультурного розвитку в сучасних умовах. Розкрито 
методологічні підходи та ефективні технології реалізації активної громадянської практики особистості в 
соціокультурному середовищі місцевої громади.
Ключові слова: молодь, освіта, громадянська самореалізація, ідентичність, культурна спадщина, 
соціокультурна компетентність.
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Постановка проблеми. Сучасні вектори роз-
витку освіти і культури зумовлені особли-

востями сучасного постмодерного суспільства, 
котрий дослідники називають інформаційною 
метацівілізацією. Нові можливості комунікації, 
засобів масової інформації спричиняють зміни не 
лише в економічній чи політичній сферах сус-
пільства, але й у безпосередньому оточенні й 
житті індивіда. Динамічність змін унеможливлює 
сприйняття людиною явища в цілісності, спри-
чиняючи його фрагментацію. Візуалізація, що 
стала провідним способом сприйняття людиною 
соціокультурних феноменів, утверджує поверх-
неві способи мислення. 

Дослідники відзначають виклики постмодер-
ну, що полягають у підпорядкування різноманіт-
ності форм життя людини технологічній скла-
довій, культурній глобалізації та уніфікації як 
загрози унікальності національних культур. Зо-
крема, на думку Й. Рюзена, модернізація є небез-
печним виявом етноцентризму, що виявляється 
у підкоренні інакшості незахідних культур і їх 
вимушеному пристосуванні, нівелюванні куль-
турних особливостей, що приводить неминуче до 
її руйнування. Завдяки універсалістському під-
ходу раціональних стратегій опанування світу не 
залишається місця інакшості інших і своїй само-
бутності [4, с. 164-165]. 

Водночас медіакультура, не думку литов-
ської дослідниці Раси Чепайтене, з одного боку, 
зближує духовний досвід народів світу, принци-
пи бачення світу, системи цінностей, культурні 
символи, а з іншого – приводить до формування 
уніфікованого мислення, стандартизації [7, с. 17].

Зростання наукового інтересу до питань са-
мореалізації особистості, зумовлено сучасними 
суспільно-політичними змінами. Проблема гро-
мадянської відповідальності, позитивної ідентич-
ності особистості актуалізується в Україні у кон-
тексті суспільних викликів. Існування спільнот 
із різноспрямованістю настанов значно усклад-
нює внутрішньо національний діалог, зумовлює 
проблему свідомого вибору. Важливим чинником 
сталого розвитку демократичного суспільства є 
забезпечення активної громадянської участі осо-
бистості у соціокультурних процесах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок в розвиток проблематики гро-
мадянської самореалізації молоді вносять праці 
Р. Арцишевського, О. Бондаревської, М. Боришев-
ського, І. Беха, О. Вишневського, Н. Дерев’янко, 
Ю. Завалевського, В. Івашковського, П. Ігнатенка, 

В. Іванчука, І. Іванюка, П. Кендзьора, Н. Косарє-
вої, Л. Крицької, В. Поплужного, О. Сухомлин-
ської, К. Чорної та інших дослідників. У науко-
вих працях вчених аналізуються закономірності, 
принципи, підходи до громадянської освіти та 
виховання особистості.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Розвиток соціокультурних 
процесів в Україні, в умовах війни й розбудо-
ви демократії, формулює нові запити на освіту 
молодого покоління. У цьому контексті відбува-
ються активні пошуки нових стратегій соціальної 
поведінки та соціальної комунікації. Відтак про-
блема громадянської освіти і виховання молоді, 
науково-методичне забезпечення цього процесу 
потребує подальшої розробки у нових соціокуль-
турних умовах.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
актуалізація потенціалу культурної спадщини у 
справі громадянської самореалізації молоді у су-
часних суспільно-політичних реаліях. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному ди-
намічному світі важливим є навчання молоді за-
стосовувати загальноприйняті соціально-мораль-
ні норми і принципи відповідно до конкретної 
ситуації, забезпечивши їх інструментарієм, що 
працює в різних проблемних ситуаціях і в різ-
них культурах. Культурне громадянство, на дум-
ку Б. Тернера, виходить за межі громадянства, 
оскільки воно, як форма культурної ідентичнос-
ті, не забезпечує того, що містять в собі соціаль-
ні, культурні й освітні цінності [5, с. 232]. Дослід-
ник визначає важливу роль освіти й культури 
у формуванні національної системи цінностей, і 
в цьому контексті громадянство передбачає не 
лише ідею загального статусу і національної по-
літичної структури, а також виховання, станов-
лення громадянської культури. Отже, відповідно 
до цього плеканням культури свободи, політич-
ної участі, громадянських прав та обов’язків гро-
мадянство виконує своє завдання забезпечення 
рівного доступу і однакових можливостей всім 
членам спільноти. 

Багатоманітність сприяє розвитку будь-якого 
суспільства. Чим більше існує різних ідентич-
ностей, тим більше можливостей вибору. Це 
передбачає у суспільному житті та освіті ви-
знання прав і цінностей культурної спадщини 
інших культурних спільнот усвідомлення влас-
ної ідентичності та сприйняття відмінностей 
іншої людини. Ідентичність є динамічним, а не 
статичним явищем. 
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Як зазначає Барт ван Стінберг, громадянство 

має плекати культуру свободи, політичної учас-
ті, громадянських прав і обов’язків, забезпечу-
ючи рівний доступ й однакові можливості для 
всіх членів спільноти, незважаючи на різні при-
належності. У тому випадку, коли громадянство 
намагається приймати інші форми культурної 
ідентичності, це призводить до конфлікту, який 
загрожує ідентичності, оскільки неможливість 
універсального консенсусу і потреба в наявності 
культурних ідентичностей є основою цих відно-
син. Відповідно за умови, якщо громадянство не 
виконує свою функцію членства у державному 
організмі, воно втрачає свій творчий (на політич-
ному рівні) та консолідаційний (на суспільному 
рівні) потенціал [6, с. 15].

Інтеркультурний вимір до розуміння сутності 
явищ соцокультурного процесу передбачає орі-
єнтацію особистості на засвоєння цінностей і до-
сягнень багатокультурної спадщини України та 
світу, позитивне сприйняття та відтворення за-
гальноприйнятних соціокультурних норм, фор-
мування на цій основі соціально-комунікативної 
здатності конструктивного розв’язання конфлік-
тів, відтворення на практиці ненасильницьких 
моделей поведінки. 

Як наголошується у Білій книзі міжкультур-
ного діалогу Ради Європи, міжкультурний діалог 
важливий для управління культурним розмаїт-
тям в багатокультурному середовищі. Це своє-
рідний механізм, що дозволяє постійно досягати 
нової рівноваги в самоідентифікації, враховуючи 
нові можливості й досвід, додаючи нові шари до 
своєї ідентичності без втрати власних коренів. 
Міжкультурний діалог допомагає уникнути пас-
ток самоідентифікацій і залишатись відкритими 
до викликів сучасного суспільства [1, с. 22]. 

Активний характер соціокультурної кому-
нікації забезпечується впровадженням у на-
вчально-виховний процес діалогових стратегій, 
що сприяють інтеграції, соціальній консолідації 
спільноти. Вважаємо за доцільне зазначити, що 
діалогічність є важливим принципом сучасної 
освіти та передбачає розвиток діалогічного мис-
лення, подолання знаннєвої парадигми, її зорі-
єнтованості на механічну репродукцію подій і 
фактів минулого. Водночас трактування знання 
як надбання діалогу, в якому відображаються 
внутрішні настанови, думки, досвід, світоглядні 
орієнтації його учасників, його відкритість і го-
товність до постійного перегляду та переоцінки є 
сучасним освітнім трендом [2, с. 164-165]. 

Важливим завданням освіти є формування 
особистості, яка здатна критично оцінити минуле 
і сучасне, розуміти та поважати відмінності іншої 
людини, виявляти готовність до конструктивного 
діалогу та здатність здійснити усвідомлений ви-
бір на базі стійких ціннісних орієнтацій.

Цілеспрямований процес підготовки молодого 
покоління до успішної соціальної взаємодії та ак-
тивної відповідальної участі в суспільстві перед-
бачає створення стійкої мотивації особистості до 
активної діяльності на ціннісній основі, виховання 
потреби в усвідомленому засвоєнні знань і набутті 
досвіду громадянської дії. Критичний аналіз куль-
турно-історичних джерел, артефактів має базу-
ватися на системі морально-етичних цінностей, 
які є критерієм мотивації та поведінки людини. 

Важливим у цьому контексті є сприяння форму-
ванню в особистості загальнолюдських цінностей, 
які є основою вибору її життєвих орієнтирів.

Тематика відображення різних образів сві-
ту, культурної багатоманітності і міжкультур-
них контактів представлена у змісті історичних 
та культурних джерел. Різні види історичних 
джерел дають змогу практично дослідити ас-
пекти діалогічності історії та культури із різних 
перспектив та різної інтерпретації відповідно 
до принципу багатоперспективності. У процесі 
вивчення культурної багатоманітності доцільно 
пропонувати молоді засоби для роботи із різними 
інтерпретаціями минулого, надаючи можливість 
розвивати зріле критичне ставлення особистості 
до інформації та змісту матеріалів. 

Впровадження діалогічності орієнтує освітній 
процес на залучення молодої людини до активно-
го процесу пізнання світу, дає змогу сформувати 
у молодої людини здатність побачити та зрозумі-
ти складні переплетіння, зв’язки, взаємовпливи 
різних культур, цінувати соціокультурну багато-
манітність світу. 

Відповідно ключовим освітнім завданням є 
формування соціокультурної компетентності 
особистості як сукупності здатностей – навичок 
діалогу, критичного аналізу інформації та соці-
альної ситуації, здійснення усвідомленого вибору 
і прийняття рішення, відповідальної громадян-
ської участі і ненасильницької поведінки в соці-
умі, культури соціальної комунікації тощо. Нами 
виділено такі здатності, яких молодь має змогу 
набути в освітньому процесі, а саме: вміння ви-
словлюватися, аргументувати та відстоювати 
власну точку зору, навички обговорення важ-
ливих питань суспільного життя, встановлення 
конструктивних відносин; вміння критично ана-
лізувати інформацію та соціальну ситуацію, на-
вички моделювання, проектування, прогнозуван-
ня дослідницького процесу; навички досягнення 
компромісу засобами діалогу; вміння ненасиль-
ницької поведінки; вміння здійснювати вибір та 
приймати рішення у різних демократичних про-
цедурах; навички самостійного і відповідально-
го залучення в суспільне життя і врядування у 
навчальному закладі й місцевій громаді; нави-
чки участі в соціальних проектах, діяльності де-
мократичних інституцій, вміння оцінити власну 
участь у суспільних справах і процесах.

Зазначені гуманістичні освітні підходи відна-
йшли широкий відгук у сфері культурної спад-
щини, де створюються сприятливі умови і можли-
вості виховання особистості. Культурна спадщина, 
відтворюючи минуле певного соціокультуного 
середовища, є важливим джерелом історичного 
досвіду, що містить різнобічну інформацію про 
розвиток суспільства в минулому та сьогоденні. 
Культурні інституції, місця пам’яті як осередки 
культурної спадщини мають стати генераторами 
громадянської та культурної ідентичності особис-
тості та реалізації ідеї діалогу культур.

Культурні цінності й надбання сприяють са-
мореалізації молодої особистості, її духовному 
розвитку, формуванню сталого почуття прина-
лежності до місцевої спільноти. Cаме ці методо-
логічні підходи покладено в основу організованої 
у 2016 році кафедрою історії України та етноко-
мунікації Національного університету «Львівська 
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політехніка» у партнерстві із Всеукраїнською 
асоціацією викладачів історії та суспільних дис-
циплін «Нова Доба» й Львівською міською ра-
дою Всеукраїнської громадянської акції молоді 
«SOS – історична пам’ятка: досліджуємо і збері-
гаємо разом». Захід мав на меті сприяти усвідом-
ленню молодим поколінням цінності культурної 
спадшини та необхідності її збереження та по-
пуляризації у місцевій громаді. Розвиток парт-
нерства молоді та громадськості у справі охорони 
та популяризації історико-культурної спадщини 
є важливою умовою цього процесу. 

Всього на адресу оргкомітету Акції надійшло 
86 колективних проектів, в яких взяло участь 
близько тисячі учнів навчальних закладів різних 
регіонів України. Наведемо декілька прикладів 
проектної діяльності молоді-учасників конкурсу. 
Збереження німецьких будівель як символ збере-
ження німецької культури в Україні – тема про-
екту, організованого командою учнів загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Дружківської 
міської ради Донецької області. У процесі проек-
тної діяльності учні провели такі заходи: поїздку 
в село Миколайпілля і огляд німецьких будинків; 
створення плакату на захист німецьких будин-
ків; проведення кампанії на захист культурних 
пам’яток серед учнів і жителів села; підготовку 
та видрук статті в місцевій газеті «Дружковский 
рабочий» [3].

 У рамках проекту «Зруйнована віра – розтро-
щена пам’ять (реєстр зруйнованих у радянський 
період культових споруд м. Миколаєва)» його 
учасники – учні юридичного ліцею м. Миколаєва 
об’єдналися у 7 груп за інтересами та провели до-
слідження культових споруд зміста а алгоритмом: 
культова споруда, що зникла з мапи міста; пошук 
джерел інформації за краєзнавчими матеріалами, 
в інтернет-ресурсах; зустріч з мешканцями міста, 
які пам’ятають ці споруди з власних спогадів й 
унікальних свідчень минулого; укладення паспор-
тів на зруйновані релігійні пам’ятки; оформлен-
ня результатів дослідження у формі презентації 
і представлення її у ліцеї; створення інтернет–
сайту для збереження пам’яті про зруйновані 
об’єкти; розповсюдження буклетів і листівок, які 
висвітлюють інформацію про забуті культові спо-
руди м. Миколаєва у рамках міського проекту, 
присвяченого 25-й річниці незалежності України 
«Моя країна – Україна» [3].

Проект учнів Озерненської гімназії Житомир-
ської області був спрямований на привернення 
уваги жителів селища до проблеми покращення 
стану Гарнізонного будинку офіцерів як осеред-
ку культури з нагоди 80-річчя його створення. 
Внесок учнів у збереженні пам’ятки виявився 
у проведенні фотовиставки; поширенні букле-
тів; проведення опитування містян щодо покра-
щення її стану та впорядкуванні території біля 
пам’ятки. Цікавим результатом проведеної ро-
боти було розроблення туристичного маршруту 
рідним краєм, однією з зупинок якого став Гарні-
зонний будинок офіцерів смт. Озерного [3].

Метою проекту «Збережемо пам’ять! Сади-
ба Степана Шкурата», що здійснювався учня-
ми – слухачами наукової секції історії України 
Роменської міської МАН було нформувати гро-
мадськість про історію садиби Степана Шкурата 
та важливість збереження пам’ятки; поруши-

ти питання про надання статусу музею садибі 
С. Шкурата. Задля цього учні організували про-
ектну діяльність за таким алгоритмом: історичне 
дослідження об'єкта; опитування громадськості; 
інформування населення про садибу С. Шкурата 
через сайт, групи в соціальних мережах, буклети 
та листівки; підготовка листа-звернення та пети-
ції до міської влади про надання садибі статусу 
музею; аналіз результатів та перспективи робо-
ти над проектом. У процесі проектної діяльнос-
ті створено сайт і буклет, а також підготовлено 
лист-звернення до органів місцевої влади про на-
дання статусу музею садибі Степана Шкурата [3].

Розглядаючи можливості збереження та за-
хисту культурної спадщини, молоді люди озна-
йомлюються з демократичними процесами та 
процедурами прийняття рішення, що дає їм 
можливість впливати на позитивні зміни місце-
вої громади, зокрема, зміни призначення спо-
руди та збереження її історичної вартості. Така 
діяльність дає можливість молоді брати участь 
в обговоренні важливих питань збереження іс-
торико-культурного надбання і розвитку його у 
майбутньому. Результати обговорення та пропо-
зиції молоді можуть бути представлені на засі-
данні місцевих оранів самоврядування з метою 
ініціювання дискусії у громаді та прийняття пев-
ного рішення. Молоді люди також можуть до-
класти зусиль для зміни призначення споруди 
та збереження її історичної вартості. 

У контексті розвитку соціального партнерства 
в місцевій громаді важливих результатів досягла 
ініціативна група проекту «Палац Марисєнки» 
Стрийської ЗШ І-ІІІ ст. № 7. Зокрема, учні здій-
снили низку заходів, спрямованих на залучення 
громадськості до порятунку визначної культурної 
памятки: провели зустріч із громадським діячем, 
журналістом Тиченком Євгеном Миколайовичем, 
який став консультантом; видрукували буклет 
і впродовж двох днів розповсюджували серед 
містян та гостей міста, розповідаючи про істо-
рію палацу. З метою привернення уваги стриян 
до проблем Палацу було запрошене телебачення. 
7 квітня 2016 р. на ТРК «ЛАН» вийшли новини, 
в сюжеті яких учні розповідли про громадянську 
акцію школярів України, про історію Палацу і за-
кликали не байдужих стриян зберегти цю істо-
рико-архітектурну пам'ятку. Учасники акції були 
запрошені на громадське слухання (08.04.2016 р.) 
до міської ради та взяли участь в обговоренні 
питання порятунку Палацу, а також інших архі-
тектурних споруд, що знаходяться у критичному 
стані. Учасники акції взяли безпосередню участь 
у толоці, що відбулася 9.04.2016 р. біля Палацу [3].

Таким чином, організація громадянсько орі-
єнтованої діяльності молоді у соціокультурному 
середовищі місцевої громади надає можливість 
усвідомлення нею безпосереднього зв’язку із міс-
цевою громадою та його культурною спадщиною. 
Це сприяє формуванню активної громадянської 
позиції особистості, формуванню її соціокуль-
турної компетентності, що забезпечує її актив-
ну громадянську позицію у суспільстві, здат-
ність відповідально реалізовувати свої права та 
обов’язки, налагоджувати соціальне партнерство 
у процесі розв’язання соціокультурних проблем.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи, за-
значимо, що ідентифікація освітніх і культур-
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них потреб у національному контексті є важ-
ливим чинником сталого розвитку українського 
суспільства. Активна участь у соціокультурній 
діяльності є однією з найважливіших характе-
ристик сучасних процесів – демократизації по-
літичного життя, зростання громадянської сві-
домості, реалізації громадянської гідності і прав 
особистості. Сприяння громадянської культури, 
активне залучення молоді до збереження куль-

турного надбання є умовою забезпечення стало-
го демократичного розвитку суспільства, сприяє 
становленню молодої особистості, формуванню її 
позитивної ідентичності та ефективнї громадян-
ської самореалізації. Представлені результати 
дослідження не вичерпують усієї проблеми. Від-
так подальші наукові розвідки питання науко-
во-методичного забезпечення процесу громадян-
ської самореалізації особистості є важливими.
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НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ГРАЖДАНСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
Статья посвящена проблеме гражданской самореализации молодежи как важного фактора развития 
украинского общества в контексте обеспечения стабильности демократических изменений. Выделены 
и обобщены вызовы современного социокультурного развития общества. Раскрыты методологические 
подходы и эффективные технологии реализации активной гражданской практики личности в соцо-
культурной среде местного сообщества. 
Ключевые слова: молодежь, образование, гражданская самореализация, культурное наследие, социо-
культурная компетентность.
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NEW VECTORS OF OF YOUTH CIVIC SELF-REALIZATION  
IN MODERN SOCIAL AND CULTURAL SPACE

Summary
The article is devoted to the problrm of youth civic self-realization as an important factor of Ukrainian 
society development in the context of ensuring the sustainability of democratic changes. Obtained and 
summarized the challenges of contemporary socio-cultural development of society. Disclosed methodological 
approaches and effective technologies of active citizenship practices in social and cultural environment of 
the local community.
Keywords: youth, education, self-realization of civil, cultural heritage, socio-cultural competence.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ  
НА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Вінтюк Ю.В.
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліжено вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів у суспільстві на систему освіти, 
зокрема, на зміст підготовки майбутніх психологів у вітчизняних вищих навчальних закладах (ВНЗ). 
Здійснено огляд літературних джерел на дану тему; в результаті з’ясовано думки фахівців стосовно 
впливу процесів інтеграції та глобалізації у суспільстві на вітчизняну систему освіти. Розглянуто вплив 
освітніх реформ на зміст підготовки фахівців у вітчизняних ВНЗ; встановлено вплив процесів у сучасній 
вищій освіті на зміст підготовки майбутніх психологів. Зроблено висновки з проведеної роботи і намічено 
перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Ключові слова: процеси інтеграції та глобалізації у суспільстві, реформування системи освіти, зміст 
підготовки майбутніх психологів.

© Вінтюк Ю.В., 2017

Постановка проблеми. Реформування ві-
тчизняної системи вищої освіти у від-

повідності до вимог сьогодення передбачає її 
орієнтацію на наявний світовий досвід, впро-
вадження найефективніших моделей освіти. 
Звідси постає необхідність залучення системи 
освіти, вищої зокрема, до світових процесів ін-
теграції та глобалізації, які вже не перше деся-
тиліття відбуваються у всьому світі й охопили 
на сьогодні всі сфери діяльності, освітню галузь 
зокрема. Проте вітчизняна система, яка була 
сформована за інших суспільних, економічних, 
політичних та культурних реалій, не готова до 
таких масштабних перетворень. Відповідно, ре-
формування освітньої галузі, яке розпочалося, 
відбувається повільно, з труднощами, і не за-
вжди дає бажані результати. Це диктує необ-
хідність з’ясування впливу глобалізаційних та 
інтеграційних процесів у суспільстві на систе-
му освіти, зокрема, зміст підготовки майбутніх 
психологів у вітчизняних ВНЗ, що підтверджує 
актуальність даного дослідження.

Мета роботи: дослідити вплив глобалізацій-
них та інтеграційних процесів у суспільстві на 
систему освіти, зокрема, зміст підготовки май-
бутніх психологів у вітчизняних ВНЗ.

Завдання дослідження:
– здійснити огляд літературних джерел з да-

ної тематики;
– з’ясувати думки фахівців стосовно впливу 

процесів інтеграції та глобалізації у суспільстві 
на вітчизняну систему освіти;

– з’ясувати вплив освітніх реформ на зміст 
підготовки фахівців у вітчизняних ВНЗ;

– встановити вплив процесів у сучасній вищій 
освіті на зміст підготовки майбутніх психологів;

– зробити висновки з проведеної роботи і на-
мітити перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковці приділяють чимало уваги з’ясуванню 
впливу глобалізаційних та інтеграційних про-
цесів у суспільстві на систему освіти [1-8]. Зо-
крема, вони відзначають, що глобалізація являє 
собою складний, об’єктивний, історичний процес 
структурних та функціональних змін, що охо-
плює всі сфери життєдіяльності в напрямі за-
гальної гомогенізації, універсалізації світу, при-
йняття єдиних стандартів та моделей. На рубежі  

ХХ-ХХI ст. об’єктом глобалізації стала освіта; 
суспільство, щоб відповісти на виклики глобалізо-
ваного світу, повинно адаптувати власну систему 
освіти до світових вимог. На думку дослідників, 
глобалізація в галузі освіти сприяє стандарти-
зації навчання під впливом сучасних соціальних 
технологій, появі глобальних дослідницьких ме-
реж, а головним фактором, що вплинув на освіту, 
є економічна ідеологія глобалізації, яка підкрес-
лює першорядне значення ринку, приватизації і 
зменшення ролі державного сектора.

Зокрема, Зінченко В. В. відзначає, що з глоба-
лізацією, вищої освіти зокрема, пов’язана її ін-
тернаціоналізація і, крім єдності цих явищ, вка-
зує на відмінність між ними: «Інтернаціоналізація 
освіти означає вільний академічний обмін викла-
дачами і студентами між вузами різних країн, а 
також сворення єдиних спеціальних навчальних 
програм, а глобалізація – це універсалізація на-
вчального планування, що здійснюється за раху-
нок попиту певного типу фахівця на глобальних 
ринках праці» [6, с. 127]. Він також констатує, що 
саме революція, революційні трансформації сві-
тового рівня, є і умовою, і діалектичним станом 
глобалізації. За останні десятиліття глобалізація 
значно посилила вплив на трансформацію наці-
ональних систем освіти, вищої передусім. Автор 
погоджується з думкою, що глобалізація є най-
фундаментальнішим викликом, з яким зіткнула-
ся вища школа за всю історію свого існування; 
однак, проблеми, з якими вона має справу сьо-
годні, можуть бути вирішені лише у світовому 
масштабі. Він констатує таку залежність: інтер-
націоналізація в галузі вищої освіти веде до ін-
теграції окремих вузів і освітніх систем, а гло-
балізація, у свою чергу, – до їхньої конкуренції.

На думку П. Скотта, глобалізація прямо сто-
сується університетів, оскільки робить особливо 
актуальним завданням поширення національ-
них культур, сприяє стандартизації навчання, 
під впливом сучасних інформаційних технологій 
і глобальних дослідницьких мереж, а також об-
межує бюджетні можливості розвинених країн, 
від яких залежить більша частина фінансуван-
ня університетської освіти. Він стверджує, що 
на університети чекає робота з адаптування до 
вимог епохи глобалізації. На думку зарубіжних 
вчених, глобалізацію слід розглядати як чинник 
впровадження в університети елементів ринко-
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вої економіки, що сьогодні змінює і національні, 
і світову систему вищої освіти [цит. за 8, с. 5-6].

З цього приводу Н. Балабанова констатує на-
ступне: «В умовах інформаційного суспільства 
вищий навчальний заклад кардинально змі-
нює такі свої основні складові, як організаційна 
структура, методи і форми навчання, викладаць-
кий склад. Так, наприклад, привабливою та до-
ступною стає дистанційна форма навчання за-
собами Інтернету, що дає змогу заощаджувати 
час і кошти, сприяє підвищенню якості освіти 
завдяки таким рисам, як самоменеджмент знань, 
гнучкість розкладу, іновативність, творчий по-
шук, можливість здійснення особистого вибору 
тощо» [1, с. 29]. Вказані зміни неодмінно передба-
чають зміни у змісті вищої освіти, при підготовці 
фахівців за різними спеціальностями. При цьому 
розвиток технологій буде відігравати вирішальну 
роль у подальшій модернізації освітньої сфери.

Н. Скотна відзначає: «Навколо освіти, особливо 
вищої, групується багато ключових питань гло-
балізації: стратегія інтернаціоналізації; трансна-
ціональна освіта; забезпечення міжнародної якос-
ті; підприємницькі підходи до функціонування 
освіти; регіональна і міжрегіональна співпраця; 
інформаційна і комунікаційна технології та вір-
туальні навчальні заклади; поява новітніх освіт-
ніх посередників – провайдерів освіти, пробле-
ми рівноправності та доступності освіти і т. ін.» 
[8, с. 7]. З огляду на сказане авторка розглядає 
специфіку глобальних процесів у рамках нової 
моделі управління. реформування, реструкту-
ризації та облаштування системи вищої освіти з 
точки зору нових вимог. Вона також констатує на-
ступне: «Величезне накопичення, обробка і майже 
миттєва передача інформації завдяки злиттю ін-
формаційної та комунікаційної технологій – клю-
човий аспект глобалізації... Стосовно вищої освіти 
ці технології розглядаються як такі, що надають 
можливості скорочення витрат на студента за-
вдяки переміщенню курсів і бібліотечних матеріа-
лів в оналайнове середовище. Ця стратегія також 
підвищує можливості для отримання транснаці-
ональної освіти і можливості нових посередни-
ків надавати освіту, не вдаючись до традиційної 
інфраструктури із застарілим інструментарієм і 
до паперових бібліотек» [8, с. 10]. Відтак, необхід-
но з’ясувати тенденції розвитку вищої освіти в 
Україні в умовах глобалізації, які спрямовані на 
підвищення конкурентоспроможності як фахівців, 
так і вищої освіти та держави загалом; адже на-
вчальний план, який встановлює зміст та послі-
довність навчальних дисциплін у підготовці фа-
хівця, визначає, які знання, вміння та навички він 
може отримати в процесі навчання.

В ряді публікацій на дану тему відзначаєть-
ся, що інтеграція до світового та европейського 
співтовариства вимагає докорінного реформу-
вання системи освіти, вищої зокрема, приведен-
ня її у відповідність до світових вимог. Рефор-
мування системи освіти в нашій державі має 
забезпечити її участь у Болонському процесі, 
що дозволить їй стати рівноправним членом 
европейського освітнього і наукового простору, 
стати на шлях науково-технічного та суспіль-
ного прогресу. Все це ставить завдання дослі-
дження закономірностей реформування освіти 
відповідно до світових вимог.

Стосовно впливу глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів у суспільстві на зміст підготовки 
фахівців у системі вищої освіти, науковці відзна-
чають наступне. Зокрема, Н. П. Волкова з цього 
приводу пише: «Процес модернізації змісту осві-
ти є еволюційним, ґрунтується на врахуванні по-
зитивного досвіду школи й водночас передбачає 
істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями 
суспільного розвитку. Нові підходи передбача-
ють якісне оновлення змісту освіти відповідно 
до пріоритетних цілей освіти, сформульованих 
світовим освітнім співтовариством (Міжнарод-
ним бюро освіти). Вони охоплюють цілісний роз-
виток особистості через забезпечення зростання 
її розумового, етичного, естетичного, емоційного, 
фізичного та соціального потенціалу; підготов-
ку тих, хто навчається, до праці, активної ролі 
в економічному та громадському житті суспіль-
ства, успішної діяльності в умовах швидких змін 
технологій та мультикультурного суспільства; 
розвиток навичок наукового мислення, критич-
ного осмислення дійсності та навичок вирішення 
проблемних ситуацій» [4, с. 267].

Слід також відзначити поширення і впрова-
дження сучасних підходів до формування змісту 
підготовки фахівців. Зміст освіти визначається 
освітньо-професійними програмами, в яких відо-
бражено змістово-реалізаційні аспекти освітньо-
кваліфікаційних характеристик, визначено нор-
мативний зміст навчання, встановлено вимоги до 
змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної 
підготовки фахівців відповідного освітньо-ква-
ліфікаційного рівня певної спеціальності. Вони 
використовуються при розробці та коригуван-
ні відповідних навчальних планів і програм на-
вчальних дисциплін, розробці засобів діагностики 
рівня освітньо-професійної підготовки фахівців, 
визначенні змісту навчання як бази для опану-
вання відповідними спеціальностями та кваліфі-
каціями [2, с. 242]. Крім цього, відзначається, що 
на формування змісту підготовки кадрів у ВНЗ 
впливають зміни структурно-логічних схем під-
готовки фахівців – організаційні алгоритми ре-
алізації освітньо-професійних програм, навчаль-
них планів і навчальних програм дисциплін, в 
основу яких закладаються принципи виперед-
жаючого навчання, неперервності, послідовності 
та наступності та ін. Зміст підготовки фахівців 
також полягає у науково обґрунтованій системі 
дидактично і методично оформленого навчально-
го матеріалу; впровадженні обов’язкових та ви-
біркових дисциплін, спеціалізації тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми: як видно з наведеного, вплив 
глобалізаційних та інтеграційних процесів у сус-
пільстві на систему освіти, вищої зокрема, про-
стежено достатньо повно, проте їхній вплив на 
зміст підготовки майбутніх фахових психологів 
залишається не з’ясованим, що спонукає до про-
ведення самостійного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження полягало у підсумуванні, аналізі та 
узагальнені досвіду викладання студентам спе-
ціальності «Психологія», які навчаються у Наці-
ональному університеті «Львівська політехніка». 
Під змістом підготовки фахівців у ВНЗ розумі-
ють її конкретне наповнення, перелік заходів, що 
здійснюються тими, хто реалізує освітній процес: 
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викладачами, адміністрацією закладів та поса-
довцями системи освіти, різних рангів – з метою 
досягнути бажаних змін у стані об’єкта впливу 
(студентів – майбутніх фахівців). Оскільки ці за-
ходи здійснюються на різних рівнях, необхідно 
послідовно розглянути їх.

Ряд заходів, що призвели до змін змісту осві-
ти, були здійснені на державному рівні. В першу 
чергу відбулася відміна ідеологічних обмежень; 
внаслідок чого ряд наук, соціо-гуманітарного 
спрямування передусім, перестали бути знаряд-
дям ідеології та пропаганди певних соціально-по-
літичних доктрин. Зняття подібних обмежень і 
заборон відкрило перед цими науками нові пер-
спективи для розвитку й усунення наслідків де-
формацій, яких вони зазнали у попередню істо-
ричну епоху.

Не менш важливим заходом необхідно вва-
жати розробку і ухвалу Національної доктрини 
розвитку освіти України у XXI столітті – пер-
ший крок на шляху приведення нашої системи 
освіти у відповідність до викликів глобалізації. 
Створена і впроваджена доктрина розвиваєть-
ся, вона відповідає сучасним викликам, що сто-
ять перед вітчизняною освітою. Відповідно до неї 
було змінено і законодавство, зокрема, прийнято 
закон України «Про вищу освіту» та ін. Створено 
ряд законів, обумовлених вступом до Болонсько-
го процесу, які роблять можливим впровадження 
болонської системи у вітчизняних ВНЗ. Прийня-
то також документи, що регламентують процес 
реформування системи освіти тощо.

Серед інших змін можна відзначити впрова-
дження компетентнісного підходу до процесу під-
готовки фахівців у навчальних закладах різного 
рівня, що сприяє підвищенню рівня їхньої підго-
товки, у відповідності до запитів сьогодення, ре-
алій ринкової економіки та світових вимог. Зага-
лом, слід відзначити, що саме заходи, здійснені на 
державному рівні, зробили можливими подальші 
зміни, на інших рівнях, у змісті освіти зокрема.

Ряд заходів, що призвели до змін змісту осві-
ти, були здійснені на рівні навчальних закладів. 
Відповідно до вимог чинної освітньої політики 
держави, здійснено перехід на кредитно-модуль-
ну систему оцінки знань студентів. Зокрема, у 
«Львівській політехніці» був створений Інформа-
ційно-навчальний комп’ютерний комплекс, в яко-
му, крім відповідно оснащених навчальних ауди-
торій (з сучасними комп’ютерами і підключенням 
до мережі Інтернет), діють Електронна бібліотека, 
Віртуальне навчальне середовище та ін. Все це 
зробило можливим впровадження інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ) у навчальний про-
цес, що, своєю чергою, дозволило впровадити ряд 
новацій у процес підготовки фахівців, різних спе-
ціальностей. Зокрема, це впровадження:

– навчальних курсів з комп’ютерним супро-
водом;

– електронних бібліотечних каталогів та по-
шукових систем;

– доступу до найбільшої в Європі освітньої 
і науково-дослідної мережі GEANT, а також до 
інших мереж;

– лабораторії для розробки і створення Елек-
тронних навчально-методичних посібників, віде-
олекцій;

– дистанційної освіти та ін.

Крім цього, відбувся перерозподіл годин на 
вивчення навчальних курсів різного спрямуван-
ня; налагодження обміну кадрами з іншими на-
вчальними закладами, закордонними зокрема, 
що зробило можливим здійснення спільних на-
укових і освітніх проектів, пришвидшило запози-
чення та впровадження європейського і світового 
досвіду тощо. Зміни на рівні закладу призвели до 
змін у навчальному процесі, в ході якого відбува-
ється підготовка фахівців різних спеціальностей, 
фахових психологів зокрема.

Ряд заходів, що призвели до змін змісту осві-
ти, були здійснені на рівні реалізації навчально-
го процесу. Зміни на рівні навчальних закладів 
мали наслідком впровадження нових ефектив-
них форм і методів організації всього навчально-
виховного процесу. Зокрема, це дає можливість 
перейти на нові педагогічні технології. Так, за-
вдяки вказаним змінам набули широкого роз-
повсюдження електронні навчальні матеріали: 
підручники, посібники, навчально-методичні ма-
теріали, а також відеолекції та ін.

Цих змін так багато, що в даному викладі до-
ведеться зосередитися лише на їхньому перелі-
ку. Зокрема, з огляду на необхідність вирішення 
завдань, що стоять перед вітчизняною системою 
освіти, в цьому плані зроблено наступне:

– змінено навчальні програми, як орієнтовано 
на світовий досвід, як розвитку наукової психо-
логії, так і досвіду її викладання;

– впроваджено нові навчальні дисципліни;
– відбувається розширення теоретичних і ме-

тодологічних підходів;
– відбулася переорієнтація навчальних про-

грам на збільшення практичної складової підго-
товки майбутніх фахівців;

– змінено обсяг годин на викладання різних 
предметів, співвідношення годин для аудиторної та 
самостійної роботи при вивченні різних курсів тощо;

– впроваджено нормативні та вибіркові на-
вчальні дисципліни;

– впроваджено спеціалізацію фахівців, для 
реалізації цього процесу обрано найзатребувані-
ші в наш час на ринку праці спеціальності;

– відбувається постійне запозичення і впро-
вадження прогресивного світового досвіду викла-
дання, спрямованого на інтенсифікацію процесу 
підготовки фахівців;

– відбувається впровадження нових підруч-
ників, передусім, з запозиченням зарубіжного 
досвіду їх наповнення та укладання;

– впровадження нових методичних підходів 
до організації навчального процесу;

– впровадження нетрадиційного проведення 
лекцій (лекція-диспут, лекція-ессе, проблемна 
лекція, консультативна лекція; використання 
мультимедійних проекторів для подачі візуаль-
ного матеріалу і т. ін.);

– впроваджені і набувають поширення нові 
форми проведення практичних занять (скла-
дання студентами робочих програм; проведення 
«круглих столів»; конференцій; робота з терміно-
логією; проведення ділових ігр, тренінгів різного 
спрямування та ін.);

– впровадження нових форм організації само-
стійної роботи студентів (зокрема, виконання ін-
дивідуальних завдань дослідницького характеру 
та ін.);
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– впровадження нових форм контролю знань 

(як от, тестів для оцінки рівня засвоєння навчаль-
ного матеріалу, зокрема, комп’ютерних) та ін.

Відбулася також кардинальна зміна підходу 
як до значення, так і процесу вивчення інозем-
них мов; що мала прояв не лише у збільшенні 
кількості годин на їх вивчення, впровадження 
нових курсів та сучасних ефективних методик 
для їхнього викладання, але й впровадження ро-
боти із іншомовними джерелами як при вивченні 
різних навчальних курсів, так і виконанні дослід-
ницьких завдань, здійсненні оглядів літератури 
за певною тематикою, тощо.

Значні змін у підході до організації навчання 
відбуваються також через те, що сучасні умови 
навчання дають додаткові переваги тим студен-
там, які залучаються до проведення наукової ро-
боти, у різних формах. Вони прагнуть опанувати 
методологію і методику наукових досліджень, 
написання наукових праць, а також брати участь 
у наукових конференціях та публікуватися у фа-
хових виданнях з огляду на перспективи, які від-
криває для них освоєння такої діяльності (участь 
у конкурсах на здобуття іменних стипендій, 
освітніх та наукових і грантових програмах, сту-
дентських обмінах та ін.).

Необхідно констатувати, що детальний роз-
гляд та аналіз впливу сучасних змін змісту осві-

ти на процес підготовки майбутніх фахових пси-
хологів потребує окремого розгляду.

Проведене дослідження дає підстави зробити 
наступні висновки.

1. Вплив інтеграції та глобалізації у суспіль-
стві на вітчизняну систему освіти обумовлений 
процесами, що відбуваються у сучасному світі, 
і які мають об’єктивний і закономірний харак-
тер, оскільки відображають тенденції суспільно-
го розвитку.

2. Вплив освітніх реформ на зміст підготов-
ки фахівців у вітчизняних ВНЗ проявляється 
у здійсненні змін, що спрямовані на подолан-
ня вад наявної системи освіти і, таким чином, 
сприяють її адаптації до запитів сьогодення та 
світових вимог.

3. Вплив процесів у сучасній вищій освіті на 
зміст підготовки майбутніх психологів відбува-
ється у різних напрямках, передусім: впрова-
дження ІКТ у навчальний процес; наближення 
до світових освітніх стандартів: навчальних кур-
сів, програм, підручників, задіяння і поширення 
нетрадиційних форм навчання, проведення за-
нять, запозичення досвіду тощо.

В майбутньому передбачено здійснити де-
тальний аналіз змін у змісті освіти з позицій 
їхнього впливу на процес підготовки майбутніх 
фахових психологів.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОБЩЕСТВЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Аннотация
В статье исследовано влияние глобализационных и интеграционных процессов в обществе на систему 
образования, в частности, на содержание подготовки будущих психологов в отечественных высших 
учебных заведениях (ВУЗ-ах). Осуществлен осмотр литературных источников по данной теме; в ре-
зультате выяснены мнения специалистов относительно влияния процессов интеграции и глобализации 
в обществе на отечественную систему образования. Рассмотрено влияние образовательных реформ на 
содержание подготовки специалистов в отечественных ВУЗ-ах; установлено влияние процессов в со-
временном высшем образовании на содержание подготовки будущих психологов. Сделаны выводы из 
проведенной работы и намечены перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Ключевые слова: процессы интеграции и глобализации в обществе, реформирование системы образо-
вания, содержание подоготовки будущих психологов.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Гаврилова О.В.
Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв

У статті проаналізовано поняття «соціокультурна компетенція» і «соціокультурна компетентність». 
З’ясовано, що соціокультурна компетенція окрім мовленнєвого прояву охоплює й інші сфери: це й розуміння 
особливостей і ціннісне ставлення до іншої та своєї культури. Встановлено складові соціокультурної 
компетенції. Приділено увагу дослідженню шляхів формування соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічного профілю, що може бути забезпечене завдяки участі у спільній колективній роботі як у 
межах діяльності ВНЗ, так і через взаємодію з громадськими об’єднаннями, волонтерську діяльність в 
Україні і за кордоном, туристичну активність, участь у проектній діяльності у межах навчально-виховної 
роботи під час аудиторних занять та дозвілля.
Ключові слова: професійна підготовка, соціокультурна компетенція, соціокультурна компетентність, 
складові соціокультурної компетенції, шляхи формування соціокультурної компетенції.
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INFLUENCE OF GLOBALIZATION AND INTEGRATION PROCESSES  
IN A SOCIETY ON THE CONTENTS OF TRAINING OF FUTURE PSYCHOLOGISTS

Summary
The article investigates an impact of globalization and integration processes in the society in the 
educational system, including the contents of training of the future psychologists in domestic higher 
education institutions (HEIs). An overview of the literature on the subject is made; as a result the views 
of experts on the impact of globalization and integration processes in the society in the national education 
system are found out. The effect of educational reform in the contents of training at local universities is 
considered; the influence processes in modern higher education on the contents of training of the future 
psychologists is set. The conclusions of the conducted are made and prospects for further research in this 
direction are outlined.
Keywords: integration and globalization processes in a society, a reform of the educational system, contents 
of the future psychologists training.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах, коли європейська інтеграція стала 

стратегічним пріоритетом зовнішньополітичної 
діяльності України, у майбутніх фахівців акту-
алізується потреба у набутті соціокультурних 
компетенцій: ціннісного ставлення до своєї та 
інших культур, розуміння соціокультурних від-
мінностей, здатності до міжкультурної комуні-
кації тощо. Соціокультурна компетенція сприяє 
універсалізації якостей особистості як складова 
загальної та професійної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему формування соціокультурної компетенції 
досліджували зарубіжні (М. Бірам, Е. Боголюбова, 
Дж. Вальдес, Х. Гадамер, Б. Гершунський, І. Зим-
ня, В. Зінченко, В. Ледньов, Б. Ліхачова, Н. Розов, 
І. Самохвалова, В. Сафонова, П. Сисоєва, В. Соко-
лова, С. Чехова, Н. Щуркова та інші) і вітчизняні 
(Г. Бал, І. Бех, В. Буряк, А. Капська, С. Гончаренко, 
М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремінь, В. Мадзігон, Н. Нич-
кало, С. Савченко, О. Сморочинська, Т. Шиян та 
інші) науковці. Більшість вітчизняних досліджень 
була пов’язана із формуванням соціокультурної 

компетенції особистості в процесі вивчення іно-
земних мов (Н. Бачинська, І. Голуб, І. Воробйова, 
Н. Галькова, С. Козак, О. Квасник, Ю. Кузьменко, 
Л. Рудакова, В. Сафонова).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У психолого-педагогічній літе-
ратурі відсутнє одностайне визначення поняття 
соціокультурної компетенції. Недостатньо дослі-
джені особливості соціокультурної складової у 
структурі професійних компетенцій фахівця, а 
також ґрунтовного дослідження потребує аналіз 
шляхів формування соціокультурної компетенції 
в освітньому процесі вищої школи як складової 
професійної підготовки майбутнього фахівця не-
філологічного профілю.

Мета дослідження. Метою даної статті є уточ-
нення сутності поняття «соціокультурна компе-
тенція» та з’ясування його компонентів, розробка 
шляхів формування соціокультурної компетенції 
студентів – майбутніх фахівців нефілологічного 
профілю.

Виклад основного матеріалу. У 2016 році 
на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 
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були встановлені критерії, які будуть важливі 
для успішного фахівця у 2020 році: комплек-
сне вирішення проблем, критичність мислення, 
креативність, управління людьми, координація 
дій з іншими, емоційний інтелект, формування 
суджень та прийняття рішень, сервіс-орієнта-
ція, взаємодія, ведення переговорів, когнітивна 
гнучкість [12]. Компетентнісний підхід у сучас-
ній освіті має забезпечити вищий рівень компе-
тентності суб’єкта навчання (І. Бех) [3, с. 27–28]. 
Компетентнісний підхід вимагає нового змісту 
підготовки, використання сучасних педагогіч-
них технологій, створення інноваційного освіт-
нього середовища у вищій школі, неперервної 
освіти. Ми розділяємо позицію О. Шапран [11] у 
тому, що дотримання компетентнісного підходу 
у ВНЗ спрямоване на комплексне засвоєння різ-
них знань і способів практичної діяльності про-
тягом життя шляхом підвищення кваліфікації 
та самоосвіти, завдяки яким майбутній фахівець 
набуває здатності успішної власної реалізації в 
професійній діяльності, соціальної самостійності, 
мобільності, вільно орієнтуватись у навколиш-
ньому середовищі та успішно вирішувати склад-
ні завдання.

Проаналізуємо визначення поняття «соціо-
культурна компетенція».

У дослідженні ми дотримувались дефініції 
компетентності (за А. Хуторським) як володіння 
людиною відповідною компетенцією, включаючи 
особистісне ставлення до неї і предмету діяль-
ності [10]. У цьому розумінні компетенція іде-
альна, нормативна, моделює якості випускника, 
результатом її набуття є компетентність. Освітня 
компетентність реальна, відноситься до особис-
тості, існує «тут і зараз». 

Соціокультурну компетенцію визначають як 
ключову, що є запорукою ефективної участі у 
соціальній діяльності та професійному зростанні. 
Соціокультурну компетенцію більшість науков-
ців досліджує у межах комунікативної компе-
тенції. Ю Кузьменко розглядає дане поняття «як 
комплекс відповідних мовленнєво виражених та 
позамовних знань, умінь, навичок учнів адекват-
но спілкуватися іноземною мовою в умовах усної 
мовленнєвої міжкультурної комунікації» [5, с. 6].

Вважаємо що соціокультурна компетенція 
окрім мовленнєвого прояву охоплює й інші сфе-
ри: розуміння особливостей і ціннісне ставлення 
до іншої та своєї культури. 

Як систему уявлень про основні національні 
традиції, звичаї, особливості країни, мова якої 
досліджується, а також систему навичок та 
вмінь узгоджувати свою поведінку згідно з цими 
поняттями розглядає соціокультурну компетен-
цію О. Коломінова [4].

М. Максимець характеризує соціокультурну 
компетенцію як здатність особистості через адек-
ватне розуміння та повагу до інших мов, культур 
і релігій виявляти активну і відповідальну жит-
тєдіяльність у соціумі на засадах демократич-
ності, гуманізму, толерантності тощо [6].

П. Сисоєв вивчає соціокультурну компетен-
цію як рівень знань соціокультурного контек-
сту використання іноземної мови, а також до-
свід спілкування і використання мови в різних 
соціокультурних ситуаціях [9]. Науковець ви-
значає такі складові елементи соціокультурного 

компоненту: засоби соціокомунікації, тобто су-
купність прийомів і засобів усної та письмової 
передачі інформації представниками культури 
або субкультури; національна ментальність, або 
спосіб мислення представників певної культури 
або субкультури, який визначає їхню поведінку 
й очікування подібного від комунікантів; націо-
нальні здобутки (наука та мистецтво, історія та 
релігія), а також національні парки, історичні за-
повідники тощо [8, с. 14].

У. Андрусяк вказує, що соціокультурна ком-
петенція має такі складові: країнознавчі, лінгво-
країнознавчі та соціолінгвістичні знання; вміння 
та навички мовленнєвої та немовленнєвої пове-
дінки; навички практичного застосування надба-
них соціокультурних знань і вмінь [1].

В. Сафонова визначає такі складники со-
ціокультурної компетенції: загальнокультур-
на компетенція: знання про міста, організації, 
предмети, факти, дії та операції в різних сфе-
рах життя; фактичні знання про країни, мова 
яких вивчається; основні географічні, демогра-
фічні, політичні дані; категорії буття (конкретні, 
абстрактні, живі, неживі) та їх взаємовідноси-
ни (часові, асоціативні, аналітичні, логічні, при-
чинно-наслідкові тощо); країнознавча (культу-
рознавча) компетенція: сукупність знань про 
країни, мова яких вивчається, та сукупність 
культурно-маркованих мовних одиниць: амери-
канізми, топоніми, антропоніми, зооніми, назви 
політичних реалій, суспільних громадських ор-
ганізацій, торговельних марок, назв фірм, крам-
ниць, транспорту, одягу тощо; лінгвокультуроз-
навча компетенція (термін Н. Ішханяна): вміння 
використовувати країнознавчі та фонові знання 
про країни, мова яких вивчається; лінгвокраї-
нознавчий мінімум словникового запасу мови; 
факти, норми та цінності національної культури; 
специфіку вербальної та невербальної поведінки, 
яка прийнята в певній культурі; лінгвокраїноз-
навча компетенція включає лінгвокраїнознав-
чі, соціоетнологічні та культурологічні знання і 
вміння; соціальна компетенція: здатність вступа-
ти в комунікативні відносини з іншими людьми, 
орієнтуватися в ситуації та керувати нею [7].

Зауважимо, що соціокультурна компетенція 
передусім сприяє оцінці спільних і відмінних рис 
між культурами, допомагає відрізняти уперед-
ження та позбавлятися їх, зараджує толерант-
ному ставленню до інших культур, створює під-
ґрунтя для міжкультурних обмінів. Вона також 
схиляє до формування ціннісного ставлення до 
культури, допомагає діяти свідомо у власній кра-
їні та за кордоном, сприяє формуванню норм по-
ведінки та цінностей, які посилюють прагнення 
і здатність до відповідальності за особисту ді-
яльність. Набуття студентами соціокультурної 
компетенції обумовлює їх вміння підлаштовува-
ти власну поведінку відповідно до особливостей і 
норм іншої країни.

Ураховуючи особливості роботи зі студентами 
нефілологічного профілю, вважаємо, що більша 
увага у формуванні соціокультурної компетенції 
приділяється загальнокультурній та країнознав-
чій (культурознавчій) компетенціям (фактич-
ні знання про країну, народ, його ментальність, 
суспільно-політичний устрій, основні географічні, 
демографічні, політичні дані, інформація про ви-
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датних діячів, здобутки культури, побут, тради-
ції, тощо). На практиці вони можуть бути засто-
совані через соціальну компетенцію – здатність 
вступати в ефективні комунікативні відносини з 
іншими людьми, орієнтуватись у комунікативній 
ситуації, що постійно змінюється, та керувати 
нею; враховувати особливості етикету і невер-
бальної поведінки, соціальних норм поведінки та 
соціального статусу учасників комунікації). 

Звернемо увагу на шляхи формування соціо-
культурної компетенції студентів нефілологічно-
го профілю. 

Ефективність процесу формування соціо-
культурної компетенції може бути забезпечена 
завдяки участі у спільній колективній роботі як 
у межах ВНЗ, так і через взаємодію із молодіж-
ними громадськими об’єднаннями, волонтерську 
діяльність як в Україні так і за кордоном тощо.

Практичне набуття соціокультурної компе-
тенції може реалізовуватись через туристичну 
активність, що розгортається в контексті репре-
зентативної дозвіллєвої культури і виступає як 
соціокультурна константа суспільного розвитку. 
Вона може бути представлена у таких формах 
роботи: екскурсії, таборування, міжнародні подо-
рожі, квести, джемборі тощо.

Туристична активність являє собою соціально 
обумовлену систему взаємодії людини (соціаль-
ної групи, соціуму) зі світом, яка передбачає на-
явність особливих механізмів – цінностей, мети, 
аттітюдів, соціальних потреб і мотивів, інтересів 
і настроїв, специфічну просторову мобільність 
й інституціалізовану комунікацію, а також со-
ціокультурні стандарти – узагальнені принципи 
оцінки соціальних дій і цілей поведінки суб'єктів 
(О. Щетиніна). 

Сприяють набуттю практичного досвіду, окрім 
традиційних практичних форм роботи ВНЗ, во-
лонтерська та туристична діяльність за кор-
доном, що може бути ефективною лише через 
спілкування іноземною мовою, пізнання і закрі-
плення особливостей лінгвокультурознавчих та 
лінгвокраїнознавчих компетенцій, формування 
складників соціокультурної компетенції. 

Читання художньої та науково-публіцистич-
ної літератури, інформації з інтернет-видань 
(бажано мовою оригіналу).

Застосування інтернету, ІКТ-технологій як 
освітнього ресурсу.

Участь у проектній діяльності як у межах 
навчально-виховної роботи під час аудиторних 
занять та дозвілля (наприклад, етнофестиваль, 
тиждень європейської культури тощо).

Практичне підкріплення теоретичних знань на-
дасть студентській молоді індивідуального досвіду 
діяння як єдності пізнавального досвіду та досвіду 
перетворення. На думку І. Беха «Набуття досвіду 
діяння вимагає управління з боку викладача не 
тільки індивідуально виконуваною професійно-на-
вчальною діяльністю студента, а й видами спіль-
ної професійно-навчальної діяльності, тобто вза-
ємодією студента з педагогом і ровесниками. Це 
необхідно тому, що розвиток особистості здійсню-
ється не тільки через вдосконалення її індивіду-
альної предметної діяльності, а й через удоскона-
лення її зв’язків, видів спілкування з оточенням» 
[2]. Участь у спільній колективній роботі збільшує 
професійно-навчальну діяльність і підвищує моти-
вацію суб’єктів пізнання. Саме у групових видах 
роботи створюються умови для вчинкової взаємо-
дії, за якої розвивається морально-духовна сфера 
студента, його базові ціннісні орієнтації.

Висновки і пропозиції. Однією з головних ці-
лей у вищих навчальних закладах має стати фор-
мування соціокультурної компетенції, що допо-
може майбутнім фахівцям зайняти у суспільстві 
місце, яке б найповніше відповідало їх потребам 
та можливостям. Застосування компетентнісно-
го підходу до підготовки спеціалістів передбачає 
усвідомлення всіма суб'єктами освітнього процесу 
кінцевої мети своєї діяльності: підготовку фахів-
ця, який усвідомлює суспільну значущість своєї 
професії, володіє професійними компетенціями, 
здатного вирішувати різноманітні задачі профе-
сійної практики, готового до інноваційної діяль-
ності у фаховій сфері, мотивованого на високо-
продуктивну працю. Соціокультурна компетенція 
виступає як мета і результат підготовки студентів 
до соціокультурної взаємодії у світі та суспільстві.

Соціокультурна компетенція передбачає: 
вміння особистості свідомо враховувати знання 
про власну культуру і культури інших країн у 
процесі міжкультурної комунікації (у широко-
му значенні); здатність до ведення діалогу куль-
тур; сформованість загальнолюдських ціннісних 
світоглядних уявлень, толерантне ставлення до 
інших світових культур, уміння взаємодіяти з 
іншими людьми в полікультурному суспільстві; 
адекватно сприймати, аналізувати та оцінювати 
соціокультурні відомості про Україну й світ. 

Перспективу подальшого дослідження вба-
чаємо у дослідженні організації навчального 
процесу з акцентом на практичне застосуван-
ня набутих умінь і навичок задля забезпечення 
ефективного формування соціокультурної ком-
петенції студентів.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация
В статье дан анализ понятий «социокультурная компетенция» и «социокультурная компетентность». 
Выяснено, что социокультурная компетентность кроме речевого проявления охватывает и другие сфе-
ры – понимание особенностей и ценностное отношение к своей и другим культурам. Установлены 
составляющие социокультурной компетенции. Уделено внимание исследованию путей формирования 
социокультурной компетенции студентов нефилологического профиля: может быть обеспечено благо-
даря участию в совместной коллективной работе, как в рамках деятельности вуза, так и через взаи-
модействие с общественными объединениями, волонтерскую деятельность в Украине и за рубежом, 
туристическую активность, участие в проектной деятельности в рамках учебно-воспитательной рабо-
ты во время аудиторных занятий и досуга. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, социокультурная компетенция, социокультурная 
компетентность, составляющие социокультурной компетенции, пути формирования социокультур-
ной компетенции.

Havrylova O.V.
Nikolaev Branch
of Kiev National University Culture and Arts 

FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE  
IN STUDENTS WHO ARE NOT PHILOLOGISTS

Summary
The concept of «Socio-Cultural Competence» is analyzed in this article. The article shows that the 
socio-cultural competence, along with the demonstration of speech, also covers other spheres: it is the 
understanding of peculiarities, values, and attitudes of their own culture as well as other cultures and 
the value attitude to the own and different culture. The components of the socio-cultural competence are 
determined. Attention is paid to the research of how socio-cultural competence is formed in students with 
non-philological profiles. This can be achieved through the participation in the common collective work 
in both the university, and through the cooperation with associations, and voluntary activities within 
Ukraine and abroad. These activities consist of tourism, as well as participation in projects within the 
context of the teaching and educational process during the classroom teaching and leisure time.
Keywords: training, socio-cultural competence, components of the social and cultural competence, socio-
cultural competence is formed in students with non-philological profiles. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Гарбуза Т.В.
Київський національний торговельно-економічний університет

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами у використанні інформаційно-
комунікаційних технологій під час навчання іноземних мов. У статті автором уточнено зміст понять 
«технологія», «інформаційні технології» та «інформаційно-комунікаційні технології», описано основні ме-
тоди, методики та зміст інформаційних засобів навчання іншомовного спілкування, які використовуються 
педагогами вищих навчальних закладів. Проаналізовано інформаційно-комунікаційні технології навчання 
іноземних мов, що застосовуються у вищих навчальних закладах України. Встановлено взаємозв’язок 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання та ефективності оволодіння студентами іноземною 
мовою. Обґрунтовано актуальність їх застосування у процесі навчання іноземних мов як чинника 
інтенсифікації іншомовної освіти. 
Ключові слова: вищі навчальні заклади, інформаційно-комунікаційні технології, засоби навчання, навчан-
ня іноземних мов, іншомовне спілкування.
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Постановка проблеми. На початку XXІ сто-
ліття надзвичайно інтенсивно розвива-

ються інформаційні технології, що активно впро-
ваджуються практично в усі сфери сучасного 
життя, у тому числі й в освіту. Друковані дже-
рела дидактичної інформації поступово усту-
пають своє місце електронним посібникам, під-
ручникам, навчально-методичним комплексам. 
Зрозуміло, не може існувати єдиної думки щодо 
однозначності переваги друкованого чи електро-
нного підручника. Але не можна не визнати, що в 
епоху популяризації всіляких електронних при-
строїв, друковані видання починають активно 
втрачати свою популярність, принаймні, серед 
молоді. Тому, у даний час у навчальний процес 
вищі навчальні заклади активно впроваджують 
нові інформаційні і комунікаційні технології. 
Для зниження ризику революційного переходу 
від класичних друкованих дидактичних видань 
до електронного необхідно цей процес зробити 
максимально плавним, що ми і спостерігаємо на 
даному етапі, коли видавництва все частіше пу-
блікують класичні друковані підручники з елек-
тронним додатком, що представляє собою різного 
роду дидактичні матеріали, найчастіше з еле-
ментами мультимедіа.

Сьогодні, в епоху глобалізації й інтенсивно-
го розширення міжнародних зв'язків, можна з 
упевненістю стверджувати, що вивчення іно-
земної мови стало життєвою необхідністю для 
сучасного висококваліфікованого фахівця прак-
тично в будь-якій сфері діяльності. А вивчення 
іноземних мов у повному відриві від сучасних 
тенденцій розвитку інформаційно-комунікацій-
них технологій можна вважати педагогічним зло-
чином. У зв'язку з цим, в останні роки особливо 
активно ведеться розробка нових електронних 
дидактичних засобів як для дистанційної освіти, 
так і для аудиторної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз останніх досліджень і публікацій показав, 
що наука сьогодні приділяє велику увагу питан-
ням впровадження і використання інформацій-
них технологій у навчальному процесі, інтегра-
ції інформаційно-комунікаційних і спеціальних 
дисциплін. Науковим дослідженням, пов'язаним 
з використанням сучасних інформаційних тех-

нологій в освіті, присвячені роботи багатьох ві-
тчизняних (Н. Апатова, А. Ашеров, В. Биков, 
Р. Гуревич, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, 
О. Зайчук, Н. Морзе, О. Cпиваковский, П. Сте-
фаненко, Н. Тверезовская й ін.) і зарубіжних до-
слідників (А. Бошнер, А. Горячов, И. Калягин, 
Н. Мк. Махон, Г. Михайлов, Я. Найт, И. Роберт, 
Д. Хокридж, Р. Ширан, О. Смолянинова, Я. Явор-
ски тощо). У наукових працях таких вчених як 
А. Кейа, Ю. Машбиця, Р. Мейзона, С. Ніппера 
розглядається роль нових інформаційних тех-
нологій у дистанційному навчанні та дидактич-
ні властивості комп'ютерних засобів. Практичне 
значення для організації та впровадження ін-
формаційно-комунікаційних технологій мають 
результати досліджень Д. Вердуіна, Т. Кларка, 
А. Макгреса, Р. Ховарда. Інформаційні технології 
на сьогоднішній день стають одним з основних 
пріоритетів у плануванні розвитку вищої освіти 
у всіх частинах світу.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Слід наголосити, що нині 
проведено недостатньо досліджень, які критич-
но вивчають ефективність навчання та природу 
людського спілкування через комп'ютер у дис-
танційному навчанні іноземних мов. Більшість до-
слідників висвітлюють цю проблему з точки зору 
застосування технологій та майже не торкаються 
питань методики та психології навчання, резуль-
татів взаємодії студентів і комп'ютерів, способів 
навчання у асинхронному режимі дистанційного 
навчання іноземних мов.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
вчення суті поняття «інформаційно-комунікацій-
ні технології навчання», визначення особливос-
тей їх застосування під час вивчення іноземної 
мови, з’ясування значення таких технологій для 
сучасної вищої школи України.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння 
поняття «інформаційно-комунікаційні техноло-
гії навчання» – необхідно проаналізувати його 
структурні складники. Почнемо цей аналіз з 
розгляду змісту поняття «технологія» (від грец. 
τεχνολογια) – наука про способи (набір і послідов-
ність операцій) виконання завдань за допомогою 
(шляхом застосування) технічних засобів (зна-
рядь праці) [1]. За тлумачним словником «техно-
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логія – сукупність способів обробки чи перероб-
ки матеріалів, інформації, виготовлення виробів, 
проведення різних виробничих операцій, надан-
ня послуг тощо» [2, с. 1448]. У «Глосарії сучасної 
освіти» освітня технологія розглядається як «сис-
тематичний метод планування, застосування, 
оцінювання всього процесу навчання і засвоєння 
знань шляхом поєднання людських і технічних 
ресурсів та взаємодії між ними для досягнення 
більш ефективної форми освіти» [3, с. 95].

Як зазначає Л. Карташова, «інформаційні тех-
нології» – це технології, що тією чи іншою мірою 
реалізують інформаційні процеси: збирання, на-
копичення, зберігання, передавання, опрацюван-
ня та представлення (відображення) інформа-
ції [4, с. 56]. За «Великим тлумачним словником 
української мови», «інформаційна технологія – 
сукупність інформаційних процесів з викорис-
танням засобів обчислювальної техніки, що за-
безпечують швидкий пошук інформації, доступ 
до джерел інформації» [2, с. 504]. Схоже визна-
чення дає і англо-український тлумачний словник 
з обчислювальної техніки, Інтернету і програму-
вання [5]. М. Жалдак звертає увагу на соціальну 
роль інформаційних технологій і визначає їх як 
сукупність методів і технічних засобів збирання, 
організації, зберігання, опрацювання, передачі й 
подання інформації, що розширює знання людей 
і розвиває їхні можливості щодо управління тех-
нічними і соціальними проблемами [6].

Комунікаційний складник поняття «інформа-
ційно-комунікаційні технології» підкреслює підви-
щення останніми роками ролі комп’ютерних мереж 
у забезпеченні взаємодії між суб’єктами в процесі 
реалізації інформаційних процесів. Інформацій-
но-комунікаційні технології навчання (від англ. 
Information and communications technology) – це 
сукупність методів і технічних засобів застосування 
інформаційних технологій на основі комп’ютерних 
мереж і засобів зв’язку для забезпечення ефек-
тивного процесу навчання [7, с. 97]. За визначен-
ням Н. Морзе, «інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ) – інформаційні технології на базі 
персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж 
і засобів зв’язку, для яких характерна наявність 
доброзичливого середовища роботи користувача» 
[8, с. 53]. Таке середовище створюється завдяки 
ефективному процесу взаємодії під час обробки 
та засвоєння інформації. Термін «навчання» як 
складова категорії, що розглядається, вказує на 
сферу взаємодії і характер її суб’єктів (навчаль-
ний процес, суб’єкти навчання).

Синонімічними виразами, тісно пов’язаними 
з поняттям «інформаційно-комунікаційні техно-
логії навчання», є «нові інформаційні технології 
навчання», «комп’ютерні технології навчання», 
«електронно-комунікативні системи, засоби і 
технології навчання» тощо. 

Отже, інформаційно-комунікаційні техно-
логії навчання – це технології взаємодії між 
суб’єктами навчання, спрямовані на створен-
ня, накопичення, зберігання та доступ до веб-
ресурсів (електронних ресурсів) навчальної 
програми (дисципліни), а також забезпечення 
організації і супроводу навчального процесу за 
допомогою спеціалізованого програмного забез-
печення та засобів телекомунікаційного зв’язку, 
у тому числі Інтернет.

За останніми даними, наданими, зокрема, 
мережею Інтернет, у даний час найбільші вищі 
навчальні заклади України максимально ви-
користовують інноваційні технології в процесі 
навчання; періодично проводять семінари і кон-
ференції по їх впровадженню в освітній процес. 
У них беруть участь як фахівці вищих навчаль-
них закладів, так і вчителя загальноосвітніх шкіл. 
У навчальному плані таких навчальних закладів 
обов'язково присутні такі форми навчання, як 
проектні розробки, тренінги, стажування на ви-
робництві, а також участь у науково-дослідних 
організаціях.

Розглядаючи в зв'язку з цим технологічний 
аспект освіти у вишах, відзначимо, що в них у 
даний час найбільш широко використовуються 
особистісно-орієнтовані й інформаційні техноло-
гії навчання. Особистісно-орієнтовані технології 
представлені технологіями диференціації й інди-
відуалізації навчання, проектними технологіями 
і т.д. Основними формами використання інфор-
маційних технологій є наступні: 

1) мультимедіауроки, що проводяться на осно-
ві комп'ютерних навчальних програм;

2) уроки на основі авторських комп'ютерних 
презентацій у ході лекцій, семінарів, лаборатор-
них робіт, доповідей студентів. Так, за допомо-
гою комп'ютерної програми PowerPoіnt викла-
дачі організують серії мультимедійних уроків, 
навчальних модулів, електронних навчальних 
посібників, що дозволяють інтегрувати аудіові-
зуальну інформацію, представлену в різній фор-
мі – графіка, слайди, текст, відеофільм і т.д.; 

3) тестування на комп'ютерах; 
4) телекомунікаційні проекти, робота з аудио- 

і відеоресурсами в режимі он-лайн; 
5) дистанційне навчання, що включає усі фор-

ми освітньої активності, здійснювані без осо-
бистого контакту викладача й студента. У гло-
бальній мережі Інтернет представлені сьогодні 
практично будь-які освітні послуги починаючи 
від короткострокових курсів підвищення квалі-
фікації і закінчуючи повноцінними програмами 
вищої освіти; 

6) робота з інтерактивним планшетом Smart 
Board; 

7) голосовий чат по локальній мережі, ви-
користовуваний для навчання фонетиці. Так, 
для реалізації чата застосовуються безкоштов-
ні програми Net Speakerphone чи Speaker, що 
дозволяють спілкуватися в будь-якому режимі: 
викладач-студент, студент-студент, режим кон-
ференції; 

8) лінгафонні пристрої: аудиопасивні, ауди-
оактивні чи аудиокомпаративні. Аудиопасивні 
пристрої мають на меті надати студентам мож-
ливість прослухувати фонограми; аудиоактивні – 
дозволяють студентам не тільки прослухувати 
фонограми, але і самим тренуватися у вимові, в 
говорінні; аудиокомпаративні – дозволяють запи-
сувати свою мову на магнітофон, а потім прослу-
хувати цей запис і порівнювати її зі зразкової [9].

Усе це спрямовано на створення іншомовного 
середовища в процесі навчання іноземним мовам, 
для досягнення чого і використовуються техніч-
ні засоби навчання. Так, наприклад, комп'ютерні 
навчальні програми на заняттях з іноземної мови 
дозволяють здійснювати наступні форми роботи: 
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відпрацьовування вимови; робота над граматич-
ним матеріалом; розширення словникового за-
пасу; навчання письму; навчання монологічного і 
діалогічного мовлення і т.д. 

Сьогодні, як відомо, пріоритет у пошуку ін-
формації усе більше віддається Інтернету, що 
надає широкий вибір джерел інформації, на-
стільки необхідний в освітньому процесі. Сюди 
можна віднести базову інформацію, розміщену на 
Web- і FTP-серверах мережі; оперативну інфор-
мацію, що пересилається по електронній пошті; 
різноманітні бази всіляких інформаційних цен-
трів; інформацію про книги і журнали, розповсю-
джуваних через Іnternet-магазины і т.д. Звідси 
інформаційні ресурси мережі Інтернет органічно 
інтегруються в навчальний процес, допомагаючи 
вирішувати різні дидактичні задачі на заняттях з 
іноземної мови, наприклад такі, як: формування 
навичок читання; поповнення свого словникового 
запасу досліджуваної мови; удосконалення вмін-
ня письма, наприклад при складанні відповідей 
своїм партнерам по спілкуванню; удосконалення 
аудіювання на основі оригінальних звукових тек-
стів мережі Інтернет; знайомство з культурою, 
мовним етикетом, особливостями мовної пове-
дінки країни досліджуваної мови; удосконален-
ня вміння монологічного і діалогічного мовлення; 
формування мотивації до іншомовної діяльності і 
знання специфіки академічного письма [10].

При рішенні цих задач створюються реальні 
умови для розширення студентами свого круго-
зору, самоосвіти, вміння організовувати самостій-
ну і пошуково-дослідницьку роботу. У зв'язку з 
цим дослідник И.Г. Захарова пропонує створення 
інтернет-бібліотеки для полегшення пошуку в 
мережі Інтернет. Однак для ефективної роботи 
такого ресурсу важливо підготувати допоміжні 
сторінки, що містять найбільш коштовні дже-
рела інформації з досліджуваної проблематики 
[11, с. 14]. Тут важливо зрозуміти, як відзначає 
Ю.Н. Веревкина-Рахальская, що інформаційні 
інтернет-ресурси по будь-якій тематиці сприя-
ють і формуванню комунікативної компетенції 
[12, с. 69]. Хоча ці ресурси і не є навчальним ма-
теріалом, проте вони дають можливість роботи в 
мережі з автентичними текстами, що є мотива-
ційним джерелом для студентів, а значить може 
бути використане в навчальному процесі. Тому 
можливість побачити, прочитати, прослухати ав-
тентичний матеріал і далі самим спілкуватися з 
носіями мови формує самостійне творче і критич-
не мислення. У цьому плані можна запропонува-
ти електронні версії газет, більшість яких мають 
свої web-сторінки. Це, зокрема, сторінка MEDІ 
LІNKS, що має посилання до безлічі видань, на-
приклад таких, як The Tіmes, The Guardіan, The 
Washіngton Post. До сказаного також додамо, що 
онлайн-работа з газетою надає унікальні можли-
вості і для формування межкультурной комуні-
кації, коли студенти можуть взяти участь в об-
говоренні їхніх проблем, що зацікавили. 

Таким чином, можливості використання ін-
тернет-ресурсів величезні, оскільки вони ство-
рюють умови для одержання необхідної сту-
дентам інформації, що знаходиться в будь-якій 
крапці земної кулі, будь те новини з життя мо-
лоді, статті з газет і журналів, країнознавчий ма-
теріал і т.д. 

Засоби електронного зв’язку також забез-
печують ефективність навчання іноземних мов. 
Найпоширенішим засобом електронного зв’язку 
є електронна пошта. Електронна пошта – асинх-
ронний засіб зв’язку, головною перевагою якого 
є швидкість і низька вартість передачі, особливо 
для міжнародного зв’язку. Проте порівняно з те-
лефоном електронна пошта має недоліки: відсут-
ній голос, доступ до комп’ютера обмеженіший, 
вартість самого обладнання (комп’ютера) є наба-
гато вищою. Електронну пошту використовують 
як засіб забезпечення зворотного зв’язку студен-
тів з викладачем. Як зазначають Л. Бланшфілд, 
І. Патрік, О. Сімпсон та інші, електронна пошта 
при навчанні іншомовного спілкування викорис-
товується не для академічного дискурсу, а зде-
більшого для того, щоб уникнути ізоляції студен-
тів. Адже вона є важливим засобом підтримки і 
допомоги студентам, своєрідним «мотиваційним 
зв’язком» [13]. Короткі, своєчасні повідомлення 
викладача позитивно впливають на успішність 
студентів. Проте в деяких курсах електронна 
пошта застосовується з практичною метою, на-
приклад, для асинхронної письмової діяльності 
з метою удосконалення у студентів умінь і на-
вичок письма. Для цього студентам пропонують 
такі види завдань: поставити запитання, написа-
ти коментарі, переказати, доповнити текст, ви-
конати творчі роботи (твори, проектні завдання, 
листівки, листи, анкети). Крім електронної по-
шти, існують інші навчальні засоби електронно-
го зв’язку. До них належать месенджери (ICQ, 
Skype, AOL, Google Talk та інші) [13]. 

Ефективними ресурсами, що використову-
ються у навчанні для проведення лекцій, семі-
нарів, конференцій та інших форм он-лайн вза-
ємодії між суб’єктами навчання (групових та 
індивідуальних), є віртуальний клас, Whiteboard 
(«біла дошка»), спільна робота з додатками, MUO 
(Multi User Object), MUD (Multi User Domain), 
навчальне середовище Moodle [14]. Віртуальний 
клас – це електронна імітація спілкування під 
час аудиторного навчання, в якому тьютор спіл-
кується зі студентами з використанням мереж-
них засобів і технологій. Whiteboard – електро-
нний аналог шкільної дошки, де викладач керує 
правами доступу до неї: може писати на ній сам 
або разом зі студентами. Спільна робота з до-
датками полягає в тому, що викладач починає 
демонстрацію екрана свого комп’ютера всім ін-
шим. MUO (Multi User Object) – це середовище, 
що забезпечує контакт численних користувачів 
через Інтернет у реальному часі. За допомогою 
MUO користувача комп’ютер перетворюється 
на термінал віддаленої головної машини, на якій 
імітуються так звані віртуальні кімнати (virtual 
rooms). У віртуальних кімнатах тьютор нібито 
зустрічається зі студентами. Характерною осо-
бливістю MUO є можливість створення вірту-
альних об’єктів. MUD (Multi User Domain) дуже 
схожа на програмне забезпечення MUO. За до-
помогою цього засобу можна створювати зустрі-
чі тьютора як з одним студентом, так і групові. 
Оточення MUD забезпечує MUD-пошту – неве-
ликі повідомлення між окремими студентами і 
бюлетень повідомлень для групових обговорень. 
MUD дає можливість створювати ситуаційні мо-
делі. Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване ди-
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намічне навчальне середовище, яке може вико-
ристовуватися як платформа для електронного, 
в тому числі дистанційного навчання. Moodle – 
це безкоштовна, відкрита (Open Source) система 
управління навчанням [14]. 

Наступним ресурсом ІКТ навчання іноземних 
мов є мультимедіа. Термін «мультимедіа» по-
значає інформаційні технології, що включають у 
себе різні засоби відображення інформації: текст, 
звук, нерухомі зображення, «живе» відео, аніма-
цію, тривимірне стереоскопічне зображення. Як 
свідчить зарубіжний досвід, використання муль-
тимедійного програмного забезпечення під час 
навчання іноземних мов збільшує можливості ви-
кладачів ВНЗ, додатково мотивує студентів у ви-
вченні матеріалу, тобто значною мірою покращує 
навчальний процес, робить його більш наочним. 
Так, Д. Даніель стверджує, що курси або про-
грами, які використовують різноманітні медіаза-
соби послідовно окремо або разом (комбіновано), 
є мультимедійними («multi-media») і підвищують 
якість навчання. Проте зазначимо, що останніми 
роками термін «мультимедіа» дещо змінив своє 
первинне значення. Тепер він здебільшого асоці-
юється з комп’ютерними програмами, які вико-
ристовують усі можливості комп’ютера (тексти, 
графіку, малюнки, звук та відео) [15, с. 115].

Нині у системі освіти України великої попу-
лярності набув новий, сучасний, модернізований 
тип підручників – електронний. Електронний 
підручник – це сучасний засіб навчання, який 
значною мірою підвищує якість навчання, роз-
виває творчі здібності, інтуїтивне, образне мис-
лення, сприяє вдосконаленню самостійних умінь 
і навичок. Під електронними підручниками ро-
зуміють і електронні книги (рідери), і структу-
ровані й забезпечені посиланнями тексти, і до-
кументи різних типів, починаючи від допоміжних 
файлів і закінчуючи web-сторінками, що містять 
навчальні матеріали. Він не заміняє друкований 
підручник, а доповняє його та використовується 
паралельно з ним. Електронні підручники уза-
гальнено поділяють на такі типи: підручник для 
індивідуального навчання, підручник для гру-
пового навчання, повний курс, неповний курс, 
аудіобібліотеки тощо. Переваги електронного 
підручника полягають у збереженні великого об-

сягу інформації, що дає змогу не відриваючись 
працювати з навчальним матеріалом; швидко-
му пошуку потрібного розділу, теми, словника; 
мультимедійності, тобто одночасному викорис-
танні різних форм надання інформації та її опра-
цювання, можливості самоконтролю; мобільності, 
що допоможе студентові раціонально використо-
вувати свій час [16].

Однак важливо зазначити, що кожен викла-
дач має розуміти, що комп'ютер у навчальному 
процесі не є механічним педагогом чи його за-
ступником; він являє собою засіб, який підсилює 
і розширює можливості його освітньої діяльності 
[17]. Викладач у даному випадку організує пізна-
вальну діяльність студентів, намагаючись інтер-
активно використовувати, наприклад, ситуаційні 
моделі навчання; застосовувати креативні мето-
ди, включаючи новітні методики («кейс-стаді», 
рольові ігри, ділові ігри, діалоги, диспути, семі-
нари, конференції, захист рефератів і т.д.) для 
того, щоб за допомогою інноваційних технологій 
навчання вирішувати проблеми якості навчання. 

Висновки і пропозиції. Сучасна дійсність 
пред'являє усе більш високі вимоги рівню прак-
тичного володіння іноземною мовою. У зв'язку з 
цим використання інноваційних освітніх техно-
логій надає величезні можливості для підвищен-
ня ефективності процесу навчання. Інформаційні 
і мультимедійні навчальні програми, як показує 
практика, мають переваги перед традиційними 
методами навчання, оскільки не тільки дозволя-
ють тренувати ті чи інші види мовленнєвої ді-
яльності, поєднуючи їх у різних комбінаціях, але 
і сприяють реалізації індивідуального підходу 
і підвищенню самостійності студентів. До цього 
додамо, що використання інноваційних техноло-
гій у процесі навчання іноземній мові дозволяє 
також якісно підвищувати і загальнокультур-
ний розвиток молодих людей, сприяючи подаль-
шому удосконаленню їхніх навичок володіння 
комп'ютерною технікою. Це сприяє формуванню 
мовних компетенцій, підвищенню мотивації у ви-
вченні іноземної мови. Звідси використання інно-
ваційних технологій у навчанні іноземним мовам 
несе в собі величезний педагогічний потенціал, 
що дозволяє переводити оволодіння іноземною 
мовою в живий творчий процес. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена необходимостью использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий во время обучения иностранным языкам. В статье автором 
уточнено содержание понятий «технология», «информационные технологии» и «информационно-ком-
муникационные технологии», описаны основные методы, методики и содержание информационных 
средств обучения иноязычному общению, которые используются педагогами высших учебных за-
ведений. Проанализированы информационно-коммуникационные технологии обучения иностранным 
языкам, которые применяются в высших учебных заведениях Украины. Установлена взаимосвязь 
информационно-коммуникационных технологий обучения и эффективность овладения студентами 
иностранным языком. Обоснована актуальность их применения в процессе обучения иностранным язы-
кам как фактора интенсификации иноязычного образования.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, информационно-коммуникационные технологии, сред-
ства обучения, обучение иностранным языкам, иноязычное общение.

Harbuza T.V. 
Kyiv National University of Trade and Economics 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Summary
The relevance of the material, presented in the article, is caused by the need to use information and 
communication technologies in foreign languages teaching. In the article the author clarified the meaning of 
«technology», «information technology» and «information and communication technologies», describes the 
main methods, techniques and content of information means of teaching foreign language communication, 
which are used by teachers of higher educational establishments. The information and communication 
technologies of foreign languages teaching are analyzed, which are used in Ukraine’s higher educational 
establishments. The interconnection of information and communication training technology and efficiency 
of students’ mastering a foreign language is established. The urgency of their using in the process of 
foreign languages teaching is proved as a factor in the intensification of foreign language education.
Keywords: higher educational establishments, information and communication technologies, means of 
teaching, foreign languages teaching, foreign language communication.
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СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Гузій І.С.
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано необхідність визначення структурно-змістових характеристик конкурентоздатності май-
бутнього педагога професійного навчання на підставі сутності поняття «конкурентоздатність педагога 
професійного навчання». Визначено структурно-змістові характеристики конкурентоздатності майбутньо-
го педагога професійного навчання та розкрито їх значення у педагогічній діяльності.
Ключові слова: педагог професійного навчання, конкурентоздатність, структурно-змістові характеристики.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. На філософському, пси-
хологічному, педагогічному й економічному рівнях 
у змісті поняття «конкурентоздатність» прогнос-
тично закладено досягнення ефективного резуль-
тату – конкурентоспроможність товарів й послуг.

З позицій особистісного підходу, «конкурен-
тоздатність» є індивідуальною якістю особистос-
ті, необхідною для безперервного професійного 
розвитку майбутнього педагога нової генерації. 
Діяльнісний аспект означеного феномену пояс-
нюється тим, що досягнення будь-яких резуль-
татів супроводжується окремими діями, які є 
мотивовані й усвідомлені та реалізовуються за 
допомогою різних способів, прийомів, методів у 
конкретному виді діяльності. Здатність конкуру-
вати, як здійснювати певну діяльність в конкрет-
них умовах, потребує необхідних знань, умінь, 
навичок (компетенцій та компетентностей), ме-
тапрофесійних якостей, що й підтверджує ком-
петентнісну основу конкурентоздатності майбут-
нього педагога професійного навчання.

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. На основі здійснених обґрунтувань 
суть поняття «конкурентоздатність майбутньо-
го педагога професійного навчання» конкрети-
зуємо як інтегративну особистісну якість, яка 
усвідомлено виражається мотивованими діями в 
конкретних умовах професійного та соціально-
економічного середовища й передбачає ефектив-
ність у досягненні результату завдяки комплек-
сній мобілізації й функціональному спрямуванні 
ресурсів її структурно-змістовних компонентів. 

Формулювання цілей статті. Означений ви-
сновок декомпозиціонує нові завдання дослі-
дження щодо структурно-змістовних компонен-
тів конкурентоздатності майбутнього педагога 
професійного навчання: їх визначення й обґрун-
тування функціонального призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз останніх наукових досліджень щодо підготов-
ки майбутнього педагога професійного навчання 
свідчить, що науковці значну увагу приділяють 
проблемі вдосконалення професійної діяльності 
педагога професійного навчання, його професій-
ної компетентності. Так, авторський колектив під 
керівництвом Г. Єльникової, досліджуючи квалі-
фікаційні вимоги до професійної діяльності педа-
гогічних працівників, пропонує узагальнену ло-
гічну структуру професійної діяльності педагога, 
першим елементом у якій є ціннісно-орієнтацій-
ний, наступними – мотиваційно-цільовий, пла-

ново-прогностичний, організаційно-виконавчий, 
контрольно-аналітичний, корекційно-узагальню-
ючий [2, с. 18]. Науковці (В. Сластьонін, І. Ісаєв, 
А. Міщенко, Є. Шиянов) вважають, що структу-
ра поняття «професійна компетентність педаго-
га» включає педагогічні вміння: втілювати зміст 
об’єктивного педагогічного процесу в конкретні 
педагогічні завдання; будувати й приводити в 
дію логічно завершену педагогічну систему; вио-
кремлювати й налагоджувати взаємозв’язки між 
компонентами та чинниками педагогічного про-
цесу, приводити їх у дію; враховувати й оціню-
вати результати педагогічної діяльності [6, с. 43]. 

У контексті дослідження конкурентоздатнос-
ті майбутніх педагогів професійного навчання 
цінними для аналізу є дисертаційні роботи й на-
укові статті, що присвячені розвитку ключових 
компетентностей фахівців (В. Басараб, І. Борець, 
С. Кравець, В. Ягупов та ін.), формуванню про-
фесійної мобільності (Є. Іванченко, Л. Сушенцева); 
конкурентноздатності (А. Ангеловський, Л. Бо-
дьян, В. Медведь, О. Сушенцев, В. Халіпова та ін.).

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
тримання ціннісних пріоритетів майбутнім педаго-
гом професійного навчання при досягненні профе-
сійної самореалізації на основі конкурентоздатності 
є визначальною складовою, оскільки «конкурува-
ти» у педагогічному середовищі означає здійсню-
вати діяльність в умовах суперництва, боротьби 
за першість тощо. Не слід відхиляти факт, що у 
таких процесах можуть мати місце різні засоби 
досягнення мети, які не зовсім співвідносяться з 
морально-етичними принципами, культурними до-
гмами, професійними правилами тощо. До відома 
усіх викладацьких колективів вищих навчальних 
закладів доведено чітке завдання щодо розвитку 
гармонійної особистості з високорозвиненими сус-
пільно-ціннісними якостями, результатом чого має 
бути підготовка майбутнього фахівця із системою 
сформованих настанов і ціннісних орієнтацій, гро-
мадянських, духовних, моральних і культурних 
засад, ставлень і оцінок власного та оточуючого 
досвіду, розвинутим світоглядом, потребою у са-
мореалізації та духовному вдосконаленні тощо. За 
таких обставин, в ідеалі, конкурентоздатність май-
бутнього педагога професійного навчання у дії має 
базуватись на означених цінностях й принципах 
моралі, більш того, у перспективній професійній 
діяльності перед колишнім студентом постануть 
завдання такого ж змісту – розвиток ціннісних орі-
єнтирів майбутніх фахівців.

На виконання завдання, визначеного потребою 
суспільства, щодо формування конкурентоздат-
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ного майбутнього педагога професійного навчан-
ня, у освітньому закладі необхідним є створення 
умов щодо задоволення суб’єктності студентів; 
середовища гармонійного розвитку для розкриття 
внутрішнього потенціалу особистості й досягнення 
цілісного ціннісно-орієнтованого світогляду грома-
дянина. Способами й засобами досягнення мети, 
які забезпечать конкурентоздатність викладача й, 
водночас, стануть взірцем для використання сту-
дентами у їхній майбутній практичній діяльності, 
є якісне й творче поєднання різних педагогічних 
технологій, форм, видів і методів навчання у парт-
нерській взаємодії між суб’єктами навчально-ви-
ховного процесу; теоретичні й емпіричні наукові 
знання, навчально-методичне забезпечення, ре-
сурси інформаційного середовища тощо, що спря-
мовані на розвиток і вдосконалення професійного 
рівня майбутніх фахівців, їхньої конкурентоздат-
ності в умовах соціокультурного контексту.

Потреба особистості бути конкурентоздатним 
ґрунтується на розумінні того, що якихось якостей, 
характеристик, компетенцій не вистачає людині 
для успішної самореалізації у конкретному виді ді-
яльності. Такі потреби можуть виникнути унаслі-
док особистісної й професійної рефлексії, на основі 
співставлення результатів професійної діяльності 
оточуючих із власними досягненнями й під впли-
вом інших внутрішніх й зовнішніх чинників.

Перш ніж потреба спричинить дію, особис-
тість переживає складний психологічний процес 
мотивації, який полягає в усвідомленні тією або 
іншою мірою суб’єктивної й об’єктивної сторін 
потреби й дії, спрямованої на її задоволення. 
Схема переходу потреби в мотив: потреба (не-
стача в чомусь) – мотивація (усвідомлення по-
треби) – мотив (обґрунтування рішення) [3, с. 99].

Усвідомлення майбутнім педагогом профе-
сійного навчання необхідності розвитку власної 
конкурентоздатності є запорукою успішної про-
фесійної діяльності і стійкого утвердження як 
професіонала у педагогічній спільності, когорті 
педагогів нової генерації. 

Зауважимо, що мотиви розвитку конкурен-
тоздатності майбутнього педагога професійного 
навчання посилюються ситуацією фінансово-еко-
номічної та соціальної нестабільності, реформу-
ванням освітніх систем, оптимізацією навчальних 
установ, невизначеністю механізмів фінансуван-
ня навчальних закладів, зокрема й професійно-
технічних, у яких найбільш оптимально може 
розкрити свій професійний потенціал педагог 
професійного навчання. 

Обґрунтоване рішення студента бути конку-
рентоздатним майбутнім педагогом має віднайти 
підтримку у професійній підготовці, що можливе 
за умов системного спрямування навчально-ви-
ховного процесу на розвиток мотивації досяг-
нення успіхів у вирішенні професійних завдань; 
застосування принципів психології у дидактич-
них діях, педагогічних формах (індивідуаліза-
ція, диференціація, урахування індивідуаль-
но-психологічних особливостей, фізіологічних й 
фізичних станів тощо); створення сприятливого 
середовища для реалізації партнерської взаємо-
дії між суб’єктами навчання з метою підвищення 
навчальної мотивації студентів й організації на-
вчальної діяльності, орієнтованої на задоволення 
потреб особистості. 

Таким чином, можна узагальнити, що цінніс-
но-мотиваційний компонент у структурі конку-
рентоздатності майбутнього педагога професій-
ного навчання функціонально визначає характер 
розвитку дослідженого феномену, оскільки цін-
нісні орієнтири формують систему стійких осо-
бистісних якостей, які відповідають суспільним 
нормам, забезпечують успішне виконання ді-
яльності, детермінують професійні мотиви ста-
новлення особистості як свідомого громадянина 
держави. Загальні мотиви реалізовуються част-
ковими мотивами до здійснення певного виду ді-
яльності, зокрема усвідомленою цілеспрямова-
ністю на розвиток власної конкурентоздатності 
у відповідних умовах професійного середовища. 

Визначальною характеристикою сучасної 
успішної людини є неперервність у професійно-
му удосконаленні. Йдеться про постійний роз-
виток усіх видів компетентностей, досягнення 
такого рівня їх сформованості, який відповідає 
інноваційним прогресам у галузі. Потреба бути 
конкурентоздатним обумовлюється виникненням 
нових знань, нових переконань, нових техноло-
гій тощо. Конкурентоздатність майбутнього пе-
дагога професійного навчання у постійно зміню-
ваному середовищі має забезпечити сприйняття 
цих змін, їх творче перетворення, практичне 
застосування нового із гарантованим досягнен-
ням якісного результату. Конкурентоздатність в 
інноваційному середовищі характеризує іннова-
ційну людину, яка є знаннєвою, «…для якої зна-
ння є основою життя й діяльності, методологією 
пошуку й прийняття рішень. Для такої людини 
навчання, отримання нової інформації є сутніс-
ною рисою способу життя. Людина розумна в 
ХХІ столітті, це людина, що постійно навчаєть-
ся» [4]. Мало мати знання, треба уміти їх продук-
тивно перетворювати у дійсності, що убезпечує 
компетентнісна основа конкурентоздатності май-
бутнього педагога професійного навчання – мобі-
лізація усіх видів компетентностей, метапрофе-
сійних якостей у здійсненні конкретних дій. 

Сформована компетентнісна основа майбут-
нього педагога професійного навчання є гарантом 
конкурентоздатності, обумовлює результат успі-
ху у кар’єрних досягненнях, визначає траєкто-
рію руху особистості в інноваційному суспільстві. 
Компетентності усіх видів виступають своєрід-
ними показниками конкурентоздатності майбут-
нього педагога професійного навчання, які розви-
ваються й піддаються оцінюванню у конкретній 
діяльності. Виходячи з того, що провідним ви-
дом діяльності студентів є навчальна, то знання, 
уміння й навички, особистісні якості є фундамен-
тальними у розвитку конкурентоздатності; висо-
кий рівень навчальних досягнень студента порів-
няно з іншими кандидатами засвідчує про його 
більшу спроможність витримувати конкуренцію; 
результати практичної реалізації знань, ступінь 
їх дієвості при виконанні професійно-творчих 
завдань сигналізують про потребу у розширенні 
знань, опануванні додатковими уміннями й на-
вичками, самоаналізі особистісних якостей, орі-
єнтованих на підвищення рівня сформованості 
власної конкурентоздатності [9]. 

Досягнення високих показників конкурентоз-
датності майбутнього педагога професійного на-
вчання убезпечується розвитком компетентнісно-
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діяльнісного компоненту досліджуваного поняття. 
Системне удосконалення ієрархічної багаторів-
невої компетентнісної системи, складовими якої 
є професійні, ключові, самоосвітні, комунікатив-
ні, інформаційні, соціально-психологічні, правові 
та ін. компетентності, комплексно виражаються 
як у навчальній, так і у майбутній педагогічній 
діяльності. Функціонально компетентісно-діяль-
нісний компонент спрямований на мобілізацію 
необхідних ресурсів компетентнісної системи 
(знання, уміння, навички, компетенції) при орга-
нізації власне діяльності в умовах конкурентності. 
За умов самоорганізації певного виду діяльності 
можливими є й недостатність необхідної інфор-
мації, неефективність способів досягнення мети, 
невідповідність власних можливостей прогностич-
ним цілям, що, своєю чергою, вимагає від особис-
тості до навчання, самонавчання упродовж життя. 
У професійній підготовці, а саме при організації 
навчальної діяльності студентів з використанням 
основних положень компетентнісної освіти, на-
ставником й консультантом, взірцем для прикла-
ду має бути викладач, який вміло використовує 
інноваційні педагогічні технології і методи навчан-
ня, спрямовані на розвиток конкурентоздатного 
майбутнього педагога професійного навчання.

Таким чином, компетентнісно-діяльнісний 
компонент у структурі конкурентоздатності за-
безпечує постійне удосконалення компетентнісної 
системи фахівця; передбачає високу професійну 
мобільність і соціальну адаптацію, самореаліза-
цію особистості як представника певної профе-
сійної спільності; гарантує результат діяльності, 
який, конкретно для нашого дослідження, вбача-
ється у наданні конкурентоспроможних освітніх 
послуг конкурентоздатним педагогом професій-
ного навчання. 

Враховуючи те, що досліджуване нами по-
няття є особистісним утворенням, логічним є 
виокремлення у його структурі особистісно-
рефлексивного компоненту. Особистісні якос-
ті майбутнього педагога професійного навчання 
забезпечують функціонування як ціннісно-мо-
тиваційного, так і компетентнісно-діяльнісного 
компонентів, а рефлексивна частина передбачає 
«саморух» у досягненні успішних результатів ці-
лісного процесу на основі усвідомлення й оціню-
вання реального стану конкурентоздатності. 

До особистісних якостей конкурентоздатного 
фахівця дослідники відносять психологічні (ем-
патія – здатність до співпереживання), емоцій-
ність (у межах норми професійного колективу), 
аутентичність, відкритість (щодо інноваційності, 
нових підходів до організації праці), терпимість, 
розвинута інтуїція, стійкість до стресу, розвинуте 
сприйняття, мисленнєві процеси (аналітичність, 
рефлексивність, швидкість реакції, креативність, 
спостережливість, критичність мислення, ціліс-
ність мислення), поведінкові (комунікабельність, 
ініціативність, здатність до імпровізації, релак-
сації, підприємництва, готовність до ризику, 
управлінських дій, особистої відповідальності за 
результати праці) [1, с. 414].

Особистісними ресурсами для досягнен-
ня конкурентоздатності Б. Паригін визначає: 
психофізичне здоров’я, вік, зовнішність, зді-
бності, талант, рівень інтелекту, запас енергії і 
моральні аспекти (ієрархія цінностей, система 

віросповідання, наявність заборон особистісних 
табу). Окрім професіоналізму, основними скла-
довими конкурентоздатності особистості автор 
вважає психологічну готовність і соціальні осо-
бливості [8, с. 202].

Залежно від умов середовища, у якому про-
являється конкурентоздатність, «набір» особис-
тісних якостей композиціонується у єдину ком-
петентнісну систему, що здатна реалізувати 
конкретну мету. На нашу думку, здатність май-
бутнього педагога професійного навчання до кон-
куренції, може мати безліч варіантів поведінкових 
моделей, змістовно й функціонально наповнених 
компетентностями й особистісними якостями.

Так, в соціально-економічному плані особис-
тісними якостями конкурентоздатного майбут-
нього педагога професійного навчання мають 
бути: активна життєва позиція, стійкі професійні 
мотиви, здатність до саморозвитку в змінюваних 
умовах, працелюбність, цілеспрямованість, кому-
нікабельність тощо. У педагогічному середовищі 
для становлення особистості як професіонала у 
новій генерації педагогічних кадрів необхідно: 
творчо й системно мислити, бути креативним й 
оригінальним, прагнути до пізнання й опанову-
вати інноваціями в галузі, бути харизматичним, 
толерантним, тактовним, підтримувати педаго-
гічний імідж, добросовісно й відповідально від-
носитись до роботи тощо. На задоволення ін-
дивідуальних потреб щодо розвитку особистих 
метапрофесійних якостей, які дадуть змогу пе-
дагогу бути затребуваним на фоні інших в умо-
вах суперництва, суттєво важливими є такі риси, 
як: самостійність, гнучкість, мобільність, стре-
состійкість, здатність до рефлексії, мотивація 
досягнення успіху, впевненість тощо. 

Особистісні якості, як складові конкурентоз-
датності майбутнього педагога професійного на-
вчання у конкретному середовищі, є інструмен-
тами для здійснення контролю, аналізу, корекції 
результатів конкурентної поведінки на рефлек-
сивній основі. Здатність до рефлексії є також осо-
бистісним процесом, що стимулює до підвищення 
рівня конкурентоздатності, в той час виступає 
процесом загального саморозвитку людини. 

Визначальною у цьому контексті є думка 
І. Зязюна: «…лише той може бути педагогом, 
хто володіє технологією педагогічної рефлексії» 
[7, с. 9]. М. Михнюк, у аналізуючи рефлексивну 
культуру педагога професійного навчання, під-
сумовує, що педагогічна рефлексія допомагає 
узагальнити результати професійно-педагогіч-
ної діяльності та визначити її мету; дає змо-
гу педагогу усвідомити свою індивідуальність й 
унікальність; забезпечує фіксацію результатів 
дослідження уже набутого професійно-педаго-
гічного рівня з метою подальшого його удоско-
налення [5, с. 192]. 

Рефлексивні процеси у внутрішньому плані 
передбачають самоаналіз, саморегуляцію, само-
контроль, коригують психічні стани, впливають 
на розвиток індивідуальних властивостей, моди-
фікують особистісні уподобання, мотиви тощо; 
щодо результатів зовнішньої рефлексії, то вони 
виражаються у якості діяльності та взаємодії з 
оточуючими, спрямовуючи внутрішні зусилля на 
удосконалення організаційних й процесуальних 
дій з метою досягнення ефективних результатів. 
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Йдеться про те, що зовнішньо виражений ре-
зультат діяльності конкурентоздатного майбут-
нього педагога професійного навчання на основі 
рефлексивних процесів «переноситься» чи «по-
вертається» у внутрішньо індивідуальну площи-
ну особи, яка й забезпечила такий результат. На 
цій основі ґрунтується «саморух» особистості до 
удосконалення показників якості здійсненої нею 
діяльності й наступних її видів.

Таким чином, стратегічні особистісні якості 
й здатність до рефлексії функціонально забез-
печують усвідомлення майбутнім педагогом про-
фесійного навчання наявного рівня конкурентоз-
датності, аналіз способів досягнення результатів 
діяльності, отриманих в умовах конкуренції, ко-
рекцію методів задля наступного саморозвитку 
цієї особистісної характеристики й більш якіс-
ного її функціонального вираження у різних со-
ціальних контекстах.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, обґрунтування компонентів 
конкурентоздатності майбутнього педагога про-
фесійного навчання дає змогу розширити суть 
досліджуваного поняття структурно-змістовни-
ми характеристиками, якими є: ціннісно-мотива-
ційний, компетентнісно-діяльнісний і особистіс-
но-рефлексивний компоненти. 

Розвиток й характер прояву конкурентоз-
датності майбутнього педагога професійного 
навчання на основі комплексної мобілізації й 
функціонального спрямування ресурсів усіх її 
структурно-змістовних компонентів обумовлю-
ється конкретними умовами професійного та со-
ціально-економічного середовища. Наступним 
завданням нашого дослідження є визначення 
особливостей формування конкурентоздатності 
майбутнього педагога професійного навчання в 
умовах соціального партнерства.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Обоснована необходимость определения структурно-содержательных характеристик конкурентоспо-
собности будущего педагога профессионального обучения на основании сущности понятия «конкурен-
тоспособность педагога профессионального обучения». Определены структурно-содержательные ха-
рактеристики конкурентоспособности будущего педагога профессионального обучения и раскрыто их 
значение в педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагог профессионального обучения, конкурентоспособность, струткурно-содержа-
тельные характеристики.
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Дехнич А.Г.
Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

Розкрито сутність гуманістичного виховання, його мету та функції. Визначено поняття «готовність до 
гуманістичного виховання», «готовність до формування гуманістичних відносин» та окреслено шляхи за-
безпечення такої готовності. Гуманістичну спрямованість педагогічної діяльності розглянуто як резуль-
тат підготовки студентів до гуманістичного виховання. Висвітлено особливості формування гуманних 
взаємовідносин молодших школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності. Запропоновано напрями 
теоретичної та практичної підготовки студентів до виховання гуманних взаємовідносин школярів у навчанні.
Ключові слова: гуманістичне виховання, професійна підготовка, готовність, гуманістична спрямованість, 
навчально-пізнавальна діяльність, взаємовідносини, взаємодія.
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STRUCTURALL-CONTENT CHARACTERISTICS OF COMPETITIVENESS  
OF THE FUTURE TEACHER OF VOCATIONAL TRAINING 

Summary
Тhe necessity in determining the structural and semantik characteristics of the competitiveness of 
professional teacher learning based on the essence of the concept of «the competitiveness of professional 
teacher learning» is justified. The structural-semantik characteristics of competitiveness of professional 
teacher learning are determined and their importance in educational activity is revealed.
Keywords: teacher professional learning, competitiveness, structural and semantic characteristics.

Постановка проблеми. До основних проблем 
педагогіки, що вимагають постійної уваги, 

належить проблема гуманістичного виховання 
молодого покоління. Життя переконує, що без 
культивування таких цінностей як добро, повага, 
чуйність, справедливість, довіра, почуття влас-
ної гідності, толерантність, альтруїзм, навряд чи 
можна розраховувати на поліпшення ситуації в 
нашій країні. Ці складові гуманності виконують 
функцію гармонізації особистих і суспільних ін-
тересів, яка складає основу гуманістичної куль-
тури людства [6, с. 132]. Незважаючи на велике 
значення гуманістичних принципів у житті лю-
дей, вони ще не посіли належного місця в системі 
цінностей молодого покоління. У практиці роботи 
загальноосвітніх закладів зберігаються застарілі 
способи передачі ціннісного ставлення до світу в 
готовому вигляді, відбувається підміна гуманіс-
тичної педагогіки випадковим набором виховних 
заходів. У наш час у школі викристалізувалися 
визначені форми, методи та прийоми гуманіс-
тичного виховання молодших школярів, але не 
використовуються резерви їх навчально-пізна-
вальної діяльності. Як і раніше основна увага в 
процесі навчання приділяється вирішенню суто 
дидактичних цілей, а не формуванню особистос-
ті взагалі. За умов уміло організованої навчаль-
но-пізнавальної діяльності молодших школярів 
розвиваються гуманні взаємини, кожен учень 
виформовується як особистість із позитивними 

рисами. Розв’язанню означеної проблеми сприя-
тиме підготовка майбутніх вчителів початкових 
класів до гуманістичного виховання молодших 
школярів у процесі навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема підготовки студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів до гуманістичного вихован-
ня молодших школярів досліджується вченими 
в різних аспектах, а саме: методологічні засади 
гуманізації й гуманітаризації навчання та вихо-
вання (С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, Ю. Ма-
льований та ін.); теоретичні основи гуманізації 
педагогічних функцій учителя (С. Мусатов, В. Се-
миченко, А. Сущенко, та ін.); здійснення гуманіс-
тичного виховання в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі різноманітними засобами (А. Бондар, 
А. Кияновський, Г. Тарасенко, Н. Химич та ін.); іс-
торико-педагогічні питання гуманізації педагогіч-
ного процесу (Л. Вовк, О. Дубасенюк, Л. Кондра-
шова, М. Левківський, В. Луговий, В. Майборода, 
А. Сманцер та ін.); теоретичні основи професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів 
до виховної діяльності (Л. Волик, П. Красовський, 
С. Лавриненко, Л. Мацук, С. Паршук, Д. Пащенко, 
О. Рега, А. Хоменко та ін.); питання забезпечен-
ня готовності студентів до гуманістичного вихо-
вання молодших школярів (І. Бужина, І. Парасюк, 
О. Макарова, М. Ткаченко та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не зважаючи на числен-
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ні наукові розробки щодо підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до гуманістичного 
виховання молодших школярів, проблема забез-
печення готовності студентів до цього напряму 
виховання учнів саме у процесі їхньої навчаль-
но-пізнавальної діяльності наразі є ще не достат-
ньо дослідженою. 

Метою статті є висвітлення шляхів підго-
товки майбутніх вчителів початкових класів до 
формування гуманних взаємовідносин молодших 
школярів з урахуванням специфіки їх прояву в 
навчально-пізнавальній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка май-
бутніх вчителів початкових класів до гуманістич-
ного виховання молодших школярів є нагальною 
потребою суспільства, бо гуманність розвивається 
у школярів під впливом дружніх доброзичливих 
стосунків у класному колективі, в атмосфері вза-
ємного інтересу дітей один до одного, колективної 
взаємотурботи та відповідальності. Становлення й 
розвиток таких відносин залежить не від трива-
лості перебування дітей у колективі і не від сили 
їх бажання жити в атмосфері товариської згур-
тованості, а в першу чергу від змістовності, ціле-
спрямованості педагогічного керівництва.

В основу гуманістичного виховання поклада-
ється принцип гуманізму. У загальному розумінні 
гуманізм (від лат. humanus – людський, людяний) 
визначається як «історично змінювана система 
поглядів, яка визнає цінність людини як особис-
тості, її права на свободу, щастя, розвиток і прояв 
своїх здібностей, яка вважає благо людини кри-
терієм оцінки соціальних інститутів, а принципи 
рівності, справедливості, людяності бажаною нор-
мою відносин між людьми» [7, с. 130].

У своїй роботі спираємося на положення про 
те, що педагогіка гуманістичного виховання пе-
редбачає оптимальний вибір та використання 
науково обґрунтованих засобів, форм, методів 
виховання, що забезпечують залучення вихован-
ців до загальнолюдських культурних цінностей, 
створення гуманних взаємовідносин між вихова-
телями і вихованцями [1, с. 11]. Під гуманістичним 
вихованням розуміємо спеціально організований 
процес цілеспрямованого управління розвитком 
дитини шляхом створення сприятливих умов для 
позитивної самореалізації вихованця у процесі 
його співпраці з педагогами, батьками, членами 
дитячого колективу та спілкування з природою, 
навколишнім соціумом і культурою [3, с. 14]. 

Функції гуманістичного виховання зводяться 
до залучення вчителів і учнів до цінностей гуман-
ної культури, до соціального захисту і охорони 
дитинства, життя і здоров’я дітей, їх прав і чес-
нот; створення умов для розвитку кожної дитини 
як суб’єкта культури і власної життєтворчості, 
надання допомоги у розвитку її творчого потен-
ціалу та здібностей, у життєвому самовизначенні, 
самореалізації у родині, школі, оточенні; як на-
слідок, створення гуманного ставлення до суспіль-
ства, природи, людей, самого себе [1, с. 11].

Дослідник проблеми гуманістичного вихован-
ня молодших школярів Д. Пащенко вважає, що 
кінцевою метою гуманістичного виховання має 
бути вільна добропорядна толерантна людина з 
розвиненими задатками та національною само-
свідомістю, впевнена у своїй можливості повно-
цінно жити й самореалізуватися в суспільстві 

через власну працю [3, с 14]. Таке тлумачення 
мети гуманістичного виховання відповідає уяв-
ленню автора про цей процес і його результат.

А. Алієва визначає готовність учителя по-
чаткових класів до здійснення гуманістичного 
навчання і виховання як особистісне утворення, 
в основу якого покладається система гуманіс-
тичних якостей і відносин, професійно-ціннісних 
орієнтацій, знань та умінь, що обумовлює функ-
ціонування його психолого-педагогічних техно-
логій [1, с. 9]. Підготовка майбутнього вчителя 
початкових класів до гуманістичного виховання 
учнів передбачає освоєння особистістю системи 
професійних знань, формування умінь, спрямо-
ваних на діагностику, корекцію та формування 
моральних якостей особистості школяра, про-
фесійно-етичне самовиховання через засвоєння 
професійної культури всіх рівнів організації, а 
також становлення особистісних властивостей і 
якостей, що відповідають вимогам учителя-гума-
ніста [1, с. 12]. 

Найбільш суттєвими ознаки готовності вчите-
ля початкових класів до гуманістичного вихован-
ня є такі: робота вчителя за покликанням, любов 
до дітей, відчуття щастя від спілкування з ви-
хованцями; наявність гуманістичного світогляду, 
сприйняття людини як найвищої у світі цінності, 
повага до дитини, віра в її сили і можливості; ви-
сока моральність учителя, що ґрунтується на на-
ціональній самосвідомості, духовному потенціалі 
та гуманних загальнолюдських якостях (бути, 
насамперед, людиною, а вже потім – професіона-
лом); громадянська вихованість, законослухня-
ність, активна життєва позиція; педагогічна май-
стерність як сукупність професійно значущих 
особистісних рис і якостей; внутрішня установка 
на повагу до прав дитини [3, с. 20]. Д. Пащенко по-
няття «готовність до гуманістичного виховання» 
трактує як «сукупність особистісних, психологіч-
них і професійних особливостей вчителя, що охо-
плюють мотиваційну, змістово-процесуальну та 
дієво-оперативну сферу педагогічної діяльності, 
яка дає йому змогу успішно реалізовувати цілі 
гуманістичного виховання» [3, с. 19].

У своїй науковій роботі поділяємо позицію 
науковців про те, що результатом підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів до гума-
ністичного виховання є формування гуманістич-
ної спрямованості педагогічної діяльності. Таку 
спрямованість О. Рега визначає як «єдність моти-
ваційно-ціннісних орієнтацій особистості, в основі 
якої – ставлення до людини як найвищої цін-
ності, … професійну властивість, що є основою 
прояву у дітей поваги до інших, відповідальності, 
турботи, творення добра» [4, с. 149]. Науковець 
звертає увагу на те, що гуманістична спрямова-
ність виявляється у прагненні людини надавати 
допомогу іншим, співпереживати, піклуватися 
про певний психологічний клімат у колективі 
тощо [4, с. 149]. 

Для успішного здійснення підготовки сту-
дентів до гуманістичного виховання молодших 
школярів необхідною є гуманізація педагогічного 
процесу безпосередньо у вищому навчальному 
закладі. Виділяються такі психолого-педагогіч-
ні умови ефективності цього процесу: забезпе-
чення студентам статусу суб’єкта навчальної 
діяльності; встановлення суб’єктно-суб’єктної 
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гуманної взаємодії в системі «викладач-сту-
дент», «студент-учень»; стимулювання розвитку 
гуманістично-етичних установок та саногенного 
(оздоровчого) мислення студентів [4, с. 150]. Цей 
перелік можна розширити такими умовами: не-
обхідність формування у студентів позитивної 
установки на здійснення гуманістичного навчан-
ня і виховання молодших школярів; збагачен-
ня нормативних психолого-педагогічних курсів 
спецкурсами та спецсемінарами з проблем гума-
ністичної педагогіки; озброєння студентів досві-
дом професійної діяльності на основі гуманістич-
них ідей [1, с. 18]. 

О. Рега зазначає, що «тільки особистий до-
свід, участь у різних видах діяльності дозво-
лить дитині пізнати себе і дати поштовх тому, 
що закладено в ній природою» [4, с. 150]. Вчений 
обґрунтовує думку про те, що ніщо так не влас-
тиве дитині, як потреба відчувати задоволення, 
радість від власної діяльності, адже дитина не 
тільки дізнається про щось, засвоює матеріал, 
а й переживає свою працю, висловлює глибоко 
особисте ставлення до того, що їй вдається і не 
вдається. Молодший школяр дуже хоче добре 
вчитися [4, с. 150]. Ця ідея, на наш погляд, обу-
мовлює необхідність здійснення гуманістичного 
виховання молодших школярів саме у процесі 
їхньої навчально-пізнавальної діяльності. 

Навчально-пізнавальна діяльність молодших 
школярів має значний потенціал у формуванні 
їх гуманних взаємовідносин. Гуманні відносини 
реалізуються в процесі діяльності й спілкування 
школярів при досягненні загальних пізнавальних 
цілей і характеризуються проявами гуманності 
стосовно людей. Оскільки спілкування є про-
цесом двобічним, то доцільно вести розмову не 
тільки про гуманні відносини, а й про гуманні 
взаємовідносини як вищий ступінь прояву гу-
манізму у взаємодії. Гуманні взаємовідносини 
можна визначити як відносини між школярами, 
що будуються на принципах гуманізму. Гуманні 
взаємовідносини виявляються в конкретних діях 
людей у всіх видах діяльності: навчально-пізна-
вальній, ігровій, суспільній, трудовій. Прояви їх 
у названих видах діяльності багато в чому по-
дібні: співробітництво в досягненні цілей діяль-
ності, здатність приймати моральні рішення в 
суперечливих ситуаціях, обмін думками, високо-
розвинене почуття обов’язку, безкорислива тур-
бота про товаришів, уміння помічати труднощі 
однокласників і вчасно надавати допомогу в по-
доланні перешкод, активність у наданні допомо-
ги та її прийомі, задоволення своїми успіхами й 
успіхами однокласників [5, с. 77].

Для реалізації діяльності з формування гу-
манних взаємовідносин у навчанні необхідно, 
щоб молодші школярі засвоїли інформацію, що 
містить переконливі докази того, що гуманність і 
позитивне ставлення до навчання – два основних 
критерії значущості для учня. Ця інформація 
може подаватися в процесі навчання через зміст 
навчального матеріалу такими способами: виді-
лення морального аспекту в змісті матеріалу й на 
його основі формування уявлень про обов’язок, 
відповідальність, гуманізм; формування в учнів 
через зміст навчального матеріалу цілісного під-
ходу до уявлень про моральне обличчя людини, 
гуманні якості та ціннісні орієнтації; розвиток 

умінь визначати головну лінію людини, оцінити 
ситуацію, обґрунтувати способи її рішення.

У процесі навчання ця інформація може ви-
ходити й від учителя, і з навчального посібника. 
Велика роль засобів масової інформації, спіл-
кування з друзями. Значне місце серед шляхів 
озброєння учнів знаннями посідає стимулювання 
до самовиховання. Необхідно допомогти молод-
шому школяреві визначити таку програму само-
виховання, яка б підводила до переконання, що 
про достоїнства людини судять не за епізодич-
ними вчинками, а за повсякденною поведінкою. 
Наступний етап – включення школярів у гуман-
ні взаємовідносини, які сприяють формуванню 
навичок гуманної поведінки, гуманних звичок. 
Провідна роль при цьому належить організації 
допомоги в навчанні, яка сприяє формуванню 
дружніх стосунків між членами колективу, ви-
кликає почуття відповідальності [6, с. 135].

Майбутні вчителі мають бути підготовленими 
до формування гуманних взаємовідносин молод-
ших школярів у процесі навчання. У досліджен-
ні І. Бужини «готовність майбутніх учителів до 
формування гуманістичних відносин молодших 
школярів» інтерпретується як «цілісне, стійке 
полікомпонентне утворення, яке забезпечується 
позитивною мотивацією, оволодінням сучасною 
технологією формування гуманістичних якостей 
у майбутніх учителів, їхньою потребою до педа-
гогічної рефлексії» [2, с. 16].

Істотним напрямом у забезпеченні готовності 
майбутніх учителів початкових класів до гума-
ністичного виховання учнів у процесі навчально-
пізнавальної діяльності є проведення семінарів, 
конференцій, круглих столів, програми яких вклю-
чають такі питання: форма встановлення контак-
тів із класом (невербальні засоби, використовувані 
вчителем для встановлення контактів із різними 
учнями; форми вираження уваги до окремих вихо-
ванців); зміст і манера пред’явлення вимог до учнів; 
форми зняття невпевненості, сором’язливості, вну-
трішньої замкненості, стимулювання пізнаваль-
ної й моральної активності учнів на уроках; ви-
користання моральних оцінок і ставлень дітей, що 
зміцнюють у них почуття власної гідності й відпо-
відальності; засоби впливу на учнів, що поперед-
жують недисциплінованість (мімічна експресія, 
прохання, порада, гумор, заспокоюючі зауважен-
ня, критичні повчання, категоричні приписи, попе-
редження про покарання); реакції учнів на вимоги 
вчителя; загальна атмосфера уроку та ін.

Теоретична підготовка студентів до гума-
ністичного виховання молодших школярів має 
підкріплюватися формуванням умінь і навичок 
організації гуманних взаємовідносин учнів, що 
можливе за умов включення до програм педаго-
гічних практик відповідних завдань. Залучення 
студентів-практикантів до практичної підготовки 
має здійснюватися у таких напрямах: 

– створення у колективі молодших школярів 
сприятливого психологічного клімату, який є за-
порукою успішної спільної навчально-пізнаваль-
ної діяльності, що передбачає включення учнів у 
взаємодію;

– організація групових та колективних форм 
навчання на уроках для забезпечення набуття 
учнями досвіду поведінки у спільній діяльності 
(між учнями складаються відносини взаємної до-
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помоги, співробітництва, які ведуть до оволодін-
ня способами колективного здобуття знань, умінь 
колективно працювати, народжують дружні, 
турботливі відносини);

– забезпечення чергування різних форм на-
вчальної діяльності учнів, уведення в хід уроків 
ігрових моментів, які створюють позитивні пере-
живання;

– педагогічно доцільна організація спілкуван-
ня молодших школярів, яке б виконувало функ-
ції координації цілей і дій, узгодження етичних 
рішень, гуманістичної солідарності;

– управління процесом навчання з боку вчите-
ля (систематичне спостереження за внутрішньо-
колективними відносинами, вивчення їх, забез-
печення престижною позицією школярів, у яких 
потреба в самоповазі в колективі не задоволена).

Поєднання вищезазначених форм теоретич-
ної та практичної підготовки студентів забезпе-

чить необхідний рівень готовності до формуван-
ня гуманних взаємовідносин молодших школярів 
у навчально-пізнавальній діяльності. 

Висновки і пропозиції. Особливості фор-
мування гуманних взаємовідносин молодших 
школярів у процесі навчання (створення спри-
ятливого психологічного клімату в колективі; 
організація спільної діяльності, взаємодії; пе-
дагогічно доцільна організація спілкування; пе-
дагогічне управління навчанням) визначають 
зміст підготовки майбутніх учителів до цієї ді-
яльності. Умовою ефективності такої підготовки 
є поєднання теоретичної (засвоєння теоретичних 
питань гуманістичного виховання при вивченні 
нормативних психолого-педагогічних дисциплін, 
спецкурсів та спецсемінарів) та практичної під-
готовки (включення до програми практик від-
повідних завдань та організація безпосередньої 
професійної діяльності).
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ГУМАННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Раскрыта сущность гуманистического воспитания, его цель и функции. Определены понятия «готов-
ность к гуманистическому воспитанию», «готовность к формированию гуманистических отношений» и 
очерчены пути обеспечения такой готовности. Гуманистическая направленность педагогической дея-
тельности рассмотрена как результат подготовки студентов к гуманистическому воспитанию. Выделе-
ны особенности формирования гуманных взаимоотношений младших школьников в процессе учебно-
познавательной деятельности. Предложены направления теоретической и практической подготовки 
студентов к воспитанию гуманных взаимоотношений школьников в обучении.
Ключевые слова: гуманистическое воспитание, профессиональная подготовка, готовность, гуманисти-
ческая направленность, учебно-познавательная деятельность, взаимоотношения, взаимодействие.
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STUDENTS’ PREPARATION TO FORMING HUMANE MUTUAL RELATIONS  
OF YOUNG LEARNERS IN STUDYING-COGNITIVE ACTIVITY

Summary
The core of humanistic upbringing has been revealed, as well as its aim and functions. The notions of 
«readiness to humanistic upbringing», «readiness to forming humanistic relations» have been defined; 
the ways of providing this readiness have been outlined. Humanistic direction of pedagogical activity 
is viewed as the result of students’ preparation to humanistic upbringing. Peculiar features of forming 
humane mutual relations between young learners in the process of studying-cognitive activity have been 
enlightened. Directions of theoretical and practical students’ preparation to bringing up humane mutual 
relations of pupils in studying have been proposed. 
Keywords: humanistic upbringing, professional preparation, readiness, humanistic direction, studying-
cognitive activity, mutual relations, mutual activity.

УДК 378.14

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ

Добровольська А.М.
Івано-Франківський національний медичний університет

У статті акцентовано увагу на понятті «творчі здібності». Схарактеризовано завдання 4-х рівнів, а та-
кож досліджено їх значущість для розвитку творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі 
формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) під час навчання дисциплінам 
природничо-наукової підготовки (ДПНП). З’ясовано роль проблемних завдань у процесі розвитку твор-
чих здібностей майбутніх фахівців, у котрих формується ІТ-компетентність під час навчання ДПНП. Роз-
роблено методику оцінювання рівнів творчих здібностей майбутніх фахівців за умови набуття ними ІТ-
компетентності під час навчання ДПНП, яка передбачає анкетне опитування суб’єктів освітнього процесу 
за сформульованими запитаннями та реалізацію алгоритму оцінювання його результатів з використанням 
відповідних статистичних методів. У межах розробленої моделі проведено анкетне опитування суб’єктів 
дослідження, а також оцінено його результати за передбаченим алгоритмом. Доведено, що процес форму-
вання ІТ-компетентності під час навчання ДПНП з використанням розроблених посібників є визначальним 
для розвитку творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів, котрі дозволять їм творчо вирішувати за-
вдання і проблеми не тільки в майбутній професійній діяльності, але й в інших дотичних сферах.
Ключові слова: анкетне опитування, завдання, ІТ-компетентність, методика, посібники, рівень, 
творчі здібності.
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Постановка проблеми. На сьогодні важли-
вими елементами професійності лікарів 

і провізорів є їх уміння обробляти великі пото-
ки фахово спрямованої інформації, проявляю-
чи вміння до її аналізу, критичного оцінюван-
ня, узагальнення, синтезу, систематизації. Тому 
основним завданням сучасної вищої медичної і 
фармацевтичної освіти є не тільки формування 
в майбутніх фахівців міцних системних знань, 
умінь і навичок, умінь постійно підвищувати свій 
професійний рівень, умінь самостійно здобувати 
нові фахові знання, але й розвиток їх творчих 
здібностей і потенціалу.

Саме наявність у лікаря чи провізора твор-
чого потенціалу сприяє тому, що він не присто-
совується до нових мінливих умов професій-
ної діяльності, а є активним перетворювачем 
дійсності і фахівцем, котрий творчо вирішує 
різноманітні проблемні ситуації в практичній 
діяльності.

Окрім того, динамічний розвиток освітнього 
простору вимагає від профільних ВНЗ підготов-
ки майбутніх лікарів і провізорів відповідно до 
соціального замовлення суспільства, здатних до 
творчості в професійній діяльності. 

Тому формування і розвиток творчих здібнос-
тей і потенціалу в майбутніх фахівців є важли-
вою й актуальною проблемою сучасної вищої ме-
дичної і фармацевтичної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми творчості, формування і розвитку творчих 
здібностей у наукових дослідженнях з різних то-
чок зору розглядали В. Андреєв, Т. Артем’єва, 
В. Крутецький, Д. Леонтьєв, O. Леонтьєв, O. Лук, 
С. Рубінштейн, O. Чус та інші вчені.

Загальні проблеми розвитку здібностей 
суб’єктів освітнього процесу вивчали Л. Анто-
нюк, П. Атаманчук, Б. Гніденко, С. Гончаренко, 
А. Давиденко, Є. Коршак, М. Мартинюк, В. Сер-
гієнко, М. Шут та інші дослідники.
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблемами освіти майбутніх 
лікарів і провізорів займалися багато вчених, а 
саме І. Булах, Л. Кайдалова, О. Майоров, В. Мар-
ценюк, О. Мінцер, Л. Муц, Л. Унгурян, Т. Хомазюк, 
О. Швидкий, Л. Шевченко, M. Mooр та інші, але 
комплексні дослідження процесу розвитку твор-
чих здібностей і потенціалу майбутніх фахівців 
під час навчання дисциплінам природничо-науко-
вої підготовки (ДПНП) «Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності» («ЄСКГ») «Медична 
інформатика» («МІ»), «Інформаційні технології у 
фармації» («ІТФ»), «Комп’ютерне моделювання у 
фармації» («КМФ») не проводилися.

Метою статті є дослідження питання розвитку 
творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів, 
у яких формується ІТ-компетентність під час на-
вчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ».

Виклад основного матеріалу. Розвиток твор-
чих здібностей майбутніх лікарів і провізорів 
є однією із важливих складових процесу фор-
мування їх ІТ-комптентності під час навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ».

Варто зазначити, що, перш за все, творчість – 
це неформалізований процес створення або ви-
явлення суб’єктом освітнього процесу нових ві-
домостей під час навчання.

У науковій літературі [1; 5-7; 9] існує декілька 
підходів до класифікації здібностей, котрі набу-
ваються в процесі навчання і виховання, на під-
ставі чого можна стверджувати, що:

– творчі здібності – це здібності, розвиток 
яких пов’язаний зі складними психічними про-
цесами (В. Крутецький, Є. Рапацевич); 

– творчі здібності – це здібності до наукової 
роботи, що сприяють отриманню об’єктивно зна-
чущих результатів діяльності, а також здібності 
до навчальної діяльності, котрі надають мож-
ливість швидко й успішно оволодівати певними 
знаннями, вміннями і навичками (В. Крутецький);

– творчі здібності – це здібності, які є ре-
зультатом розвитку загальних і спеціальних зді-
бностей особистості, котра перебуває за певних 
позитивних умов навчання і виховання, що від-
повідають вимогам певного виду творчої діяль-
ності (В. Андреєв, Д. Леонтьєв);

– творчі здібності – це здібності, форму-
вання і розвиток яких залежить більшою мі-
рою від природних особливостей особистості 
(Т. Артем’єва та інші).

Під час дослідження, ми дотримувались дум-
ки, що з метою формування творчих здібностей 
майбутніх фахівців, у котрих формується ІТ-
компетентність, під час навчання ДПНП «ЄСКГ», 
«МІ», «ІТФ», «КМФ» має здійснюватись педаго-
гічний процес, спрямований на розвиток їх твор-
чого потенціалу.

Очевидним також є й те, що творчі здібнос-
ті майбутніх лікарів і провізорів за час набут-
тя ними ІТ-компетентності в процесі навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» мають бути 
сформовані і розвинуті так, щоб, вирішуючи про-
блемні завдання, вони могли використовувати 
попередній досвід для нового осмислення і ба-
чення конкретної проблеми. 

Здійснюючи дослідження, ми дотримувались 
думки, що розвиток творчих здібностей май-
бутніх фахівців за умови формування їх ІТ-

компетентності відбувається за рахунок різних 
форм, методів, способів і засобів організації і ре-
алізації процесу навчання зазначеним ДПНП.

З метою навчання майбутніх лікарів і провізо-
рів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» в Івано-
Франківському національному медичному уні-
верситеті (ІФНМУ) використовуються розроблені 
посібники «Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності. Практикум», «Європейський стан-
дарт комп’ютерної грамотності. Тестові за-
вдання», «Медична інформатика. Практикум», 
«Медична інформатика. Тестові завдання», «Ін-
формаційні технології у фармації. Практикум», 
«Інформаційні технології у фармації. Тестові за-
вдання», «Комп’ютерне моделювання у фармації. 
Практикум», «Комп’ютерне моделювання у фар-
мації. Тестові завдання», «Комп’ютерне моделю-
вання у фармації. Завдання і методичні рекомен-
дації до курсової роботи», котрі є авторськими 
розробками і складовими відповідних навчально-
методичних комплексів.

Варто зазначити, що розвиток творчих зді-
бностей майбутніх фахівців з успіхом відбува-
ється через вирішення ними під час навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», зокрема і 
в процесі виконання самостійної як аудиторної, 
так і позааудиторної роботи, представлених у 
зазначених вище посібниках завдань практично 
спрямованого змісту і пошуково-творчого харак-
теру, які складають основу (залежно від змісту) 
практичних занять, розрахунково-графічних, 
контрольних і курсових робіт (проектів), а також 
індивідуальних самостійних і навчально-дослід-
ницьких робіт. Серед цих завдань особливе місце 
займають завдання, які досить часто є міжпред-
метними і виконуються з використанням інте-
грованих знань та інформаційно-комунікаційних 
технологій, а саме завдання [2]:

– І-го рівня – завдання на основні визначення 
і поняття в межах зазначених ДПНП, вирішення 
котрих передбачає збирання інформації, її ана-
лізування й узагальнення, а також набуття май-
бутніми лікарями і провізорами загальнонауко-
вих знань, умінь і навичок за умови формування 
їх ІТ-компетентності як на теоретичному, так і 
на практичному рівнях;

– ІІ-го рівня – професійно спрямовані за-
вдання теоретичного і практичного характеру, 
здебільшого на відтворення, вирішення яких пе-
редбачає закріплення теоретичного матеріалу, а 
також застосування вмінь і відтворення навичок, 
набутих суб’єктами освітнього процесу в межах 
формування ІТ-компетентності під час навчання 
зазначеним ДПНП;

– ІІІ-го рівня – творчі міждисциплінарні про-
ектні завдання (завдання розрахунково-графіч-
них і контрольних робіт, індивідуальних само-
стійних робіт, навчально-дослідницьких робіт), 
котрі відрізняються підвищеним рівнем склад-
ності, а також забезпечують вироблення в май-
бутніх фахівців знань міжпредметного, а вмінь і 
навичок експериментального характеру в межах 
формування і розвитку ІТ-компетентності; 

– ІV-го рівня – міждисциплінарні проектні 
завдання (завдання курсових робіт), у процесі 
вирішення яких виконується і контролюється 
самостійна навчально-дослідницька і пошуково-
творча робота, котра має за мету поглиблене ви-
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вчення деяких питань, а також закріплення на-
бутих у межах формування ІТ-компетентності 
знань, умінь і навичок, скерованих на творчий 
розвиток професійної компетентності майбутніх 
лікарів чи провізорів.

Досліджуючи, ми погоджувались з думкою 
Є. Рапацевича, що вирішення завдань І-го і IІ-го 
рівнів сприяє формуванню в майбутніх лікарів і 
провізорів репродуктивних здібностей, які забез-
печують можливість засвоєння знань і вмінь, а 
також оволодіння діяльністю за певним алгорит-
мом [9, с. 121]. Ми дійшли висновку, що під час 
вирішення завдань ІІІ-го і IV-го рівнів (головним 
чином за допомогою розроблених посібників) вже 
набуті суб’єктами освітнього процесу репродук-
тивні здібності зазнають значного розвитку, що 
дозволяє розглядати їх як вже творчі здібності. 

Окрім того, в процесі дослідження було оче-
видним, що вирішення сформульованих завдань 
всіх рівнів:

– відбувається в дискусійній атмосфері, котра 
передбачає для майбутніх фахівців обмін думка-
ми, а також їх аналітичну діяльність, доведення 
власної позиції тощо;

– сприяє виробленню вмінь шукати потрібну 
інформацію засобами мережі Internet, а також 
користуватись літературою;

– допомагає суб’єктам освітнього процесу набу-
вати вмінь самостійно працювати з інформацією;

– дозволяє виконувати не тільки репродук-
тивну частину роботи, а й формувати здатність 
до критичного аналізу, виявляти гнучкість мис-
лення, тобто поступово розвивати творчі здібнос-
ті [9, с. 122].

Було з’ясовано, що розвитку творчих здібнос-
тей майбутніх фахівців дослідницького характе-
ру під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
«КМФ» головним чином сприяють знання, а та-
кож практичні вміння і навички, набуті ними в 
процесі формування ІТ-компетентності за умови 
виконання виключно завдань ІІІ-го і IV-го рівнів.

Дослідницький характер таких завдань забез-
печується за рахунок того, що особи, які навча-
ються, одержавши тему завдання (навчального 
дослідження) або сформулювавши її, самостійно:

– складають план виконання завдання або на-
вчально-дослідницької роботи;

– окреслюють можливі варіанти його реалі-
зації й обирають найоптимальніший серед них;

– реалізують обраний план;
– перевіряють переконливість та однознач-

ність одержаних висновків [4, с. 52].
Такий алгоритм дій під час вирішення завдань 

ІІІ-го і IV-го рівнів можливий завдяки тому, що:
– спостерігаються факти і вивчаються питання;
– з’ясовуються незрозумілі питання, які під-

лягають дослідженню (постановка проблеми); 
– висувається гіпотеза; 
– будується план дослідження;
– здійснюється план дослідження, в процесі 

якого з’ясовуються зв’язки питань, котрі вивча-
ються, з іншими питаннями; 

– формулюється алгоритм вирішення пробле-
ми, який пояснюється і реалізується; 

– перевіряється рішення;
– робляться практичні висновки про можливе 

і необхідне застосування одержаних результатів 
і знань [4, с. 52].

Варто зазначити, що завдання ІІІ-го і IV-го 
рівнів здебільшого мають не тільки дослідниць-
кий, але й пошуково-творчий характер, а тому 
вимагають нестандартних підходів і знаходжен-
ня альтернативних способів вирішення. 

Було встановлено, що, вирішуючи такі завдан-
ня, необхідно стежити за розумним співвідношен-
ням логічного і творчого підходів [8, с. 238], бо ви-
ключно логічний спосіб вирішення завдань ІІІ-го і 
IV-го рівнів, доцільність використання котрого не 
викликає жодних сумнівів, не забезпечує розви-
ток творчих здібностей майбутніх фахівців.

Вирішити це протиріччя, на нашу думку, 
можна:

– розвиваючи логічне мислення суб’єктів 
освітнього процесу в межах раціонального фор-
мування їх ІТ-компетентності;

– спираючись на наукову інтуїцію і навички 
подолання інертності і стереотипів мислення 
майбутніми фахівцями під час вирішення за-
вдань у потрібний момент у процесі формування 
ІТ-компетентності;

– формуючи в осіб, які вивчають ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», здатність до по-
шуково-творчої діяльності за рахунок розвитку 
якостей, необхідних творчій особистості, а також 
навичок дослідницької діяльності в процесі фор-
мування ІТ-компетентності.

Під час дослідження було очевидним, що 
розвиток творчих здібностей майбутніх лікарів 
і провізорів супроводжується формуванням їх 
творчої уяви за рахунок аналізу і синтезу знань, 
накопичених під час навчання зазначеним ДПНП 
і формування ІТ-компетентності, а також за ра-
хунок побудови моделей, що з успіхом реалізу-
ються в процесі перевірки різноманітних гіпотез 
і застосування принципу аналогій [8, с. 238]. 

Окрім того, ми пересвідчились на практи-
ці, що висування гіпотези є найбільш складною 
фазою творчості майбутніх фахівців у процесі 
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
і формування в його межах ІТ-компетентності, 
бо висунута гіпотеза повинна задовольняти певні 
вимоги, тобто дозволяти особам, котрі навчають-
ся, робити обґрунтовані висновки, мати можли-
вість для їх перевірки та оцінювання евристич-
ної значущості. 

Варто наголосити, що під час навчання зазна-
ченим ДПНП на практичних заняттях з метою 
навчити майбутніх фахівців висувати гіпотезу 
викладачі створюють певні проблеми або про-
блемні ситуації, що дозволяє їм активізувати 
мислення суб’єктів освітнього процесу за раху-
нок їх здогадів і припущень. 

Такі проблеми або проблемні ситуації, на нашу 
думку, є значущими, тому що викладач вже знає 
хід їх вирішення, а також йому відомо, які риси 
творчої діяльності потрібно проявити особам, які 
навчаються, під час його здійснення. 

Досліджуючи, ми пересвідчились у тому, що 
побудова системи згаданих проблем або про-
блемних ситуацій у вигляді проблемних завдань 
дозволяє передбачати діяльність майбутніх ліка-
рів і провізорів під час формування і розвитку 
їх ІТ-компетентності в процесі навчання ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», що поступово 
призводить до вироблення в них необхідних рис 
творчої діяльності [4, с. 52].
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Було з’ясовано, що невміння майбутніх фа-
хівців висувати гіпотезу обумовлене невмінням 
будувати моделі досліджуваних об’єктів чи про-
цесів. Тому творча діяльність майбутніх лікарів і 
провізорів під час формування ІТ-компетентності 
передбачає розвиток їх умінь самостійно будува-
ти потрібні моделі, що, на нашу думку, є одним з 
обов’язкових елементів процесу навчання ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ». 

Варто зауважити, що саме ступінь адекват-
ності створеної моделі реальному об’єкту чи про-
цесу визначає рівень і глибину знань осіб, які 
навчаються, а також рівень розвитку їх творчих 
здібностей.

Під час дослідження ми пересвідчились у 
тому, що пошуково-творча діяльність майбутніх 
лікарів і провізорів, котрі вирішують завдання 
ІІІ-го і IV-го рівнів у процесі формування ІТ-
компетентності під час навчання зазначеним 
ДПНП з використанням розроблених посібників, 
пов’язана з подоланням протиріч творчого про-
цесу, обумовлених інертністю мислення і зміною 
його напрямку, а механізм реалізації якого від-
повідно до теорії Б. Кедрова передбачає послі-
довні переходи від одиничного (О) до цілого (Ц), 
а від нього до загального (З), тобто, має місце 
система переходів О→Ц→З [8, с. 239]. Саме це, 

№ 
з/п Запитання Варіанти від-

повідей і бали

1.

Чи подобається Вам формува-
ти ІТ-компетентність під час 
навчання ДПНП у контексті її 
використання в майбутній про-
фесійній діяльності?

Так 4
Часто 3
Інколи 2
Ніколи 1

2.

Як часто Ви доводити до ло-
гічного завершення вирішення 
завдань у межах формування 
ІТ-компетентності під час на-
вчання ДПНП?

Постійно 4
Часто 3
Інколи 2
Ніколи 1

3.

Чи можете Ви після закін-
чення заняття, під час яко-
го відбувалось формування 
ІТ-компетентності за умови 
навчання ДПНП, пригадати все, 
про що йшлося на ньому?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не можу 1

4.

Чи виникає у Вас бажання 
досягати досконалості, вирішу-
ючи складні завдання в межах 
формування ІТ-компетентності 
під час навчання ДПНП?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не вини-
кає 1

5.

Чи виникає у Вас бажання 
вирішувати в процесі форму-
вання ІТ-компетентності під 
час навчання ДПНП невідомі 
завдання?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не вини-
кає 1

6.

Якщо під час навчання ДПНП 
Вам подобається формувати 
ІТ-компетентність, то чи хочете 
знати всі особливості такого 
процесу?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2
Не хочу 1

7.

Чи висловлюєте Ви різноманітні 
ідеї в процесі формування ІТ-
компетентності під час навчан-
ня ДПНП?

Постійно 4
Часто 3
Інколи 2

Не вислов-
люю 1

8.

Чи реалізуються ідеї, висловле-
ні Вами в процесі формування 
ІТ-компетентності під час на-
вчання ДПНП?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не реалі-
зуються 1

9.

Чи буває у Вас оптимістичний 
настрій за умови формування 
ІТ-компетентності під час на-
вчання ДПНП?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не буває 1

10.

Чи сприяє Ваша комунікабель-
ність вирішенню важливих про-
блем, які виникають у процесі 
формування ІТ-компетентності 
під час навчання ДПНП?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не сприяє 1

11.

Чи доводиться Вам висловлюва-
ти критичні судження в процесі 
формування ІТ-компетентності 
під час навчання ДПНП?

Постійно 4
Часто 3
Інколи 2

Не дово-
диться 1

12.

Чи доводиться Вам у процесі 
формування ІТ-компетентності 
під час навчання ДПНП викону-
вати неочікувані і принципово 
нові дії?

Постійно 4
Часто 3
Інколи 2

Не дово-
диться 1

13.

Чи думаєте Ви про набуття ІТ-
компетентності, якщо процес її 
формування під час навчання 
ДПНП захоплює Вас?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2

Не думаю 1

14.

Чи будете Ви продовжува-
ти формувати особисту ІТ-
компетентність після завершен-
ня навчання ДПНП?

Завжди 4
Часто 3
Інколи 2
Не буду 1

Джерело: розроблено автором

Таблиця 1
Перелік запитань для анкетного опитування, варіанти відповідей на них та бали  

для їх оцінювання

на нашу думку, дасть можливість майбутнім фа-
хівцям творчо підходити до вирішення проблем 
у майбутній професійній діяльності, котрі є до-
тичними і до інших сфер.

З метою оцінювання рівнів творчих здібностей 
майбутніх лікарів і провізорів, які проявляють-
ся в процесі формування їх ІТ-компетентності 
під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
«КМФ», у межах дослідження було запропоно-
вано здійснити анкетне опитування, котре пе-
редбачає відповіді суб’єктів освітнього процесу 
на сформульовані запитання та їх оцінювання за 
4-и бальною шкалою (табл. 1).

Рівні творчих здібностей майбутніх лікарів і 
провізорів, які розвиваються в процесі форму-
вання їх ІТ-компетентності під час навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», було за-
пропоновано оцінювати з використанням звідної 
таблиці (табл. 2). 

Зауважимо, що висновок щодо рівня твор-
чих здібностей майбутнього лікаря чи провізора 
в табл. 2 отримується за таким показником як 
сума балів Sб з урахуванням того, що (табл. 3). 

Варто зазначити, що запропонована града-
ція рівнів творчих здібностей майбутніх ліка-
рів і провізорів (табл. 3) у процесі формування 
їх ІТ-компетентності під час навчання ДПНП 
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«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» обумовлена тим, 
що (табл. 4).

У дослідженні взяли участь 63 особи (І група – 
21 особа, ІІ група – 20 осіб, ІІІ група – 22 особи), 
які навчались на І-ІІ курсах фармацевтичного 
факультету за спеціальністю 7.12020101 «Фарма-
ція» в 2013-2014 і 2014-2015 навчальних роках і 
перебували за певних умов (табл. 5). Воно трива-
ло протягом двох семестрів в обсязі 2-х модулів 
(198 годин) у межах вивчення ДПНП «ІТФ» на 
базі кафедри медичної інформатики, медичної і 
біологічної фізики ІФНМУ. 

З усіма учасниками дослідження було про-
ведене анкетне опитування за розробленими за-
питаннями (табл. 1) і отримані певні результати 
(табл. 6). Варто зазначити, що перший раз опи-
тування проводилось на початку вивчення ДПНП 
«ІТФ» (контрольна група – КГ), а другий – по 
завершенню вивчення цієї ДПНП (експеримен-
тальна група – ЕГ). 

За результатами анкетного опитування ми ді-
йшли висновку, що його учасники відповідали на 
сформульовані запитання обдумано і вмотиво-
вано, а самі результати заслуговують на довіру, 

Таблиця 2
Звідна таблиця для визначення рівнів творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів  

у процесі формування їх ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»

№ з/п
ПІБ особи, 
яка вивчає 

ДПНП

Бали Рівень твор-
чих здібнос-

тей (висновок)
Запитання

Сума SбЗ1 З2 З3 … З12 З13 З14

1.
.
.
.
n

Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Оцінювання рівнів творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів, які проявляються  

за умови формування їх ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»

Сума балів
Рівень творчих здібностей 

низький задовільний середній високий 
Sб Sб < 34 34 ≤ Sб < 42 42 ≤ Sб ≤ 50 50 < Sб ≤ 56

Джерело: розроблено автором

Таблиця 4
Характеристики рівнів творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування 

їх ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»
Рівень Характеристика

високий

Передбачає:
– наявність у майбутніх лікарів і провізорів яскраво вираженої ініціативи й оригінальності мис-
лення під час вирішення завдань дослідницького і пошуково-творчого характеру за умови форму-
вання їх ІТ-компетентності;
– стійке прагнення майбутніх фахівців до самостійного вирішення завдань у процесі формування 
ІТ-компетентності;
– застосування майбутніми лікарями і провізорами креативного підходу до вирішення фахово 
спрямованих завдань у процесі формування ІТ-компетентності;
– наявність у майбутніх лікарів і провізорів здатності до прийняття нестандартних рішень у про-
цесі формування ІТ-компетентності.

середній

Передбачає:
– прояв майбутніми фахівцями гнучкості мислення під час вирішення завдань дослідницького і по-
шуково-творчого характеру в процесі формування ІТ-компетентності;
– ситуативне прагнення майбутніх лікарів і провізорів самостійно вирішувати завдання в процесі 
формування ІТ-компетентності;
– можливість для майбутніх фахівців долати інертність мислення в процесі вирішення фахово 
спрямованих завдань за умови формування ІТ-компетентності;
– епізодичне застосування суб’єктами освітнього процесу креативного підходу до вирішення фахо-
во спрямованих завдань під час формування ІТ-компетентності.

задо-
вільний

Передбачає:
– стереотипність мислення в майбутніх лікарів і провізорів під час вирішення завдань дослідниць-
кого і пошуково-творчого характеру в процесі формування ІТ-компетентності; 
– епізодичну цікавість з боку майбутніх фахівців до творчого вирішення завдань у межах форму-
вання ІТ-компетентності під час навчання зазначеним ДПНП; 
– спонукання суб’єктів освітнього процесу за допомогою додаткових стимулів до творчої активнос-
ті під час формування їх ІТ-компетентності.

низький 
(незадо-
вільний)

Передбачає:
– відсутність цікавості в майбутніх фахівців до творчого вирішення завдань у межах формування 
ІТ-компетентності під час навчання зазначеним ДПНП;
– відсутність у майбутніх лікарів і провізорів творчої активності в процесі формування ІТ-
компетентності.

Джерело: розроблено автором
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бо з ймовірністю помилки першого роду α = 0,05 
(рівень значущості) можна стверджувати, що 
між кількостями балів (Sб), набраних суб’єктами 
освітнього процесу, вибіркових сукупностей КГ і 
ЕГ існує достовірний сильний і додатний ліній-
ний кореляційний зв’язок (|r| ≥ r*, 0,7 < |r| < 1, 
r > 0, |t|> t* у табл. 7).

Окрім того, з метою з’ясування наявності 
впливу на розвиток творчих здібностей майбутніх 

фахівців процесу формування ІТ-компетентності 
під час навчання зазначеним ДПНП за резуль-
татами анкетного опитування була перевірена 
статистична гіпотеза про рівність центрів розпо-
ділу двох незалежних нормальних сукупностей 
(тобто, контрольних і дослідних груп). 

Зауважимо, що критерій перевірки цієї гіпо-
тези був обраний, зважаючи на те, що дисперсії 
сукупностей різні або однакові (табл. 8). 

Таблиця 5
Умови дослідження, за яких передували особи, котрі вивчали ДПНП «ІТФ»

Група Умови

І група – у процесі навчання постійно використовувались розроблені посібники «Інформаційні технології у 
фармації. Практикум», «Інформаційні технології у фармації. Тестові завдання» 

ІІ група
– у процесі навчання розроблені посібники «Інформаційні технології у фармації. Практикум», «Ін-
формаційні технології у фармації. Тестові завдання» використовувались постійно під час вивчення 
модуля № 1, а модуля № 2 – фрагментарно або нерегулярно 

ІІІ група
– у процесі навчання розроблені посібники «Інформаційні технології у фармації. Практикум», 
«Інформаційні технології у фармації. Тестові завдання» використовувались фрагментарно або не-
регулярно під час вивчення модуля № 1, а модуля № 2 – постійно 

Джерело: розроблено автором

Таблиця 6
Результати анкетного опитування і висновки щодо рівня творчих здібностей  

для кожного з учасників дослідження 

№ з/п
І група Рівень 

(висно-
вок)

ІІ група Рівень 
(висно-

вок)

ІІІ група Рівень 
(висно-

вок)
Sб Sб Sб

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
1. 19 31 Н→Н 20 35 Н→З 32 49 Н→С
2. 35 53 З→В 19 30 Н→Н 21 32 Н→Н
3. 25 42 Н→С 20 31 Н→Н 37 54 З→В
4. 19 29 Н→Н 34 40 З→З 22 35 Н→З
5. 15 24 Н→Н 34 51 З→В 34 51 З→В
6. 34 51 З→В 20 27 Н→Н 34 51 З→В
7. 27 37 Н→З 34 51 З→В 19 27 Н→Н
8. 21 32 Н→Н 22 30 Н→Н 17 21 Н→Н
9. 35 52 З→В 34 45 З→С 18 24 Н→Н
10. 25 43 Н→С 17 24 Н→Н 29 43 Н→С
11. 26 42 Н→С 22 32 Н→Н 23 34 Н→З
12. 25 42 Н→С 34 41 З→З 15 21 Н→Н
13. 21 34 Н→З 16 24 Н→Н 22 33 Н→Н
14. 16 24 Н→Н 34 43 З→С 20 28 Н→Н
15. 15 24 Н→Н 27 32 Н→Н 21 33 Н→Н
16. 36 52 З→В 16 23 Н→Н 26 35 Н→З
17. 33 49 Н→С 26 37 Н→З 27 40 Н→З
18. 23 35 Н→З 16 23 Н→Н 18 25 Н→Н
19. 21 29 Н→Н 16 22 Н→Н 34 46 З→С
20. 17 23 Н→Н 16 25 Н→Н 16 22 Н→Н
21. 22 34 Н→З 34 51 З→В
22. 14 22 Н→Н

Джерело: розроблено автором

Таблиця 7
Результати кореляційного аналізу, а також оцінювання наявності і достовірності  

лінійного кореляційного зв’язку (за результатами анкетного опитування)
Критерії і висновки І група (n = 21) ІІ група (n = 20) ІІІ група (n = 22) n = 63

r
r*

0,973
0,433

0,934
0,444

0,986
0,422

0,954
0,248

Висновок |r| ≥ r*, наявний достовірний кореляційний зв’язок
t
t*

18,279
2,093

11,137
2,101

26,038
2,086

24,785
2,000

Висновок |t| > t*, наявний лінійний кореляційний зв’язок
Джерело: розроблено автором
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Таблиця 8

Результати статистичної перевірки гіпотези 
про рівність дисперсій двох нормальних 

сукупностей і гіпотези про рівність центрів 
розподілу двох незалежних нормальних 
сукупностей, якщо їх дисперсії невідомі  
 (за результатами анкетного опитування) 

Критерії 
і висно-

вки

І група  
 (n = 21)

ІІ група  
 (n = 20)

ІІІ група 
(n = 22) n = 63

f 2,206 1,534 2,369 2,084
f* 2,124 2,168 2,084 1,524

Висновок

f > f*, 
дисперсії 
сукупнос-
тей різні

f < f*,  
дисперсії 

сукупностей 
однакові

f > f*,  
дисперсії сукуп-

ностей різні

t 4,840 3,550 3,909 7,145
t* 2,030 2,024 2,028 1,982

Висновок t > t*, центри розподілу зміщені
Джерело: розроблено автором

За результатами перевірки сформульованої 
статистичної гіпотези був отриманий висновок, 
що центри розподілу двох незалежних нормаль-
них сукупностей зміщені (табл. 8). Він дозволив 
нам стверджувати, що процес формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців, який відбу-
вається під час навчання ДПНП «ІТФ», впливає 
на розвиток їх творчих здібностей.

Аналізуючи результати анкетного опитуван-
ня, можна вести мову про достатньо виражену 
позитивну динаміку зміни рівнів творчих зді-
бностей учасників дослідження (низький рівень 
зменшився на 26,98%, а задовільний на 4,76%, се-
редній рівень збільшився на 15,87%, а високий – 
на 15,87%) та їх якості (збільшилась на 31,74%) в 
процесі формування їх ІТ-компетентності під час 
навчання ДПНП «ІТФ» (табл. 9).

Було встановлено, що найбільшої позитивної 
динаміки зміни рівнів творчих здібностей та їх 
якості в процесі формування ІТ-компетентності 
під час навчання ДПНП «ІТФ» досягли учасники 
дослідження І групи, а найменшої – учасники 
дослідження ІІ групи (табл. 10). 

Можна стверджувати (табл. 10), що для 
суб’єктів освітнього процесу І групи зміна якості 
творчих здібностей була максимальною (збіль-
шилась на 42,85%), а для суб’єктів освітнього 
процесу ІІ групи – мінімальною (збільшилась 
на 20,0%). Такі результати можна пояснити 
тим, що постійне використання під час навчан-

ня ДПНП «ІТФ» розроблених посібників особами 
І групи забезпечило ефективне формування їх 
ІТ-компетентності [3], що, на нашу думку, мак-
симально сприяло розвитку творчих здібностей 
майбутніх фахівців. 

Варто акцентувати увагу на тому, що найвищі 
показники (у %) рівнів творчих здібностей серед 
КГ мали особи ІІ групи (табл. 10), у котрих на 
момент початку вивчення ДПНП «ІТФ» вже була 
сформована ІТ-компетентність, бо вони завер-
шили вивчення ДПНП за вибором «ЄСКГ», яке 
відбувалось з використанням розроблених по-
сібників «Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності. Практикум», «Європейський стан-
дарт комп’ютерної грамотності. Тестові завдан-
ня» і передбачало, здебільшого, вирішення за-
вдань І-го і ІІ-го рівнів. Нерегулярне або повне 
невикористання вище зазначених посібників 
(табл. 5) особами цієї групи впродовж вивчення 
модуля № 2 ДПНП «ІТФ» не сприяло достатньо-
му формуванню їх ІТ-компетентності [3]. Саме 
це, на нашу думку, й обумовило для майбутніх 
провізорів (осіб ІІ групи) найнижчі показники (у 
%) рівнів творчих здібностей, а також їх якості 
(табл. 10) за підсумками вивчення ДПНП «ІТФ».

Таблиця 9
Динаміка зміни рівнів творчих здібностей 
майбутніх провізорів і їх якості в процесі 

формування ІТ-компетентності  
під час навчання ДПНП «ІТФ» (n = 63), %

Рівень твор-
чих здібнос-

тей
КГ ЕГ Різниця

Зміна якості 
творчих зді-

бностей (серед-
ній і високий 

рівні)
низький

задовільний
середній
високий

76,19
23,81
0,00
0,00

49,21
19,05
15,87
15,87

– 26,98
– 4,76
+ 15,87
+ 15,87

+ 31,74

Джерело: розроблено автором

Висновки і перспективи. За результатами до-
слідження можна зробити висновок, що процес 
формування ІТ-компетентності під час навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з викорис-
танням розроблених посібників [3] є визначаль-
ним для розвитку творчих здібностей майбутніх 
лікарів і провізорів, котрі дозволять їм творчо 
вирішувати завдання і проблеми не тільки в май-
бутній професійній діяльності, але й в інших до-
тичних сферах.

Таблиця 10
Динаміка зміни рівнів творчих здібностей майбутніх провізорів і їх якості  
в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ІТФ», %

Рівень творчих здібностей
І група (n = 21) ІІ група (n = 20) ІІІ група (n = 22)

КГ ЕГ різниця КГ ЕГ різниця КГ ЕГ різниця
низький

задовільний
середній
високий

80,95
19,05
0,00
0,00

38,10
19,05
23,80
19,05

– 42,85
0,00

+ 23,80
+ 19,05

70,00
30,00
0,00
0,00

60,00
20,00
10,00
10,00

– 10,00
– 10,00
+ 10,00
+ 10,00

77,27
22,73
0,00
0,00

50,00
18,18
13,64
18,18

– 27,27
– 4,55
+ 13,64
+ 18,18

Зміна якості творчих здібностей (серед-
ній і високий рівні) + 42,85 + 20,00 + 31,82

Джерело: розроблено автором
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ  
И ПРОВИЗОРОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ

Аннотация
В статье акцентировано внимание на понятии «творческие способности». Охарактеризованы задания 
4-х уровней, а также исследована их значимость для развития творческих способностей будущих 
врачей и провизоров в процессе формирования информационно-технологической компетентности (ИТ-
компетентности) во время обучения дисциплинам естественнонаучной подготовки (ДЕП). Выяснена 
роль проблемных заданий в процессе развития творческих способностей будущих специалистов, у 
которых формируется ИТ-компетентность во время обучения ДЕП. Разработана методика оценива-
ния уровней творческих способностей будущих специалистов при условии приобретения ими ИТ-
компетентности во время обучения ДЕП, которая предусматривает анкетный опрос субъектов об-
разовательного процесса по сформулированным вопросам и реализацию алгоритма оценивания его 
результатов с использованием соответствующих статистических методов. В пределах разработанной 
модели проведен анкетный опрос субъектов исследования, а также оценены его результаты по пред-
усмотренному алгоритму. Доказано, что процесс формирования ИТ-компетентности во время обучения 
ДЕП с использованием разработанных пособий является определяющим для развития творческих спо-
собностей будущих врачей и провизоров, которые позволят им творчески решать задания и проблемы 
не только в будущей профессиональной деятельности, но и в других касательных сферах. 
Ключевые слова: анкетный опрос, задание, ИТ-компетентность, методика, пособия, уровень, творче-
ские способности. 
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THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE CAPABILITIES OF FUTURE DOCTORS 
AND PHARMACISTS IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE IT COMPETENCE

Summary 
In the article, attention has been focused on the concept «сreative capabilities». We have described the 
tasks of four levels, and also investigated their significance for the development of creative capabilities 
of future doctors and pharmacists in the process of formation of information technology competence (the 
IT competence) during teaching the disciplines of naturally scientific preparation. The role of problematic 
tasks in the process of development of creative capabilities of the future specialists at which the IT 
competence is formed during teaching the disciplines of naturally scientific preparation has been found. 
We have developed the method of evaluation of levels of creative capabilities of the future specialists on 
condition of acquisition of the IT competence by them during teaching the disciplines of naturally scientific 
preparation, which provides the questionnaire survey of subjects of educational process on the formulated 
questions and the implementation of algorithm of evaluation of its results with the use of the appropriate 
statistical methods. We have conducted the questionnaire survey of research subjects within the limits 
of the developed model and also estimated its results by the provided algorithm. We have proved, that 
the process of formation of the IT competence during teaching the disciplines of naturally scientific 
preparation with the use of the developed manuals is determining for development of creative capabilities 
of future doctors and pharmacists, which allow them to solve the tasks and problems creatively not only 
in future professional activity but also in other tangent areas. 
Keywords: questionnaire survey, task, ІТ competence, method, manuals, level, creative capabilities. 
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BILINGUAL TEACHING: A THEORETICAL FRAMEWORK

Zakordonets N.I.
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

The article outlines a theoretical framework for conceptualizing issues within the emerging field of 
bilingual teaching. Among current concerns are the bilingual language acquisition, language awareness and 
communicative competence in bilingual education. There have been defined the distinctiveness and problems 
of the designing and implementing bilingual programmes and curriculum resources development. The 
peculiarities that contain the formulation of specific principles of bilingual teaching have been considered. 
This article summarises theoretical and methodological data of the hypotheses about bilingual teaching. 
Approaches to the pedagogical content knowledge of bilingual lecturers at higher educational institutions 
have been determined. 
Keywords: bilingual education, bilingual teaching, language acquisition, theoretical framework, content 
knowledge, bilingualism. 

© Zakordonets N.I., 2017

The problem setting. With the increasing of 
economic globalization, the communication 

among various nations is persistently expanded 
and the development tendency of educational in-
ternationalization has been arising. The practical 
use of innovative technology and the improvement 
of long-distance education convey intensive chal-
lenge to the higher education of Ukraine, and that 
fundamentally has been developing the research 
about education policy and teaching methodology. 
To adjust social demand for the students’ aptitude 
at higher educational institutions, the teaching 
quality of the undergraduate training should be 
constantly enhanced. 

Furthermore, being proficient solely in one lan-
guage is not acceptable for economic growth, so-
cial affluence, and educational success. To achieve 
academic performance and contribute to trade and 
industry improvement it is required to possess a 

wide range of skills, including the ability to speak 
more than one foreign language. In addition, lan-
guage acquisition is crucial to the cognitive devel-
opment of a person. It is undeniable that well-bal-
anced bilingual students may attain academic 
accomplishment faster than monolingual learners.

Thus, the development of bilingual teaching 
might help students to steadily comprehend the 
communication between specialised knowledge ob-
taining and technology trends in English, increase 
their application capability of foreign language, 
and enhance their international awareness and 
global competitive proficiency.

It should be clear, however, that bilingual 
teaching is a broad term which is used to de-
note the presence of two languages in instruc-
tional settings, depending upon various variables, 
comprising the native language, the language of 
tuition, and the linguistic objective of the pro-
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gramme to define which type of bilingual educa-
tion should be applied.

The Analysis of Recent Studies and Publica-
tions. A number of studies similar to the present 
research have been undertaken in the past [3; 7; 
8; 12] but they were focused primarily on types 
of bilingual education, theories acquainted with 
cognitive functioning and bilingualism. By com-
parison, this present study focuses on the various 
pedagogical theories and methodologies for practi-
cal usage. Overall, it is expected that the findings 
of this study will contribute to the improvement 
of the bilingual education programmes at higher 
educational institutions.

The problem of bilingual teaching is solved 
differently in various countries. Cultural and aca-
demic program issues in bilingual education have 
become subjects of study of a number of studies 
having revealed that bilingual education is effec-
tive with students in well-designed programmes 
acquiring academic English [2; 11; 13]. Historical 
and cultural aspects of bilingual education have 
been studied by H. Baumgartner, L. Vygotskii, 
G. Burger, M. Valentik, J. Walter G. Haas, K. Lantz. 
Some researchers (C. Baker, C. Benson, J. Cum-
mins, N. Dutcher, and V. Youssef) have provid-
ed evidence that bilingual schooling can improve 
basic education in developing countries, with a 
demonstration of the pedagogical advantages of 
bilingual education. 

Numerous research studies that point to the 
problems of bilingualism and challenges of study-
ing bilingualism in linguistics have been conducted 
by A. Diebold, J. Edwards, S. Lieberson, W. Mack-
ey, F. Fabbro. The key fundamental theoretical and 
empirical questions involving bilingual teaching 
have been formulated by E. Haugen, U. Weinre-
ich, and M. Blanc. An excellent foundation to top-
ics such as bilingual education, second-language 
teaching, and language policies has been provided 
by C. Myers-Scotton and C. Hoffmann. Advantages 
of bilingual education at the social level have been 
discussed by T. Baker and S. Romaine. 

The objective of this paper is to outline a theo-
retical framework for conceptualizing issues within 
the emerging field of bilingual teaching and meth-
odological approaches to the content of bilingual 
teaching at higher educational institutions. 

The results of the study. It is indisputable that 
bilingualism being associated with second lan-
guage acquisition extends the capabilities of the 
individual to contribute to the values of other cul-
tures. Since language and culture have been close-
ly entwined, then a tongue being a part and form 
of expression of a culture actualizes the problem 
of understanding at the level of global education. 
In the information society whose members in their 
professional activity should contact a large num-
ber of other people, communication is to be ade-
quate, clear and accurate. Thus, standard common 
language would be a universal means of such com-
munication for all in the world, overcoming inter-
action challenges.

Research completed by Dr. Jim Cummins, the 
professor of the Ontario Institute for Studies in Ed-
ucation at the University of Toronto, supports a cen-
tral principle of bilingual education: children’s first 
language skills must become well developed to en-

sure that their academic and linguistic performance 
in the second language is maximized [5, p. 67].

Cummins’s Developmental Interdependence Theo-
ry suggests that growth in a second language is de-
pendent upon a well-developed first language, and 
his Thresholds Theory proposes that a child must 
attain a certain level of proficiency in both the na-
tive and second language in order for the beneficial 
aspects of bilingualism to accrue. Also, Dr. Cummins 
presented the concept of the Common Underlying 
Proficiency Model of bilingualism, which clarifies 
how notions learnt in one language can be trans-
ferred to another. Jim Cummins is acknowledged for 
his distinction between Basic Interpersonal Commu-
nication Skills (BICS) and Cognitive Academic Lan-
guage Proficiency (CALP) [5, p. 89–93].

A linguist Stephen Krashen developed an over-
all theory of second language acquisition known 
as the Monitor Model. The distinction between ac-
quisition and learning–acquisition is the core prin-
ciple of this theory having been a subconscious 
process taking place in authentic communicative 
circumstances and learning having been the con-
scious procedure of knowing about a language. In 
addition, the Monitor Model comprises the natural 
order hypothesis, the Input Hypothesis, the Moni-
tor Hypothesis, and the Affective Filter Hypothesis. 
Together, these five hypotheses provide a vivid 
structure for understanding of how to best cre-
ate and implement educational programs for lan-
guage-minority students. Stephen Krashen has 
put his theory into practice with the establishment 
of the Natural Approach and the Gradual Exit 
Model, which are founded on the second principle 
of bilingual education – the concept of comprehen-
sible input [9]. Thus, language teaching should be 
accomplished so that a language can be acquired 
without difficulty, and this process is completed by 
applying delivery methods and levels of language 
that can be easily mastered by the students. 

Colin Baker, being commonly approved as one 
of the most incisive prominent international re-
searchers in the field of bilingualism and bilingual 
education, defines the connection between bilin-
gualism and intelligence and bond between bilin-
gualism and thinking. Moreover, C. Baker has tried 
to clarify the relation between language and soci-
ety distinguishing those factors that are expect-
ed to revive a dying language: economic, social, 
symbolic, demographic, institutional support and 
religion [1].

Dr. Baker in his book Foundations of Bilingual 
Education and Bilingualism has discussed individ-
ual and societal concepts in minority and major-
ity languages; childhood developmental perspec-
tives; general bilingual education issues, bilingual 
and second language classrooms, and political and 
multicultural perspectives. He suggests the two 
routes to bilingualism: simultaneous, occurring up 
to the age of three when two languages are ac-
quired consecutively and sequential, taking place 
through formal education of informal paths. Hav-
ing concluded his opinions of assimilation versus 
bilingualism C. Baker announced the following 
statements based on his individual interests and 
political ideas: «Some see language as a problem 
while others see it as a resource. The first group 
sees in the classroom the place where language 
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and cultural differences will be dissolved. For the 
others, the school is a place where to celebrate di-
versity» [1, p. 56–60]. 

In our opinion, bilingual teaching can be consid-
ered as a focused educational process of individual 
socialization that occurs in terms of natural or ar-
tificial bilingualism being provided in the mastery 
of the world cultural values by means of native 
and foreign languages comprising bilingual educa-
tion and multicultural upbringing. Consequently, 
bilingual teaching can be defined as lecturers and 
students’ joint activity in the study of certain ac-
ademic disciplines in their native and foreign lan-
guages, providing a high level of competence in a 
foreign language and content knowledge mastery. 
It is clear, then, that a foreign language should be 
acquired through content learning just as content 
may be studied through a language. 

Clearly, the peculiarity of bilingual education 
is the existence of two languages as a means of 
teaching. Thus, each of them is studied not only 
as a subject that is not limited to the study of a 
language as a system. The following parameters 
for the developing curriculum for bilingual educa-
tion students should be taken into consideration: 
language situation in the family, characteristics of 
the curriculum, personal living space, function and 
status of the language. Furthermore, short- and 
long-range goals and specific objectives should be 
converted to lesson plans and tasks, taking into 
account linguistic and cultural background. 

So, the main idea of the bilingual education is 
that a foreign language along with a native lan-
guage can be used as a means of teaching and 
learning strategies in the process of professional 
training of future specialists. Moreover, content 
knowledge can be developed at the same time as 
students improve their language skills. In bilin-
gual education the problem of fragmentation of 
thinking and speaking a foreign language is be-
ing removed, as there is non-linguistic object of 
knowledge – professional knowledge and profes-
sional techniques. Cognitive activity is carried out 
in the unity of language activity and mastery of 
the subject matter occurs simultaneously with the 
mastery of the means of expression in native and 
foreign languages. 

The results of the study have shown that the-
oretical and methodological foundations of the key 
concepts in bilingual education are: personality ori-
ented paradigm of modern education; a pragma-
tist approach, as a major psychological concept of 
learning; cognitive and communicative and compe-
tency-based approaches; concept of humanization 
and humanitarization of education; hypothetical 
model of Interlanguage theory of foreign language 
learning; a model of learning activity design; the 
concept of intercultural dialogue [10, p. 45–47]. 
Consequently, the strategic objective for bilingual 
education is the formation of future professionals 
in the bilingual subject matter competence which 
is a set of general, special and interdisciplinary 
professional knowledge and skills that ensure suc-
cessful career readiness for professional activity 
implementation in native and foreign languages in 
terms of intercultural communication.

Didactic and methodological approaches to the 
content for bilingual teaching at higher educational 

institutions comprise: event-related being focused 
on the subject matter meaningful in the situation 
contextually relative; comparative being provided 
a comparative analysis of the events, phenome-
na and facts of life around the world; integrated 
being combined peculiarities of both approaches 
mentioned above and being involved the examina-
tion of specific situations in comparative analytical 
perspective.

Models of bilingual education, reflecting the ratio 
of native to foreign language perform the following 
functions: duplicate being involved the presenta-
tion of the same semantic content of lexical units in 
both native and target languages; additive which is 
to provide additional information in a foreign lan-
guage being promoted diversity that is crucial to 
acknowledge peoples’ differences; parity being pro-
vided equal use of native and foreign languages in 
the disclosure of subject matter; dominant due to 
which with the advent of multicultural societies a 
foreign language plays a significant role in bilingual 
education programs [6, p. 15–20].

As such, it may be more feasible to teach pre-
dominantly through manipulative, practical or 
visual experiences, using collaborative activities 
that make the lesson and a foreign language com-
prehensible to students. For example, rather than 
teach the vocabulary in isolation from the content 
in order to describe what various items are made 
of it will be valuable to demonstrate the mean-
ings of the terms. Also, lecturers should make their 
speech more comprehensible talking more slowly, 
giving emphasis to significant information and key 
phrases. Furthermore, the teachers may simpli-
fy their speech, using less complex grammar and 
more common vocabulary, providing exemplifica-
tion, additional meanings and paraphrasing. 

However, it is undeniable that lecturers face 
the challenge of enabling students to learn content 
and develop the linguistic and academic compe-
tence of learners who are studying through a for-
eign language. Obviously, visuals, facial expression 
and gestures are able to contribute to content and 
language learning. In addition, the content mas-
tery and skills development need to be constantly 
supervised and understanding of the core concepts 
and terms properly verified. 

The conclusions and perspectives of further re-
search. The results of the study reveal that, there 
are about ten various bilingual education pro-
grammes. Provided that mastering the language 
is carried out by the input information and sub-
conscious language acquisition predominates over 
consciously studying the language, input informa-
tion should be the base of a course. Consequently, 
students focus on content knowledge rather than 
on the grammatical structure of sentences while 
perceiving information and making decisions about 
learning materials. Teaching process should be ac-
complished creating a positive learning environ-
ment in the classroom allowing the students to feel 
themselves comfortable, safe and engaged. Thus, 
bilingual teaching develops both English proficien-
cy and academic competence by instruction in the 
primary language as well as English. 

This article has attempted to summarise the-
oretical and methodological aspects of bilingual 
teaching analysing the problems of bilingualism 
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and ways to increase lecturers’ efficiency through 
the effective planning, adjusting classroom activ-
ities while assisting their students in developing 
content knowledge at the same time as improv-
ing language skills. To ensure a complete problem 
solution, it needs to be assured that constraints in 

the implementation of the bilingual programmes 
will be overcome. Among the perspectives of fur-
ther study we suggest search of methods of the 
analysis of foreign language immersion and the 
linguistic and academic competence development 
to be considered. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ

Анотація
У статті розглянуто теоретико-методологічні основи концепції двомовного навчання. Схарактери-
зовано стан розроблення проблеми білінгвізму. Виділено особливості і проблеми конструювання 
білінгвального навчального плану. Досліджено особливості, що вимагають формулювання специфічних 
принципів двомовного навчання. Окреслено форми та методи організації двомовного навчання у ви-
щих навчальних закладах.
Ключові слова: білінгвальна освіта, двомовне навчання, засвоєння мови, теоретичні основи, обсяг 
знань, білінгвізм. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДВУЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы концепции двуязычного обучения. Охарак-
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІНКЛЮЗИВНОГО ЛІДЕРСТВА  
В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ

Запотічна М.І.
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті висвітлюється проблема використання потенціалу інклюзивного лідерства в шкільній освіті 
корінних народів Канади. Виконано аналіз науково-педагогічної літератури, яка трактує окремі аспекти 
предмету дослідження. Розглянуто досвід організації партнерств між школою та батьками, лідерами гро-
мад корінних народів. Обґрунтовано використання традиційної педагогіки корінних народів Канади та су-
часних педагогічних технологій задля підвищення рівня успішності учнів – представників корінного поход-
ження. Представлено висновки дослідження та перспективи подальших розвідок з проблеми дослідження. 
Ключові слова: Канада, корінні народи, шкільна освіта, інклюзивне лідерство, традиційна педагогіка 
корінних народів.
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Постановка проблеми. Основною метою 
освіти є розвиток та соціалізація дітей та 

молоді. Первинна соціалізація відбувається у ро-
динному оточенні, коли батьки виховують сво-
їх дітей в колі сім’ї. Вторинна соціалізація осо-
бистості, як правило, відбувається за допомогою 
формальних інституцій як соціальних утворень. 
У суспільствах, де існують школи, учнів навча-
ють цінностей, знань, умінь та навичок, необ-
хідних для ефективного функціонування у сус-
пільстві, а сукупність необхідної для засвоєння 
інформації втілюється у навчальних програмах. 

Сучасна система освіти Канади розвивається 
у полікультурному середовищі. Підтримання на-
ціональних елементів освіти та розвиток куль-
тури і традицій різних народів світу є широко 
розповсюдженою практикою у полікультурному 
канадському суспільстві. Представники кожної 
етнічної групи, дотримуючись культурних осо-
бливостей канадського суспільства, в той же час 
зберігають та передають з покоління в поколін-
ня власну національну культуру, традиції, цін-
ності та світогляд. У школах системи загальної 
шкільної освіти знайомлять дітей із особливос-
тями мови, культури, традицій різних народів 
світу. Змістове наповнення навчальних програм, 
методика викладання матеріалу набувають осо-
бливого значення для соціалізації особистості та 
формування її світогляду, оскільки збереження 

та передача культурних цінностей значно зале-
жить від того, чого навчають у школах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осві-
та Канади, її різновиди (формальна, неформаль-
на), історія її розвитку, різні її рівні (навчання та 
розвиток у період раннього дитинства; система 
початкової та середньої загальноосвітньої школи; 
подальша освіта; навчання дорослих та розвиток 
умінь і навичок) досліджуються вітчизняними та 
зарубіжними науковцями: Т. Кучай, Дж. Едвардз 
(J. Edwards), Н. Френсіс (N. Francis), Дж. Рейне 
(J. Reyhner) (шкільна освіта Канади); О. Барабаш, 
Н. Мукан, М. Лещенко (неперервна освіта); О. Огі-
єнко, К. Воядже (C. Voyageur), Б. Келліу (B. Calliou) 
(полікультурна освіта Канади); Ю. Шийка, 
С. Шепсон (S. Shapson), В. О’Дойлі (V. O’Doyley), 
К. Хілтенстем (K. Hyltenstam), Л. Олбер (L. Olber) 
(білінгвальна освіта) тощо.

Освіту корінного населення Канади вивчали 
С. Андерсен (C. Andersen, A. Johns), Дж. Куммінс 
(J. Cummins), Й. Хеберт (Y. Hebert), Д. МкКас-
кілл (D. McCaskill), Х. Рехем (H. Raham), Дж. Фрі-
сен (J. Friesen), В. Фрісен (V. Friesen), Дж. Ламбе 
(J. Lambe), проте, використання потенціалу ін-
клюзивного лідерства в шкільній освіті корінних 
народів Канади ще не була предметом наукового 
дослідження вітчизняних науковців. 

Мета статті. Метою статті є дослідження ви-
користання потенціалу інклюзивного лідерства в 
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шкільній освіті корінних народів Канади. Автором 
визначено такі завдання: 1) виконати аналіз нау-
ково-педагогічної літератури, що висвітлює окре-
мі аспекти окресленої проблеми; 2) вивчити ка-
надський досвід залучення батьків, громадських 
діячів, представників громад корінних народів до 
навчального процесу й життєдіяльності школи та 
визначити його вплив на успішність учнів.

Виклад основного матеріалу. Результати до-
сліджень вітчизняних та зарубіжних науковців 
свідчать, що характерною особливістю розви-
тку системи шкільної освіти Канади на почат-
ку ХХІ ст. є розвиток інклюзивного лідерства 
(англ. – inclusive leadership). Інклюзивне лідер-
ство, як зауважує З. Магдач, передбачає залучен-
ня до освітнього процесу людей, що знаходяться 
в середині освітньої організації і займають різні 
формальні посади, а також людей, що мають від-
ношення до навчально-виховного процесу, але 
знаходяться поза межами освітньої організації 
[1]. Особливу увагу в інклюзивному лідерстві 
звертають на залучення до продуктивної співп-
раці осіб різного етнічного та культурного похо-
дження, характеру, складу мислення, світогляду 
тощо. Практика інклюзивного лідерства активно 
застосовується у системі освіти корінного насе-
лення Канади і має позитивний вплив на успіш-
ність учнів.

У контексті інклюзивного лідерства активну 
участь в освітньому процесі окрім вчителів, соці-
альних працівників, завучів та директорів шкіл, 
беруть батьки та представники громади [2], [3]. 
Зважаючи на особливу роль суспільства корін-
них жителів та їхніх громад, які традиційно були 
й залишаються невід’ємною частиною освіти та 
виховання молодого покоління, інклюзивне лі-
дерство відіграє особливе значення на сучасному 
етапі розвитку освіти корінних народів Канади. 

Як свідчать результати виконаного дослі-
дження, у провінції Британська Колумбія рі-
вень учнівської успішності серед представників 
корінного населення значно вищий у шкільних 
районах, які розвинули партнерські відносини із 
місцевими представниками – лідерами корінних 
жителів, і які беруть активну участь у прийнятті 
освітніх рішень. 

Про позитивні зміни свідчать статистичні 
дані про успішність учнів 17 шкіл у провінції 
Альберта, які активно впроваджували Проект 
навчального середовища школа-громада (англ. 
School-Community learning environment project). 
У рамках цього проекту школи запровадили низ-
ку стратегій щодо залучення батьків та громади 
до навчально-виховного процесу. Однією з найу-
спішніших програм цього проекту, створена спе-
ціально для батьків та учнів корінного населення, 
стала програма залучення батьків з метою по-
кращення успішності учнів «Сім’ї та школи ра-
зом» (англ. FAST – Families and schools together). 
У провінції Британська Колумбія у 2004 р. засно-
вано Клуб батьків дітей перших націй (англ. First 
Nations Parents’ Club), який сприяв утворенню 
134 місцевих батьківських комітетів та об’єднав 
близько 2800 осіб [7].

За допомогою Асоціації шкіл перших націй 
батьків забезпечують інформаційними матеріа-
лами, навчальною підтримкою, для них органі-
зовуються спеціальні семінари та конференції, 

проводяться спеціальні тренінги, які навчають 
їх допомагати дітям у навчанні, інформують, як 
використовувати наявні ресурси для підвищення 
успішності їхніх дітей. 

Оцінювання програм у різних провінціях та 
територіях Канади свідчить, що у 31 канад-
ській школі, які залучили 387 батьків та більше 
600 учнів, батьки почали значно більше приді-
ляти уваги навчанню своїх дітей, а також почали 
допомагати готувати домашнє завдання [7]. Необ-
хідно зазначити, що хоча дослідження свідчать 
про підвищення рівня успішності, зацікавленості 
учнів та батьків в освіті дітей, співпраця школи, 
громади й батьків у різних місцевостях значно 
відрізняється, залежно від конкретних академіч-
них потреб учнів, потреб громади, історико-куль-
турних особливостей розвитку освіти у певному 
шкільному районі чи провінції. Відрізняються і 
рівень залучення громади до навчального про-
цесу. Це може бути виконання громадою рад-
ницьких, консультаційних функцій щодо впро-
вадження певних рішень шкільної адміністрації, 
участь громади у прийнятті рішень і плануванні 
освітньої діяльності чи самостійне прийняття рі-
шень громадою корінних жителів із подальшим 
узгодженням їх із адміністрацією школи.

Окрім цього, з метою покращення результа-
тивності шкільної освіти та підвищення рівня 
успішності учнів – представників корінного по-
ходження Департамент індіанців та розвитку 
півночі Канади запровадив низку освітніх парт-
нерських програм (англ. Education Partnerships 
Programs), спрямованих на посилення співп-
раці між представниками корінного населення, 
урядами провінцій і територій Канади, феде-
ральним урядом та місцевими органами управ-
ління освітою. Серед них варто виокремити, на-
приклад, Партнерство Окісіяпі (англ. Okiciyapi 
partnership), що об’єднує загальноосвітні школи 
м. Саскатун (провінція Саскачеван), Радy племен 
м. Саскатун та Центральнy міську федерацiю 
метисів (англ. Central Urban Metis Federation). 
У результаті співпраці цих організацій, було роз-
роблено культуровідповідні навчальні програми, 
програми професійного розвитку вчителів, що 
працюють з учнями – представниками корінного 
населення, спеціальні тести для визначення про-
галин у знаннях в учнів корінного та некорінного 
походження, стратегії білінгвальної освіти для 
корінних жителів тощо. 

Розвиток інклюзивного лідерства в освіті ді-
тей корінних народів Канади спричинений пев-
ними тенденціями. Сучасний етап розвитку 
освіти корінного населення Канади характери-
зується тенденцією відродження традиційної 
народної педагогіки корінних жителів та її інте-
грацією у сучасну систему освіти Канади. Син-
тез традиційного і сучасного породжує новітню 
систему освіти Канади, зокрема і систему освіти 
корінного населення, основною метою якої є фор-
мування бікультурної особистості – представни-
ка корінних народів Канади із чітко визначеною 
національною ідентичністю, який володіє усіма 
необхідними знаннями та навичками, щоб стати 
успішним у домінуючому канадському суспіль-
стві. Центральними в навчальних програмах є 
вивчення мови та культури корінних народів. 
Відроджуються традиційні методи навчання, а 
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саме навчання на практиці та усні розповіді ле-
генд й історій, оживляється інтерес до вивчення 
мов корінних народів Канади, традиційна музика 
і танці корінних жителів стають важливою час-
тиною сучасного навчання [4], [6]. 

Результати дослідження освіти корінних на-
родів у полікультурному суспільстві Канади 
свідчать, що учні шкіл, у яких підтримують і 
поважають їхню культуру, досягають високих 
показників успішності. Однак, академічний та 
професійний успіх учнів, а також їхнє майбут-
нє значно залежать від розуміння домінантної 
культури нації, в якій вони проживають. У дано-
му випадку це – канадське суспільство. Освітній 
процес повинен забезпечити корінне населення 
знаннями, як культура їхнього народу взаємодіє 
у сучасному світі із полікультурним канадським 
суспільством. Отже, завданням освіти буде фор-
мування особистості, яка володіє знаннями, вмін-
нями та навичками і може функціонувати як в 
канадському полікультурному суспільстві, так і 
в спільноті корінних жителів. 

Як відомо, основним фактором, що відіграє 
вирішальну роль в успішності будь-якого учня, 
є мотивація. Присутність мотивації сприяє пунк-
туальності, регулярному відвідуванню школи, 
позитивній поведінці та загалом створює кон-
структивне шкільне середовище. Як відомо, у 
сучасній педагогіці мотивацію поділяють на вну-
трішню і зовнішню. 

У традиційній освіті корінних жителів мотива-
ція дітей була внутрішньою і повністю залежала 
від зацікавленості самої дитини у навчально-ви-
ховному процесі. Дітей заохочували до виконання 
певних завдань і найчастіше, винагородою за ви-
конання завдань була похвала зі сторони дорослих.

Особливу увагу слід звернути на методику ви-
кладання, зокрема способи подачі матеріалу, які 
використовуються для навчання учнів – пред-

ставників корінного походження. Як правило, 
учні більше зацікавлюються навчальним матері-
алом, якщо він відповідає їхнім інтересам і є на-
ближений до повсякденного життя. У зв’язку з 
цим, важливо пов’язувати навчальний матеріал із 
навколишнім світом, особливо тією частиною ре-
альності, з якою стикаються учні. Оскільки тра-
диційна система навчання корінних жителів була 
зосереджена на опануванні знань шляхом прак-
тичних навичок, важливими у процесі навчально-
виховної діяльності стають використання наочних 
матеріалів, аудіо та відео, кінестетичних видів 
діяльності [5]. «При кожній найменшій нагоді та 
доцільності, навчання учнів повинне відбуватися 
за межами навчальної аудиторії. Це може бути 
проведення екскурсії за межами школи чи просто 
прогулянка на шкільному подвір’ї. Учням значно 
легше знайти зв’язок між поняттями, якщо вони 
пов’язують його із власним досвідом [5].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Отже, як свідчать результати виконаного 
дослідження, на початку ХХІ ст. в освіті корін-
них народів Канади широко використовується 
потенціал інклюзивного лідерства, що передба-
чає залучення до життєдіяльності школи та на-
вчального процесу батьків, громадських діячів, 
представників громад корінних народів. Такий 
досвід є позитивним, оскільки забезпечує можли-
вість формування конструктивного навчального 
середовища, що ґрунтується на освітніх стандар-
тах та інкорпорує культуро відповідні навчальні 
ресурси, зокрема й засади традиційної педаго-
гіки корінних народів. Це, своєю чергою, сприяє 
підвищенню мотивації та зацікавлення учнів, а 
відтак відображається на рівні їхньої успішності. 

До перспектив подальших розвідок відноси-
мо дослідження можливостей здобуття загальної 
шкільної освіти в альтернативних школах для 
корінних народів Канади. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНИАЛА ИНКЛЮЗИВНОГО ЛИДЕРСТВА  
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КАНАДЫ

Аннотация
В статье освещена проблема использования потенциала инклюзивного лидерства в школьном образо-
вании коренных народов Канады. Проанализирована научно-педагогическая литература, которая ос-
вещает отдельные аспекты предмета исследования. Рассмотрен опыт организации партнерств между 
школой и родителями, лидерами общин коренных народов. Аргументировано использование традици-
онной педагогики коренных народов Канады и современных педагогических технологий для повыше-
ния уровня успеваемости учеников – представителей коренного происхождения. Представлены выво-
ды исследования и перспективы дальнейших исследований проблемы, которая изучается. 
Ключевые слова: Канада, коренные народы, школьное образование, инклюзивное лидерство, традици-
онная педагогика коренных народов.
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THE USE OF INCLUSIVE LEADERSHIP POTENCIAL  
IN ABORIGINAL PEOPLES’ SCHOOLING IN CANADA

Summary
In the article the problem of inclusive leadership usage in aboriginal peoples’ schooling in Canada has 
been studied. The analysis of scientific and pedagogical literature which highlights distinct aspects of the 
problem under research has been conducted. The experience of partnership organization between school 
and parents, leaders of aboriginal communities has been examined. The use of traditional pedagogy of 
aboriginal peoples and modern pedagogical strategies for upgrading progress level of aboriginal students 
has been rationalised. The conclusions and perspectives for further study of the problem under research 
have been presented. 
Keywords: Canada, aboriginal peoples, schooling, inclusive leadership, traditional pedagogy of aboriginal 
peoples.
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мування студентами-економістами з використанням соціальних мереж. Показані основні переваги та 
недоліки застосування соціальних мереж при навчанні студентів. В статті описані основні напрямки за-
стосування соціальних мереж та наведені приклади завдань щодо використання Інтернет технологій 
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Постановка проблеми. Навчання майбутніх 
економістів вимагає від викладача ВНЗ 

опанування сучасними методиками викладання, 
інтерактивності такого навчання. Навчання ан-
глійської мови обумовлює необхідність взаємо-
дії, створення робочих ситуацій та спілкування. 
Більшість студентів користуються мережею Ін-
тернет та мають власний профіль у соціальних 
мережах, відтак, використання Інтернет та соці-
альних мереж для покращення результативності 
вивчення]професійної англійської є дієвим мето-
дом. З метою удосконалення методики навчання 
професійної економічно спрямованої англійської 
мови студентів автором було проаналізовано ро-
боти авторів, які вивчали використання інтер-
активного комп’ютерного навчання та сформу-
льовано мету дослідження: визначити основні 
напрямки використання мережі Інтернет та со-
ціальних мереж при навчанні студентів англій-
ської мови, спираючись на власний досвід авто-
ра, визначити типологію та методику навчання 
економічної англійської із використанням соці-
альних мереж, сформулювати основні переваги 
та недоліки такого навчання та запропонувати 
можливі методи корекції.

Аналіз публікацій. Проблему інтерактивно-
го навчання студентів англійської мови вивчали 
численні автори: О. Пометун [4], Л. Пироженко 
[4], Г. Сиротенко [3], Є. Задоя [1], В. Редько [5] 
та інші. Аналіз]літератури показав, що більше 
200 вітчизняних педагогів досліджують проблему 
інтерактивності навчання як прогресивного мето-
ду. Питання інтерактивного навчання англійської 
мови студентів-економістів досліджували Т. За-
соріна [2], В. Семиченко [3], Л. Пісоцька [3] та 
інші. Так, В. Семиченко вважає, що інтерактивне 
навчання – це метод, якому повинен навчити-
ся кожний майбутній педагог, як такому що по-
винен замінити класичне догматичне навчання 
[3, с. 123]. Н. Стецюра, аналізуючи особливості 
впровадження інтерактивного навчання у ВНЗ, 
зважає на необхідність переходу до якісно ново-
го навчання внаслідок новітніх вимог суспільства 
[6]. Більшість авторів вважають, що використан-
ня комп’ютерних технологій при інтерактивному 
навчанні англійської мови студентів ВНЗ сприяє 
покращенню результативності такого навчання, 
активізації пізнавальної діяльності студентів, за-
лучає студента до безпосередньої дії. Щодо вико-
ристання мережі Інтернет та соціальних мереж 

при вивченні англійської мови у ВНЗ, М. Сіл-
берман та А. Ванганді вважають, що майбутнє 
навчання іноземних мов – саме за соціальними 
мережами, і безпосередня присутність студен-
та на занятті у майбутньому не буде потрібна, 
адже заняття будуть проводить в режимі онлайн 
[8; 9]. А. Морісон, досліджуючи вплив соціальних 
мереж при навчанні предметів в університетах, 
зважає на необхідність застосування сьогоден-
них методів, які відповідають рівню розвитку 
суспільства [7].

Виклад основного матеріалу. Отже, викла-
дання професійно спрямованої економічної ан-
глійської мови передбачає навчання студентів 
чотирьох видів діяльності, з професійною орі-
єнтацією: говоріння, як монологічного так і діа-
логічного, письма, читання та аудіювання. Всі 
ці чотири види діяльності можливо розвивати 
у студентів шляхом їх безпосередньої участі із 
залученням мережі Інтернет. Навчання моно-
логічного мовлення можливо при застосуванні 
програми Скайп (Skype), Месенжер (Messenger) 
від Фейсбук (Facebook), Ютьюб (You Tube) та 
інших програм. Розвиток діалогічного мовлен-
ня може відбуватися при застосуванні програм 
скап-конференції, групового чату, тощо. Навчан-
ня письма передбачає використання студентами 
будь-якої з програм, в якій студент письмово по-
відомляє інформацію, що включає будь-яку со-
ціальну мережу. Сприймання чужих повідомлень 
обумовлює навчання читання, відповідно.

Розглянемо основні методи на прикладі вико-
ристання визначених соціальних мереж.

1. Використання соціальної мережі Фейсбук 
(Facebook), орієнтованої на студентів 17-25 ро-
ків, майже кожний студент має власний профіль 
у мережі. Викладачеві варто створити групу у 
Фейсбук (яка може бути приватною чи доступ-
ною для всіх, не студентів визначеної групи) та 
використовувати стіну для обговорення акту-
альних питань. Перевагою даного методу є на-
лаштування повідомлення кожного учасника 
групи про нове повідомлення, що активно спо-
нукає кожного до участі. Написання постів у 
Фейсбук надає можливість швидкого зв’язку зі 
студентами, адже у більшості соціальна мережа 
встановлена на мобільний телефон, що забезпе-
чує зв'язок 24/7. Альтернативою до створення 
групи є створення власної сторінки викладачем, 
на яку повинні підписатися студенти, що надає 
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можливість працювати не з однією групою, а з 
цілим потоком. Дана опція вимагає налаштувань 
на ПК студентів, аби вони могли бачити всі онов-
лення статусу викладача у стрічці новин. Щодо 
сторінки викладача, студенти можуть запропо-
нувати «товаришувати» у Фейсбук, чи просто 
підписатися на оновлення сторінки. У даному 
випадку більшість педагогів радять розрізняти 
власне соціальну сторінку викладача, з розта-
шованою особистою інформацією, та навчальною 
сторінкою у Фейсбук, для чого варто завести два 
профілі. У будь-якому випадку, більшість викла-
дачів, які використовують даний метод, радять 
уважно вивчити налаштування Фейсбук, як для 
студентів, так і для викладача, щодо підписки 
на пости та розголошення особистої інформації. 
Вважаємо, що викладач ВНЗ може використову-
вати мережу для обговорення як лексичного, так 
і граматичного матеріалу. Наприклад, викладач 
може постити як матеріал з лексично-смисловим 
навантаженням (різні мікро- та макро-економічні 
теми), та і граматичним (наприклад, певна група 
часів, пояснення теми та певні вправи). Надалі 
студенти надають зворотній зв'язок, який поля-
гає або у висловленні власного ставлення до теми 
із застосуванням активної лексики, або виконан-
ня граматичних вправ чи вживання конструкції 
у власних реченнях. Корекційну функцію може 
виконувати як викладач, так і самі студенти, але 
кінцевий контроль має проводити викладач. 

2. Використання соціальної мережі Твітер 
(Twitter), що носить більш спрямований харак-
тер навчання письма. Наразі, мережа Твітер 
є подібною до мережі Фейсбук, проте вона ще 
більш спрямована на написання текстів, так як у 
фей бук студенти можуть відволікатись на певні 
зображення. Вважаємо, що Твітер є більш «стар-
шим» згідно віку студентів, які можуть з ним 
працювати, його доречно використовувати, коли 
викладач працює із групою студентів 25-30 ро-
ків, або аспірантів. Викладач може надавати сту-
дентам наступні завдання: опис події (на будь-
якому економічному конгресі чи форумі, чи іншій 
події), коли студенти мають робити фотографії 
та описувати безпосередню подію, а також ви-
кладати власні думки щодо ситуації. Можливість 
підписуватися на пости в Твітер та висловлюва-
ти власне бачення – використання певного хе-
штегу «Банківська справа», «Криза», «Фінансова 
біржа» допомагає об’єднувати пости всіх студен-
тів, та відстежувати швидку реакцію всіх груп. 
Спілкування у Твітер є груповим, його може ба-
чити кожний, навіть не учасник групи, який вво-
дить пошукові слова хештегу, таким чином ті, 
хто пропустили обговорення теми, можуть при-
єднуватися до групи та наздоганяти. Зворотній 
зв'язок допомагає відслідковувати прогрес кож-
ного студента.

Сучасні іноземні педагоги радять викладаче-
ві робити оголошення у Твітер, якщо більшість 
групи підписана на нього, замість використання 
банальної дошки. Викладач може прописувати 
будь-яку інформацію у Твітер, починаючи від до-
машнього завдання чи списку літератури, та за-
кінчуючи оголошеннями про скасування занять.

Сервіс Твіпік надає можливість завантажува-
ти фотографії та відео студентів, що стосують-
ся теми, яка вивчається, відповідно, з комента-

рями одногрупників. Викладач може оголосити 
змагання на кількість твітів та визначати пере-
можця в кінці кожного тижня чи місяця, а також 
визначати переможця за наступними критерія-
ми: правильність та доречність написання твітів, 
активність студентів, цікавість твітів, тощо, не 
кажучи вже про грамотність. Іншою перевагою 
використання Твітера, як і будь-якої іншої со-
ціальної мережі, приєднаної до телефону, є те, 
що зберігається анонімність телефону студента. 

Приналежність до визначеної групи сприяє 
розвитку колективного духу у студентів, таким 
чином краще об’єднується група, особливо на 
першому курсі. Завдяки спільній роботі студенти 
навчаються більше легко спілкуватися, долаєть-
ся психологічний бар’єр. 

Деякі автори радять створювати так звані 
«мозкові штурми» через соціальні мережі, так 
як підтримується зв'язок із кожним, та студен-
там легко писати те, що вони думають, неначе 
у повсякденні. Використання додатків Твітерпол 
та інших мобільних опитувальників допомага-
ють швидко збирати інформацію, наприклад, 
про ступінь підготовки студентів до заняття. При 
цьому студенти завжди можуть ділитися цікави-
ми нотатками чи ідеями навіть з тими, хто не на-
лежить до групи (в залежності від того, як це об-
говорено викладачем та студентами. Може бути 
заборона на розголошення будь-якої інформації 
всередині групи).

3. Ютьюб (You Tube). Даний додаток більш 
корисний для навчання аудіювання та монологіч-
ного мовлення. Використання вебкамери створює 
ілюзію присутності студента на занятті. Таким 
чином, кожний студент може записувати власне 
звернення з певної економічної теми та розміща-
ти його на ресурсі, відповідно інші студенти див-
ляться відео та оцінюють його за певними кри-
теріями: доречність, загальний інтер’єр ролика, 
грамотність та чіткість висловлення. На даному 
ресурсу набуває популярності викладання влас-
них презентацій, відео демонстрації паверпойнт 
(Powerpoint MS), що покращує наочність викла-
дання матеріалу. Вставлення гіперпосилання на 
відеоролики, відзняті як студентами, так і викла-
дачем, в текст заняття, також є цікавим методом 
зацікавлення студентів. Відповідно, таким чином 
викладач може робити навіть тестові завдання, 
коли варіантом вибору відповіді для студента є 
посилання з відео. Даний вид роботи надзвичайно 
сприяє підвищенню інтересу до предмета, проте 
вимагає від викладача вмінь створення відеоро-
ликів та значний час на підготовку такого тесту.

Використовуючи ресурс, викладач може про-
понувати студентам «нарізку» епізодів з худож-
ніх фільмів, присвячених певному економічному 
явищу (економічна чи біржова криза), із подаль-
шим обговоренням побаченого. З недоліків даного 
методу є те, що викладач повинен добре опанува-
ти майстер фрагментування фільмів, так як про-
грама не є легкою. Згадані паверпойнт презента-
ції, представлені у Ютьюбі, можливо розглядати 
з іншого боку: відео з ресурсу можливо вставляти 
у паверпойнт презентації, що вимагає лише по-
стійну доступність Інтернет для студентів.

Варіантом роботу у Ютьюбі є створення одно-
го аканта, доступ до якого отримують всі студен-
ти групи, які відповідно можуть завантажувати 



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017 

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

411
власні відео фрагменти та проводити обговорен-
ня побаченого.

4. Створення власного блогу. Викладач може 
створити власний блог, чи це може зробити будь-
який студент, якому цікава тема, що вивчається. 
Викладач може використовувати блог обговорен-
ня, так само як і обговорення у будь-якій гру-
пі зазначеній вище. Використання посилань та 
пояснення точки зору з використанням аудіо – 
та відео-фрагментів добре унаочнює вивчення 
матеріалу. Щоденне спостереження за думка-
ми студентів та моніторинг їхньої активності, 
змін в знаннях граматики та лексики, а також 
можливість постійного доступу до більш ранніх 
висловлювань є перевагами даного методу. Осо-
бисто автор вважає, що використання блогу є 
більш «дорослим» методом навчання, так як все 
ж більшість студентів сприймають навчання че-
рез Фейсбук та Твітер як гру, коли підписка на 
блог вимагає від студентів певної відповідальнос-
ті. Проте даний фактор є суто суб’єктивним, і у 
кожного студента спрацьовує по-різному. Ціка-
вим є варіант, коли відомий викладач створює 
свій блог, який може читати будь-який студент 
різних курсів, та відповідно реагувати. Порівнян-
ня рівня обізнаності з визначеної теми та рівня 
граматичних знань студентів різних курсів дає 
можливість наочно бачити прогрес від першого 
до останнього курсів. 

На думку автора, використання соціальних ме-
реж має чимало переваг: активізація пізнаваль-
ної діяльності студентів, навчання через дію, на-
вчання, яке охоплює сферу інтересів студентів, 
інтерактивність живого спілкування. Недоліками 
навчання через соціальні мережі є стандартність 
мислення певних викладачів, які опираються ви-
користанню даного методу (через класичний підхід 
до навчання чи через погане знання комп’ютера 
та невміння працювати в Інтернет), обмеженість 

ресурсу (доступ до Інтернет є платним та вима-
гає як від студентів так і від викладачів наявність 
комп’ютера), несерйозність сприйняття методу 
студентами (сприйняття методу як гри, відтак, 
слабка націленість на результат), нехтування гра-
матикою (при розвиненій так званій живій мові, 
коли студенти спілкуються, абсолютно нехтуючи 
граматикою та правописом, проте чудово розумі-
ють один одного). 

Зважаючи на те, що навчання англійської 
мови завжди носить інтерактивний характер, за-
лучення студентів до спілкування іноземною мо-
вою через використання улюблених соціальних 
мереж є, на думку автора, надзвичайно вдалим 
способом підвищення мотивації до навчання та 
методом навчання у ВНЗ.

Висновки та перспективи дослідження. Ви-
користання інтерактивного навчання з засто-
суванням ресурсів Інтернет (соціальні мережі 
Фейсбук, Твітер, тощо) є відносно новим методом 
інтерактивного навчання, який наразі активно за-
проваджується в освітній процес. При навчанні 
студентів-економістів англійської мови доречно 
використовувати зазначені ресурси, так як це ак-
тивізує рівень пізнавальної діяльності та покра-
щує уважність студентів, підвищує зацікавле-
ність у вивченні предмету та знімає психологічні 
бар’єри у спілкування. Недоліками даного методу 
є консервативність викладачів та їх неготовність 
до використання методу, а також легковажне 
ставлення студентів до соцмереж, коли студен-
ти, які зазвичай розважаються у соціальних ме-
режах, не відчувають зміни ролі та несерйозно 
ставляться до роботи в мережі. Проте, зважаю-
чи на очевидну перспективність даного методу, 
вважаємо необхідним провести емпіричне дослі-
дження порівняння результативності та мотивації 
студентів економістів до навчання за традиційною 
методикою та із застосуванням соціальних мереж. 
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Аннотация
В статье рассмотрен новейший поход к интерактивному изучению английского языка профессиональ-
ного направления студентами-экономистами с использованием социальных сетей. Показаны основные 
преимущества и недостатки использования социальных сетей и приведены примеры заданий отно-
сительно использования Интернет технологий при обучении студентов английскому языку для эко-
номистов. Статья содержит примеры из личного опыта автора. Автором описаны основные методики 
использования сетей Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia.
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INTERACTIVE LEARNING PROFESSIONAL ECONOMICAL ENGLISH  
TO THE ECONOMICAL SCHOOLS STUDENTS USING SOCIAL NETWORKS:  
PROS AND CONS

Summary
The article depicts the newest approach to interactive learning professional economical English by the 
students using social networks. The article shows main advantages and disadvantages of the social networks 
applied for education. The article describes main trends of the social networks use as well as contains 
examples of tasks. The author describes her personal experience and explains the use of such networks as 
Facebook, Twitter, YouTube and Wikipedia in education.
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД:  

ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Казачінер О.С.
Харківська академія неперервної освіти

У статті висвітлено досвід Харківщини щодо розвитку інклюзивної компетентності вчителів іноземних 
мов у системі післядипломної освіти. Автором наведено приклади форм, методів і прийомів розвитку 
інклюзивної компетентності як складової професійної компетентності сучасного вчителя іноземної мови. 
Наведено конкретні результати ефективності власної роботи з розвитку інклюзивної компетентності 
вчителів іноземних мов у міжкурсовий період. Окреслено напрямки та особливості подальшого розвитку 
цього виду компетентності в даної категорії вчителів. Обґрунтовано необхідність перегляду та внесення 
коректив у кваліфікаційні характеристики вчителя іноземної мови та іноземної мови в початковій школі 
з урахуванням важливості розвитку інклюзивної компетентності педагогічних працівників.
Ключові слова: інклюзивна компетентність, розвиток інклюзивної компетентності, вчитель іноземної 
мови, система післядипломної освіти, Харківський регіон.
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Постановка проблеми. На часі в Україні од-
ним із пріоритетних напрямків реформу-

вання освіти є запровадження інклюзивного на-
вчання дітей з психофізичними вадами в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу. І хоча 
інклюзія вже не є докорінно новим явищем для 
нашої країни, на шляху її ефективного запро-
вадження існує багато труднощів та перешкод. 
Перш за все йдеться про професійну та осо-
бистісну підготовку педагогів до навчання дітей 
з особливостями психофізичного розвитку. Ця 
проблема на сьогоднішній день стоїть досить го-
стро і потребує розробки науково та практично 
обґрунтованих шляхів її розв’язання.

Тому метою підготовки вчителів повинна бути 
не лише передача їм професійних, зокрема ін-
клюзивних, знань і умінь, а й формування про-
фесійно підготовленої особистості, яка має ціліс-
не психолого-педагогічне й методичне мислення 
щодо здійснення навчання іноземної мови дітей 
з особливостями психофізичного розвитку разом 
однолітками, які мають типовий розвиток, що, в 
свою чергу, вимагає певних педагогічних умов 
(вимог) підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що питання підготовки вчителя до 
роботи з дітьми з особливостями психофізичного 
розвитку досліджували С. Алексєєв [1], Л. Анто-
нюк [2], К. Бовкуш [3], Т. Бондар [4], Л. Гречко 
[5], З. Ленів, Н. Мінько [6], Л. Манусова [8] та інші 
науковці.

В ряді робіт розглядаються різні проблеми 
вдосконалення навчального процесу в закладах 
підвищення кваліфікації (В. Воронцова, Н. Че-
годаєв та ін.), нові форми організації методич-
ної роботи (Н. Іванов, В. Дудників, Н. Гришина, 
А. Ситник та ін.) Окремі аспекти формування 
цих умінь знайшли відображення в досліджен-
нях, присвячених: питанням розвитку професій-
ної компетентності вчителя в цілому (Т. Браже, 
Н. Карнаух, В. Кричевський, А. Маркова, М. Ло-
банова, Є. Тонконог та ін.), розвитку професійної 
компетентності вчителів іноземних мов (Н. Ви-
шневська, Ю. Запорожцева та ін.); розвитку ін-
клюзивної компетентності вчителів (Ю. Бойчук, 
О. Бородіна, І. Демченко, Т. Кристопчук, І. Хафі-

зулліна, Ю. Шуміловська та ін.), зокрема інклю-
зивної компетентності вчителів іноземних мов 
(О. Казачінер [7]).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Як відомо, інклюзивна освіта 
надає можливість педагогічним працівникам на-
лагодити співпрацю й застосовувати командний 
підхід до розв’язання проблем і подолання труд-
нощів; можливість професійного розвитку; усвідо-
мити важливість розроблення програм навчання 
для дітей із різноманітними потребами, а також 
дає змогу збагатити власну палітру методів і при-
йомів викладання та навчальних стратегій. Про-
те, велику роль відіграє недостатність у педагогів 
знань про особливості розвитку, навчання і ви-
ховання учнів з особливими освітніми потребами. 
І цілком можна зрозуміти занепокоєння вчителя, 
у клас якого потрапляє така дитина. Адже це ви-
кликає цілу низку запитань стосовно організації 
навчально-виховного процесу, його дидактичного 
та технічного забезпечення, адекватного оціню-
вання потенційних можливостей учнів з психо-
фізичними вадами, врахування їх індивідуаль-
них особливостей, взаємодії класного колективу, 
батьків та «інклюзованої» дитини. Особливо це 
стосується підготовки вчителів іноземних мов, 
оскільки, як відомо, цей предмет учні вивчають у 
штучно створених умовах, коли мовне середови-
ще створюється лише на уроках та в позаклас-
ній роботі. Крім того, іноземна мова посідає одне 
з перших місць серед предметів шкільного циклу, 
які є найбільш цікавими, проте найбільш складни-
ми для оволодіння учнями. Саме тому виникає не-
обхідність розвитку інклюзивної компетентності 
вчителів іноземних мов у системі післядипломної 
освіти не лише під час проходження ними курсів 
підвищення кваліфікації, а й у міжатестаційний 
період, крім того, й в очній формі.

Мета статті полягає в описі досвіду роботи 
Харківського регіону щодо розвитку інклюзивної 
компетентності вчителів іноземних мов у курсо-
вий та міжкурсовий період.

Відповідно до мети нами було визначено такі 
завдання дослідження:

1) навести приклади форм, методів і прийомів 
розвитку інклюзивної компетентності як складо-
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вої професійної компетентності сучасного вчите-
ля іноземної мови;

2) навести конкретні результати ефективності 
власної роботи з розвитку інклюзивної компе-
тентності вчителів іноземних мов у міжкурсовий 
період;

3) окреслити напрямки та особливості подаль-
шого розвитку цього виду компетентності в даної 
категорії вчителів; 

4) обґрунтувати необхідність перегляду та 
внесення коректив у кваліфікаційні характерис-
тики вчителя іноземної мови та іноземної мови в 
початковій школі з урахуванням важливості роз-
витку інклюзивної компетентності педагогічних 
працівників.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі аналізу існуючих дефініцій інклюзивної 
компетентності (К. Бовкуш, Ю.Бойчук, І. Хафі-
зулліна, Н. Радіонова, А. Тряпіцина та ін.) ми мо-
жемо визначити інклюзивну компетентність учи-
теля іноземної мови як інтегративне особистісне 
утворення, яке забезпечує здатність здійснюва-
ти навчання іноземної мови учнів з особливими 
освітніми потребами разом з їхніми здоровими 
однолітками в умовах ЗНЗ. Ця компетентність 
виявляється в умінні вчителя іноземної мови 
під час організації навчально-виховного проце-
су враховувати різні рівні володіння школярами 
іноземною мовою, різні можливості щодо опа-
нування її (адже, як відомо, не всі діти з осо-
бливостями психофізичного розвитку спроможні 
вивчати іноземну мову), можливі труднощі, які 
виникають у дітей під час її вивчення, різні зді-
бності учнів до її оволодіння. Завдяки цьому стає 
можливим створення умов для якісного опану-
вання іноземної мови дітьми з особливими освіт-
німи потребами в ході відповідно організованого 
навчально-виховного процесу з цього предмета в 
ЗНЗ, а також для розвитку й саморозвитку учнів 
в умовах інклюзивного освітнього середовища 
засобами іноземної мови та іншомовної культури.

Одним із напрямів діяльності Харківської 
академії неперервної освіти є розвиток інклю-
зивної компетентності педагогів у системі після-
дипломної освіти. Академією забезпечено орга-
нічну цілісність змісту підвищення кваліфікації 
в курсовий (атестаційний) період, методичного 
психолого-педагогічного супроводу педагогічних 
працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) 
період, дослідно-експериментальної діяльності, 
спрямованої на розвиток інклюзивної професій-
ної компетентності та готовності до роботи з ді-
тьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивної освіти.

Так, на базі КВНЗ «Харківська академія не-
перервної освіти», а також Харківської спеціа-
лізованої школи № 86 Холодногірського району 
відбулися обласний та районний навчально-ме-
тодичні семінари для вчителів англійської та ні-
мецької мов «Навчання школярів іноземної мови 
в умовах інклюзивного освітнього середовища». 
Слід зазначити, що це стало першим кроком у 
запровадженні форм, методів та прийомів роз-
витку інклюзивної компетентності вчителів іно-
земних мов у міжкурсовий період на обласному 
та районному рівнях в очній формі.

Метою семінарів було окреслення пріоритет-
них завдань та напрямів діяльності вчителів ан-

глійської мови щодо навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. 
Відповідно до цієї мети окреслено такі завдання:

1. Розкрити основні поняття, зміст та мету ін-
клюзивної освіти.

2. Проаналізувати нормативно-правові доку-
менти щодо організації інклюзивного навчання в 
Україні.

3. Висвітлити психолого-педагогічні особли-
вості різних категорій дітей з порушеннями пси-
хофізичного розвитку.

4. Акцентувати увагу на особливостях прове-
дення уроку іноземної мови в умовах інклюзив-
ної освіти.

5. Презентувати педагогічний досвід учите-
лів Харківщини з організації навчання іноземної 
мови на засадах інклюзії.

6. Надати практичну допомогу вчителям іно-
земних мов щодо організації навчання школярів 
в умовах інклюзії.

Науково-методичний блок семінарів містив 
теми: «Нормативно-правове забезпечення проце-
су навчання учнів в умовах інклюзії», «Особли-
вості інклюзивної освіти різних категорій дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку» (форми 
роботи – презентації з повідомленнями), «Осо-
бливості проектування та методика проведення 
уроку іноземної мови в умовах інклюзії» (форма 
роботи – інтерактивна презентація, під час якої 
вчителі ознайомилися з особливостями проекту-
вання та методикою проведення уроку іноземної 
мови в класі, де разом навчаються діти з особли-
востями психофізичного розвитку, діти з типо-
вим розвитком, а також обдаровані учні).

Практичний блок семінарів містив виступи 
вчителів іноземної (англійської) мови, на яких 
педагоги ділилися власним досвідом роботи з ді-
тьми з особливими потребами (зокрема з вадами 
зору і розладами мовлення) в умовах загально-
освітнього навчального закладу (у вигляді міні 
майстер-класу, доповідей з презентаціями).

Під час проведення обласного науково-мето-
дичного семінару вчителі взяли участь у розробці 
різних етапів уроку англійської мови в інклюзив-
ному класі: організаційний момент та мовленнєва 
зарядка; вивчення нового мовного або мовленнє-
вого матеріалу; тренування і засвоєння нового 
лексико-граматичного матеріалу; узагальнення 
та систематизація вивченого. Це було проведе-
но в чотирьох групах на матеріалі книги «Thank 
you, Mr. Walker» автора Patricia Polacco. 

Практичний блок районного науково-мето-
дичного семінару містив інтерактивну презен-
тацію різноманітних інклюзивних практик, які 
вчитель загальноосвітнього або спеціалізованого 
навчального закладу може використовувати на 
уроках іноземної мови: арт-терапевтичні техніки 
(малювання, робота з лінією, плямою, кольором, 
ліплення, техніка квілінг тощо), робота з тво-
рами художньої літератури (на прикладі кни-
жок для дітей Don’t Call Me Special автора Pat 
Thomas, A Different Little Doggy автора Heather 
Whittaker, We’ll Paint the Octopus Red автора 
Stephanie Stuve-Bodeen, We Can Do It! автора 
Laura Dwight та інших), казками, дитячими ху-
дожніми та мультиплікаційними фільмами, пі-
сочна анімація (яку можна використовувати під 
час навчання письма літер, презентації й прак-
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тики лексико-граматичного матеріалу, розвитку 
навичок мовленнєвої діяльності), музикотерапія.

Кожний учасник семінару, крім навчально-ме-
тодичних матеріалів, одержав спеціально розро-
блений буклет, у якому було коротко викладено 
мету, завдання та зміст інклюзивного навчання, 
практичні рекомендації для роботи з різними ка-
тегоріями дітей з особливостями психофізичного 
розвитку, а також короткий зміст інклюзивних 
практик, які можна використовувати під час на-
вчання школярів іноземної мови.

Закінчилися обласний та районний семінари 
для вчителів англійської та німецької мов «На-
вчання школярів іноземної мови в умовах інклю-
зивного освітнього середовища» обміном досвідом, 
інтерактивним спілкуванням, обговоренням акту-
альних питань навчання цього предмету на заса-
дах інклюзії в доброзичливій, творчій атмосфері. 
Учасники семінару разом із його організаторами 
виробили спільні рекомендації для навчання шко-
лярів іноземної мови в умовах інклюзивного освіт-
нього середовища, які планується поширити і в 
інших районах м. Харкова та Харківської області.

Висновки і пропозиції. Таким чином, на осно-
ві викладеного вище ми можемо дійти висновку 
про те, що розвиток інклюзивної компетентнос-
ті вчителів, зокрема вчителів іноземних мов, 
має стати необхідною складовою їхньої після-
дипломної підготовки. Харківщина вже зробила 
певні кроки в цьому напрямі. З метою розвитку 

інклюзивної компетентності вчителів іноземних 
мов у міжкурсовий (міжатестаційний) період на 
базі комунального вищого навчального закладу 
«Харківська академія неперервної освіти» було 
проведено обласний науково-методичний семінар 
«Навчання школярів іноземної мови в умовах ін-
клюзивного навчання» та організовано одноймен-
ний районний науково-методичний семінар для 
вчителів іноземних мов Холодногірського райо-
ну м. Харкова на базі Харківської гімназії № 86. 
Під час їх проведення було використано пре-
зентації, технології ситуативного моделювання, 
інтерактивні технології, учителі взяли участь у 
майстер-класі з конструювання уроку іноземної 
мови на засадах інклюзії. Участь учителів іно-
земних мов у районних навчально-методичних 
семінарах із цієї теми в цілому, а також спільно 
розроблені рекомендації для навчання школярів 
цього предмету в умовах інклюзивного освітнього 
середовища зокрема планується поширити і в ін-
ших районах м. Харкова та Харківської області.

Крім того, в зв’язку з одержаними результа-
тами на сьогодні виникає нагальна необхідність 
перегляду та внесення коректив у кваліфікаційні 
характеристики вчителя іноземної мови та вчи-
теля іноземної мови в початковій школі з ураху-
ванням важливості розвитку інклюзивної компе-
тентності педагогічних працівників, що, в свою 
чергу, може стати предметом подальших науко-
вих пошуків у напрямі окресленої проблеми.
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Харьковская академия непрерывного образования

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД: ОПЫТ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

Аннотация
В статье представлен опыт Харьковского региона по развитию инклюзивной компетентности учителей 
иностранных языков в системе последипломного обучения. Автором приведены примеры форм, методов 
и приемов развития инклюзивной компетентности как составляющей профессиональной компетентности 
современного учителя иностранного языка. Представлены конкретные результаты эффективности соб-
ственной работы по развитию инклюзивной компетентности учителей иностранных языков в межкурсо-
вой период. Обозначены направления и особенности дальнейшего развития этого вида компетентности 
у данной категории учителей. Обоснована необходимость пересмотра и внесения корректив в квали-
фикационные характеристики учителя иностранного языка и иностранного языка в начальной школе с 
учетом важности развития инклюзивной компетентности педагогических работников.
Ключевые слова: инклюзивная компетентность, развитие инклюзивной компетентности, учитель ино-
странного языка, система последипломного обучения, Харьковский регион.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ INCLUSIVE COMPETENCE DEVELOPMENT 
IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION IN INTERCOURSE PERIOD: 
KHARKIV REGION’S EXPERIENCE

Summary
In the article the experience of Kharkiv region devoted to foreign language teachers’ inclusive competence 
development in the system of postgraduate education was presented. The author gives the examples of 
forms, methods and ways of inclusive competence development as a part of a modern foreign language 
teacher’s professional competence. The concrete results of own work effectiveness due to foreign language 
teachers’ inclusive competence development in intercourse period were presented. The directions and 
peculiarities of this category of teachers’ future development of this kind of competence were marked. The 
necessity of looking through and correction qualification characteristics of a foreign language teacher and 
primary school foreign language teacher taking into consideration the importance of teachers’ inclusive 
competence development.
Keywords: inclusive competence, inclusive competence development, foreign language teacher, postgraduate 
education system, Kharkiv region.
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СУТНІСТЬ ВИХОВНОЇ ПРОГРАМИ «СВОБОДА В РАМКАХ»

Капніна Г.І.
Донбаський державний педагогічний університет

Стаття присвячена аналізу виховної програми «Свобода у рамках». У роботі висвітлено сутність та мету 
виховної програми. Обґрунтовано необхідність більш детального її вивчення вітчизняними ученими. На 
прикладі тренінгу «Свобода у рамках», призначеного для батьків дошкільнят, розглянуто алгоритм занять 
за цим курсом. Розкрито зміст термінів «компетентні батьки» та «компетентні діти».
Ключові слова: сімейне виховання, виховна програма «Свобода в рамках», підвищення педагогічних знань 
батьків, Німеччина.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв'язок з важливими науковими 

чи практичними завданнями. Загально-цивіліза-
ційна тенденція ХХ ст. – глобалізація суспільного 
розвитку, завдяки якій вітчизняним науковцям 
відкрились нові горизонти досліджень. Цей факт, 
а також посилення інтересу загалу до проблем 
виховання дітей, та, як наслідок, до питання пе-
дагогічної просвіти батьків, спричинили потужний 
поштовх до ознайомлення українськими фахівця-
ми із виховання з передовим досвідом зарубіжжя, 
накопиченим протягом багатьох років.

Цікавими у цьому сенсі є здобутки німецьких 
педагогів, які ґрунтовно розробляють проблему 
удосконалення виховного потенціалу батьків, по-
чинаючи з кінця ХІХ ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ві-
домо, що родина є найпершою виховною інстан-
цією й найважливішим місцем виховання дитини. 
З огляду на це саме батьки, а не педагоги й пси-
хологи несуть відповідальність за результат ви-
ховного процесу. Водночас, можна з впевненістю 
стверджувати, що батьки мусять бути сьогодні 
експертами у педагогіці й психології, щоб відпо-
відати вимогам часу.

Сімейне виховання в сьогоднішніх умовах – 
це більше не гра. Не тільки в Україні, але й у 
розвинених країнах світу більша половина мате-
рів і батьків постійно, часто, або, принаймні, іноді 
відчувають невпевненість у своїх виховних діях 
[2, с. 11]. Саме тому таким актуальним постає на 
сучасному етапі питання удосконалення вихов-
ного потенціалу дорослих. 

В українській педагогіці проблема педагогічної 
просвіти батьків є предметом активних науко-
вих досліджень для Т. Алєксєєнко, О. Песоцької, 
В. Постового та А. Рацула. Незважаючи на глиби-
ну праць вітчизняних учених, питання підвищен-
ня виховного потенціалу української родини по-
требує ґрунтовного доопрацювання. Переконані: 
аналіз надбань німецьких науковців істотно роз-
ширить вітчизняну теоретичну базу в цій галузі.

До розробки основних принципів педагогічної 
просвіти батьків, яка в Німеччині зазнала осо-
бливо активного розвитку в ІІ пол. ХХ ст., до-
лучились дослідники В. Бойєрлє, Й. Гардеґґер, 
Л. Геркенрат, Г. Гільшер, К. Людтке, Р. Мюллєр, 
Б. Шмітт-Венкенбах, Г. Штольц. 

На початку ХХІ ст. над цією темою у ФРН 
працюють М.Р. Текстор, З. Вальпер, Б. Каліцкі, 
В. Лахенмайєр, Ю. Оелькерс, У. Фурер, М. Ціпс, 
З. Чьопе-Шеффлер, К. Шнеевінд та багато інших 
учених. 

Формулювання цілей статті. Зважаючи на 
актуальність проблеми педагогічної просвіти 
батьків в Україні на сучасному етапі, а також 
беручи до уваги недостатнє розкриття предмету 
даного дослідження на теренах української ви-
ховання, було визначено мету статті: висвітлити 
сутність виховної програми «Свобода в рамках» 
та обґрунтувати необхідність більш детального 
вивчення спадщини німецьких науковців вітчиз-
няними ученими.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Допомога батькам у підвищенні їх 
виховної компетенції – один з основних прин-
ципів сучасної сімейної політики Німеччини. 
З огляду на цей факт у державі ініціюється все-
бічне сприяння розвиткові різноманітних про-
грам, тренінгів чи курсів, що переслідують мету 
удосконалення педагогічних знань дорослих. 
Під цим терміном пропонуємо розуміти планову 
допомогу дорослим у вигляді освітнього процесу, 
націлену на підвищення самостійності та вива-
женості рішень батьків у конкретних виховних 
ситуаціях [3, с. 85]. 

Поширеними в ФРН на початку ХХІ ст. є такі 
програми: «Міцні родини – міцні діти», «Пози-
тивна виховна програма», «Свобода у рамках», 
«Систематичний тренінг для батьків», «Сімейна 
команда – посилити процес сімейного співісну-
вання співіснування», «Сімейна конференція», 
«Тренінг для посилення виховних компетенцій у 
батьків та для формування соціальних навичок 
у родині».

Об’єктом нашої уваги, зважаючи на її осо-
бливу поширеність у Німеччині, стала програма 
«Свобода в рамках». Її основною відмінністю від 
доволі різноманітного ландшафту інших згада-
них вище програм є наявність концептуально 
нового підходу до розуміння стилю виховання 
дитини в сім’ї. 

Відомо, що стиль – це одна з найбільш ва-
гомих характеристик сімейного виховання. Сти-
лем називають типові для старших систему 
прийомів та характер взаємодії з молодшими 
[4, с. 90]. Автор програми, що аналізується в 
статті – визнаний в усьому світі дослідник сти-
лів сімейного виховання К. Шнеевінд – запропо-
нував відомі раніше авторитарний, ліберальний 
та демократичний стилі стосунків між батьками 
та дітьми розглядати як виховні моделі «рам-
ки без виховання» («Grenzen ohne Freiheit»), 
«свобода без рамок» («Freiheit ohne Grenzen») 
та «свобода в рамках» («Freiheit in Grenzen»), 
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при чому останній слід розуміти як оптималь-
ний для сімейного виховання.

Виховна програма «Свобода в рамках», що пе-
реслідує мету прищеплення батькам принципів 
послідовного осмисленого виховання, ґрунтуєть-
ся на 3 положеннях:

1. Сприйняття дитини як особистості в будь-
якій ситуації (навіть у тих випадках, коли до-
рослі не схвалюють поведінку дитини). Згідно з 
цим положенням, батьки мають визнавати своїх 
дітей неповторними й особливими; поводитись 
з ними в усіх ситуаціях виключно з повагою; 
підтримувати й допомагати дітям завжди, коли 
вони цього потребують; насолоджуватись часом, 
проведеним під час спільних занять.

2. Демонстрація чітких та ясних вимог від 
дитини й рамок у спілкуванні дитини зі стар-
шими. Дорослі, які займаються вихованням, по-
винні не уникати конфліктів, а намагатись їх 
конструктивно вирішувати; мати власну думку 
і послідовно її дотримуватись; усвідомлювати 
необхідність наявності рамок у вихованні; вста-
новлювати чіткі межі у вихованні, на які дитина 
має зважати в повсякденних ситуаціях.

3. Спонукання дитини до осмисленої самостій-
ності й незалежності (у встановлених рамках). 
Батькам слід серйозно сприймати дітей із всіма 
їх потребами й поглядами; завжди бути готовими 
до спілкування й компромісного вирішення окре-
мих конфліктів; давати дитині право обирати міс-
це для гри, посилюючи таким чином її здатність 
самостійно приймати рішення й нести за нього 
відповідальність; давати дітям можливість нако-
пичувати власний життєвий досвід [2, с. 14–15].

Отже, сутність виховної програми «Свобода 
в рамках» полягає в тому, щоб уважно, з орієн-
тиром на дитячу особистість дотримуватись чіт-
ких рамок у вихованні й одночасно сприяти роз-
виткові дитини і всіляко мотивувати її до цього 
[2, с. 15]. Беручи до уваги той факт, що особливо 
важливими в процесі розвитку дитячої особис-
тості є фази 3–6 років, 6–12 років та 13–17 ро-
ків, саме для батьків, які виховують дітей у ці 
періоди, було розроблено три варіанти програми. 
Завдяки такому розподілу коло проблем, що ви-
світлюються в кожному з трьох курсів, було зна-
чно звужено й конкретизовано.

Більш детального розгляду потребує алго-
ритм занять за курсом «Свобода в рамках». Як 
вже було зазначено, в цьому тренінгу на при-
кладі повсякденних ситуацій демонструється, як 
педагогічно правильно вирішити ту чи іншу про-
блему в спілкуванні з дітьми. 

Особливістю програми є те, що вона не потребує 
від батьків безпосереднього спілкування з фахів-
цем, як цього вимагає переважна кількість інших 
виховних тренінгів. Значна перевага курсу полягає 
в тому, що батьки мають можливість займатись 
удосконаленням виховної компетенції в оптималь-
ний для себе час, що дуже важливо для дорослих, 
які зайняті повний робочий день і фізично не мають 
можливості два місяці тричі на тиждень знаходити 
в своєму щільному робочому графіку 2–3 години 
для проходження подібного курсу в одному з чи-
сельних Центрів родини Німеччини.

Програма «Свобода в рамках» записана на 
диску, до якого розроблено книгу з додаткови-
ми поясненнями. Кожен з трьох дисків містить 

короткі сюжети, в котрих актори, які грають, 
відповідно, роль мами, тата та двох дітей, де-
монструють різні проблемні ситуації, що відо-
бражають повсякденні стосунки батьків і дітей 
з обов’язковим урахуванням віку дитини. Після 
перегляду короткого сюжету з прикладом про-
блемної виховної ситуації дорослим пропонуєть-
ся декілька варіантів її вирішення. Підкреслимо, 
що ці міні-фільми дуже наближені до реального 
життя; проблема, яка демонструється у ролику, 
потенційно може виникнути у кожній родині, 
тому вона є зрозумілою для більшості дорослих.

Ключовим моментом тренінгу є вибір одного з 
трьох варіантів подальшого розвитку аналізованої 
ситуації. Зазначимо, що кожен із шляхів вирішен-
ня окресленої проблеми чітко наслідує концепцію 
одного з запропонованих німецьким дослідником 
К. Шнеевіндом стилів («рамки без виховання», 
«свобода без рамок» та «свобода в рамках»).

Після цього глядачам пропонується дати оцін-
ку дорослого, який задіяний у сюжеті. Цікаво, що 
на диску не вказується, який з поданих варіан-
тів є найбільш правильним з педагогічної точки 
зору, але правильна відповідь є очевидною.

Цінними є також наявні в цій програмі загаль-
ні рекомендації, що стосуються кожного з проде-
монстрованих сюжетів. Ознайомившись з ними, 
батьки можуть скоректувати своє бачення вирі-
шення тієї чи іншої ситуації.

Для кращого розуміння предмету статті про-
понуємо детальніше ознайомитись з одним із епі-
зодів, що міститься на диску, призначеному для 
удосконалення педагогічної компетенції батьків, 
які виховують дітей дошкільного віку.

Перша з представлених на диску [6] ситуацій 
має назву «Я це не можу!». Тім, 4-річний хлоп-
чик, щойно отримав подарунок від бабусі – нові 
пазли. Його батько зайнятий у цей час приготу-
ванням їжі, тому не може пограти разом з си-
ном. У Тіма виникли проблеми з тим, яким чином 
треба підбирати один пазл до іншого, він нервує, 
звертається до батька з проханням про допомогу, 
на що тато пропонує дитині спробувати ще раз 
скласти картинку самостійно. Хлопчик засмучу-
ється, тому що не може зрозуміти принцип гри. 
На цьому сюжет закінчується. Глядачам пропо-
нується обрати один з варіантів, які міг би по-
тенційно вибрати батько Тіма:

а) допомогти Тіму зрозуміти логіку гри, поча-
ти складати пазли разом з сином, не виконуючи 
всі дії за нього, надати таким чином можливість 
дитині отримати задоволення від гри;

б) залишити Тіма сам на сам з пазлами, не 
звертаючи уваги на його труднощі і продовжува-
ти займатись своїми справами;

в) змусити Тіма продовжувати спроби само-
стійно складати картинку (навіть якщо він втра-
тив бажання займатися грою через те, що не 
розуміє її принципи) і не припиняти процес при-
готування їжі.

Логічно, що з позиції вихователя батько має 
обрати перший із запропонованих варіантів 
(адже у другому та третьому випадках дитина 
тільки почне більше нервувати, виміщаючи свою 
озлобленість на батькові і на пазлах, а позитив-
ний результат так і не буде досягнутий). Автори 
ідеї курсу навмисне роблять правильну відповідь 
очевидною, немов би допомагаючи дорослим зро-
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зуміти, наскільки примітивними й не виважени-
ми є два інших шляхи розвитку сюжету.

Після цього глядачам пропонується відпові-
сти на питання, як вони оцінюють дії батька. Цей 
процес дає змогу дорослим самостійно, без допо-
моги фахівців з педагогіки, психології чи соціо-
логії, шляхом ретельного аналізу ситуації дійти 
оптимально правильного рішення та потім, на 
практиці, діяти у контексті так званого «гарного 
виховання».

Згідно з програмою «Свобода в рамках» «гар-
не виховання» реалізується за формулою 

 компетентні батьки → компетентні діти 

 (не залежно від віку останніх). Під словоспо-
лученням «компетентні батьки» слід розуміти 
названу вище здатність батьків сприймати ди-
тину як особистість та сприяти формуванню в 
неї навичок приймати самостійні рішення. «Ком-
петентні діти» – це діти, здатні самостійно при-
ймати рішення, нести за них відповідальність, 
зважати на рамки, встановлені батьками. Як 
бачимо, згідно з цими визначеннями, результат 
виховання за програмою «Свобода в рамках» від-
повідає цілям, наміченими ще на початку курсу.

Для Німеччини додаткова перевага цього 
тренінгу пов’язана з тим, що цілі, які він пере-
слідує, співпадають з основними виховними за-
вданнями Закону, що гарантує виконання пра-
ва на виховання молодої людини (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz), в якому пріоритетом у ви-
ховному процесі визначено розвиток самостійної, 
думаючої, цілеспрямованої та готової працювати 
в колективі особистості [2, с. 197]. Отже, можемо 
констатувати наступне: в результаті виховного 
процесу, який реалізується за концептом «Сво-
бода в рамках», батьками досягаються ті ж самі 
цілі, що передбачені у країні законом.

Про дієвість програми «Свобода в рамках» 
свідчать результати опитування її користувачів 
наприкінці 2005 року. Так, 94% респондентів ре-
комендують іншим родинам ближче ознайоми-
тись з нею, й лише 6% не впевнені, чи принесла 
вона дійсно користь. Жоден із опитуваних не міг з 
впевненістю сказати, що програма не варта часу 
та матеріальних витрат на її придбання. 80% до-

рослих радо придбали б варіант цього курсу, орі-
єнтований на дітей старшої вікової категорії [5].

У 2008 році було проведено дослідження, ме-
тою якого стало виявлення доцільності подаль-
шого використання програми «Свобода в рамках» 
у Німеччині. В результаті Міністерством з питань 
роботи, соціального порядку, сім'ї та жінок було 
вирішено розповсюджувати оригінальні диски з 
програмою безкоштовно в кожну родину. Отже, 
програма пройшла пeревірку на актуальність і 
продовжує впроваджуватись у життя.

Наостанок вважаємо за необхідне зазначити, 
що результати застосування програми «Свобода в 
рамках» у різних країнах світу доводять наступ-
не: виховання за принципами концепту «Свобода 
в рамках» якнайкраще реалізується в родинах, 
які утворюють представники західноєвропейсько-
го культурного кола. Враховуючи це, визнаємо, що 
перед тим, як запропонувати українським батькам 
застосовувати аналізовану програму, вітчизняним 
освітянам необхідно адаптувати її до особливостей 
слов’янського менталітету, але беззаперечним за-
лишається той факт, що вона може стати однією з 
найпопулярніших програм, призначених для під-
вищення виховного потенціалу дорослих в Україні.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку. У ре-
зультаті детального вивчення результатів впро-
вадження виховної програми «Свобода в рамках» 
у Німеччині було встановлено наступне: сутність 
виховного концепту «Свобода в рамках» полягає 
в прищепленні батькам принципів послідовного 
осмисленого виховання з урахуванням потреб і 
можливостей дитини; однією з передумов досяг-
нення цієї мети є встановлення батьками меж у 
спілкуванні з дітьми та їх усвідомлення останні-
ми; зважаючи на нагальну потребу удосконален-
ня виховного потенціалу дорослих в Україні та 
на високий рівень розвитку педагогічної просвіти 
батьків у Німеччині, досвід німецьких педагогів 
на цій ниві вбачається як гідний більш ретельно-
го вивчення вітчизняними науковцями.

У даній статті розглянуто лише один з клю-
чових аспектів педагогічної просвіти батьків у 
Німеччині. Як показав аналіз, вказана проблема 
потребує подальшої розробки, що буде матеріа-
лом наших наступних публікацій. 
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СУЩНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СВОБОДА В РАМКАХ»

Аннотация
Статья посвящена анализу воспитательной программы «Свобода в рамках». В работе освещена сущ-
ность и цель воспитательной программы. Доказана необходимость более детального её изучения от-
ечественными учёными. На примере тренинга «Свобода в рамах», предназначенного для родителей 
дошкольников, рассмотрен алгоритм занятий по этому курсу. Раскрыто содержание терминов «компе-
тентные родители» и «компетентные дети».
Ключевые слова: семейное воспитание, воспитательная программа «свобода в рамках», повышение 
педагогических знаний родителей.
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THE SENSE OF THE EDUCATIONAL PROGRAMME «THE FREEDOM IN THE 
FRAMEWORK»

Summary
The article deals with the sense and the aim of the educational programme «The freedom in the framework». 
The necessity of its more detailed studing by the native scientists is proved. The mechanism of studies by 
this programme is considered by example of training «The freedom in the framework» intended for the 
preschoolers’ parents. The content of the terms «competent parents» and «competent children» is revealed.
Keywords: family education, the educational programme «The freedom in the framework», the improvement 
of parents’ educational knowledge, Germany.
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СЕБАСТЬЯН-ВІЛЛІБАЛЬД ШІССЛЕР В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ  
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Квасецька Я.А.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті висвітлено питання зародження і розвитку перших дошкільних закладів на Західній Україні 
наприкінці 30-х – початку 40-х років ХІХ ст., місце і роль у цьому процесі старшого військового комісара 
Себастьяна-Віллібальда Шісслера. Встановлено, що завдяки йому постали перші дошкільні заклади на 
західноукраїнських землях: 1839 року – у селі Сороки (нині Сороки-Львівські Пустомитівського райо-
ну) і 1840 року – у місті Львові. Опрацьовані матеріали розкривають основні етапи службової біографії 
С.-В. Шісслера, його літературної, мистецької і філантропічної діяльності. Відзначено його внесок як 
організатора навчально-виховного процесу у перших галицьких дошкільних закладах. Досліджені 
особливості використання С.В. Шісслером теоретичних і методичних розробок Л. Хімані, Я.-В. Свободи 
і Ф.-В. Фребеля.
Ключові слова: дошкільний заклад, охоронка, громадське дошкільне товариство, методичні рекомендації, 
навчально-виховний процес. 
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Постановка проблеми. Становлення до-
шкільного виховання на західноукраїн-

ських землях (Галичина, Буковина і Закарпаття) 
відбувалося в особливих соціально-культурних 
умовах, що склалися внаслідок перебування цих 
регіонів у складі Австрійської (Австро-Угор-
ської) імперії. Це знайшло своє відображення в 
своєрідних підходах до організації навчально-
виховного процесу, розв’язання важливих орга-
нізаційно-педагогічних завдань, які не втратили 
своєї актуальності в нинішніх умовах реформу-
вання вітчизняної системи освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми дошкільної освіти у Західній Украї-
ні в ХІХ – на початку ХХ ст. були предметом 
вивчення таких науковців, як З. Нагачевська, 
Н. Лисенко, М. Олійник, Г. Рего, С. Івах. Я. Ква-
сецька. Історичні аспекти теорії і практики до-
шкільної освіти, розвитку фізичного, естетичного 
та трудового виховання дітей розглядали О. Бон-
дар, М. Мельничук, Н. Кирста, Т. Садова, Т. Па-
нюк, І. Адамек, Т. Філіонова, О. Донченко. 

Виділення не вирішених частин загальної 
проблеми. Відсутнє комплексне дослідження пи-
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тань зародження і становлення дошкільної освіти 
в умовах полікультурного західноукраїнського 
середовища, не виокремлено внеску громадських 
діячів і державних посадових осіб, причетних до 
початкового етапу розвитку дитячого суспільно-
го виховання.

Мета статті. Висвітлення історико-педагогіч-
них умов зародження суспільного дошкільного 
виховання на Західній Україні, з’ясування осо-
бливостей навчально-виховної теорії і практики, 
місця і ролі у цьому процесі старшого військового 
комісара Себастьяна-Віллібальда Шісслера. 

Виклад основного матеріалу. Зародження до-
шкільної освіти на західноукраїнських землях 
наприкінці 30-х – початку 40-х років ХІХ ст. 
відбулося завдяки громадській ініціативі і напо-
легливій організаторській діяльності людини, яка 
представляла, здавалося б, дуже віддалену від 
дитячого виховання сферу – військовий коміса-
ріат. Однак саме цісарсько-королівському стар-
шому військовому комісару у Львові, уродженцю 
Праги Себастьяну-Віллібальду Шісслеру випала 
нагода закласти підвалини нової освітньо-вихов-
ної справи в Галичині. Ближче знайомство з біо-
графією цієї неординарної особистості свідчить, 
що такий крок був зовсім не випадковий. 

Себастьян-Віллібальд Шісслер (Sebastian 
Willibald Schießler) народився 17 липня 1791 року 
в Празі у заможній сім’ї і здобув престижну 
академічну (університетську) освіту. Службову 
кар’єру розпочав 1809 року у військовому коміса-
ріаті Праги з посади практиканта-канцеляриста, 
але вже 1813 р. був призначений помічником вій-
ськового комісара. 1823 року С.-В. Шісслер став 
військовим комісаром, а 1838 року – старшим вій-
ськовим комісаром. Окрім Праги, місцями служ-
би стали великі адміністративні центри тодішньої 
Австрійської імперії – Пльзень, Львів і Ґрац, де 
Шісслер зарекомендував себе відповідальним 
службовцем, доброзичливим начальником і люди-
ною з досконалим характером [4, с. 187].

Державна служба не завадила Шісслеру ре-
алізовувати себе в різних сферах суспільного 
життя – літературі і музиці, театральному мис-
тецтві і книговиданні. В літературних колах він 
став відомим як автор історичних розвідок, ро-
манів, драм і поетичних творів, дитячих казок і 
легенд, укладач драматичних і поетичних збір-
ників. Деякі з праць С-В. Шісслера, як «Прага 
та її околиці», у 2-х томах (1812), «Повна біогра-
фія колишнього французького старшого генера-
ла Моро» (1813), драма «Штурм Праги» (1835), а 
також зразки християнської поезії для молоді і 
дітей, викликають інтерес сучасних читачів. Од-
нак свій внесок у літературу С.-В. Шісслер оці-
нював досить критично і вважав, що найповніше 
він зумів себе реалізувати в іншій сфері, а саме 
в доброчинній діяльності, пов’язаній з популя-
ризацією, заснуванням і розвитком дитячого до-
шкільного виховання [4, с. 187-188; 10, с. 119]. 

Відкриття першого в Австрійській монархії 
дошкільного закладу відбулося 1828 р. у міс-
ті Буда (сучасний Будапешт) завдяки графині 
Терезії Брунсвік. Невдовзі такі інституції ак-
тивно поширюватися в різних містах держави. 
1829 року дошкільний заклад був заснований 
у Банській Бистриці (Словаччина), 1830 р. – у 
столиці австрійської імперії Відні, 1832 р. – у 

Празі. Згодом цей процес охопив й інші частини 
монархії. Координатором дошкільного руху стала 
Центральна спілка дитячих охоронних закладів 
у Австрії, заснована 1831 р. [2, с. 32].

12 лютого 1835 року дитячий дошкільний за-
клад постав у Пльзені – одному з найбільших 
міст королівства Богемія. Це був перший до-
шкільний заклад, організований на чеських зем-
лях за межами столиці королівства Праги, де 
на той час діяло вже 3 аналогічні інституції. Як 
писав сучасник, заклад у Пльзені був поклика-
ний до життя завдяки «невтомним наполегливим 
зусиллям» цісарсько-королівського військово-
го комісара С.-В. Шісслера, чиє ім’я має «добру 
славу в літературному світі», а також за участю 
перших осіб і найбільш знатних мешканців цього 
окружного міста [5, с. 567].

Намагаючись забезпечити стабільну діяль-
ність і впевнене майбутнє дошкільного закладу, 
С.-В. Шісслер подбав про створення дієздатної 
громадської опікунської організації, що розпоча-
ла свою діяльність ще 1834 р. На час відкриття 
закладу вона вже нараховувала понад 150 по-
важних членів – представників високих рангів 
і з усіх станів. Очолив опікунську доброчинну 
організації князь Фердинанд Лобковиц. До її 
рядів радо зголошувалися доброчинці з різних 
міст австрійського держави – Праги, Відня та ін. 
Не приховував своєї радості за отриманий ди-
плом почесного члена добродійного товариства 
відомий австрійський письменник, засновник 
і редактор віденського часопису «Час дозвіл-
ля для шанувальників мистецтва, науки і літе-
ратури» («Feierstunden für Freunde der Kunst, 
Wissenschaft und Literatur») І. С. Еберсберґ, який 
оперативно повідомив читачів про відкриття за-
кладу у Пльзені. Газета особливо наголосила на 
важливості таких інституцій для виховання май-
бутніх поколінь [5, с. 567].

Після переведення 1835 року на службу у 
військовий комісаріат Львова С.-В. Шісслер, як 
людина широких громадських і літературних за-
цікавлень, став знаковою фігурою в столиці Гали-
чини і нав’язав неформальні стосунки з багатьма 
впливовими особами краю. Через кілька років він 
вирішив на новому місці реалізувати свій досвід 
організації доброчинних дошкільних закладів.

Військовий старший комісар С.-В. Шісслер 
зумів захопити своїми ідеями громадського ви-
ховання маленьких дітей графиню Сусанну 
Ожаровську (з роду Стрембош, 1803–1892) – 
власницю значних маєтків в Галичині і активну 
учасницю місцевого жіночого руху. Тож перший 
у Галичині дитячий охоронний заклад, заснова-
ний графинею С. Ожаровською і за організацій-
но-методичної допомоги С.-В. Шісслера, постав 
наприкінці 1839 року у маєтку Ожаровських у 
селі Сороки – на північно-східній стороні від 
Львова (нині – село Сороки-Львівські Пустоми-
тівського р-ну) [6, с. 190; 2, с. 36-37]. 

1840 року у дитячому закладі виховувалося 
50 дітей віком від 3 до 6 років. Це були в осно-
вному діти мешканців села Сороки, яке за етніч-
ним складом населення мало яскраво виражений 
український характер [13, т. 11, с. 166]. 

Перший дитячий охоронний дошкільний за-
кладу Галичини був розміщений у зручному ве-
ликому приміщенні, облаштованому відповідно 
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до свого нового призначення. Діти перебували у 
просторій навчальній залі, на стінах якої були 
розвішені численні картини різноманітної тема-
тики, а на спеціальних підставках і стелажах – 
розкладені навчальні речі, що захоплювали ціка-
вість дітей: опудала тварин, статуетки, ремісничі 
інструменти, господарські знаряддя і макети ма-
шин, навіть дитячі ігрові інструменти. 

Заняття розпочиналися з короткої молитви і 
простої пісні після того, як діти скоштували ран-
ковий суп. Сніданок, як і обід та вечеря, подава-
лися дітям за рахунок графині С. Ожаровської. 
На її цілковитому утриманні перебував і весь 
дошкільний заклад. Але організація навчально-
виховного процесу здійснювалося на основі мето-
дичних рекомендацій С.-В. Шісслера, який вва-
жав, що дошкільна інституція – це не справжня 
школа, а лише охоронний дитячий заклад з під-
готовки дітей до школи і навіть до майбутнього 
життя. Тому він повинен:

– забезпечити вільний фізичний і психічний 
розвиток дітей без застосування примусу чи ін-
ших невідповідних засобів;

– турбуватися про захист дітей від усього, що 
може негативно позначатися на їх психічному 
стані чи фізичному здоров’ї;

– збуджувати розумові здібності дітей, а не 
спрямовувати їх на здобуття конкретних знань;

– піклуватися, щоб діти позбавлялися пога-
них звичок; 

– збуджувати релігійні почуття, оживлювати 
дитячі благочестиві помисли і покірність через 
християнське виховання [6, с. 190].

Основну увагу освічений вчитель-вихователь 
повинен був звертати на те, щоб не втомлюва-
ти дітей тривалою зосередженістю на окремих 
предметах, а чергувати вивчення букв з читан-
ням, початки арифметики з короткими мораль-
ними казками, після цього переходити до де-
кламування прислів’їв і життєвих правил, а ще, 
відповідно до дитячого віку, вести розмови про 
Бога і релігію. 

Різнопланові теми для занять забезпечували 
і численні речі, що були розміщені у навчаль-
ній кімнаті. Учитель пояснював їх походження, 
складові частини, особливості вживання і ко-
ристь від них. С.-В. Шісслер вважав, що було б 
жорстоко по відношенню до малюків, якби їх, 
звиклих до руху, «засудити» на годину сидіння 
на місці. Тому кожне заняття не тільки тривало 
лише півгодини, а ще й двічі переривалося, коли 
діти за командою вчителя виконували різні рух-
ливі вправи, ходили по колу під барабанний дріб 
тощо. Кілька годин на день призначалися для 
звичайних дитячих ігор, які, наскільки дозволяв 
сезон і погодні умови, проводилися на просторій 
галявині, розміщеній у передній частині закла-
ду. Просто граючись, діти вели звичайні розмови, 
наче у себе вдома, у колі сім’ї. Таким чином за-
кладався місточок між домашнім і громадським 
вихованням, а педагоги-вихователі, намагаючись 
уникнути навіть найменшого натяку на педан-
тизм, прищеплювали певні корисні навички і при 
цьому оберігали від можливих фізичних нещас-
них випадків, поширених серед дітей, що зали-
шалися вдома без нагляду [6, с. 190-191]. 

Оцінюючи з висоти ХХІ ст. підходи Себастья-
на-Віллібальда Шісслера до організації навчаль-

но-виховного процесу в середині ХІХ ст., необ-
хідно відзначити, що окремі з них зберегли свою 
актуальність і перегукуються з теперішніми ме-
тодичними рекомендаціями, особливо щодо про-
ведення комбінованих та інтегрованих занять, їх 
тривалості і супроводу фізичними вправами, а 
також ігрової діяльності. 

Використання в навчально-виховному процесі 
гри, як основного методу виховання дітей, розви-
тку їхній розумових і фізичних здібностей, дало 
змогу деяким авторам стверджувати наприкінці 
ХІХ ст., що перший дошкільний заклад Галичи-
ни у селі Сороки був організований за системою 
Ф.-В. Фребеля [13, т. 11, с. 167]. Однак для такого 
висновку немає достатніх підстав. 

У 30-40-х роках ХІХ ст. більшість дошкіль-
них закладів Австрійської імперії здійснювали 
навчально-виховну роботу на основі методичних 
розробок Самуїла Вільдершпіна (1792–1866) – ке-
рівника Центральної дитячої школи в Англії, ав-
тора першого методичного посібника для праців-
ників дошкільних закладів у Європі, що побачив 
світ 1823 року під назвою «Дошкільне вихован-
ня, або Замітки про важливість виховання бід-
них дітей» («Infant Education or Remarke on the 
Importance of Educating the Infant Poor») [2, с. 92].

1826 року посібник С. Вільдершпіна був пе-
рекладений Й. Вертгаймером німецькою мовою і 
надрукований під назвою «Про раннє виховання 
дітей і англійську школу для маленьких дітей» 
(«Über die frühzeitige Erziehung der Kinder und 
die englischen Klein-Kinder-Schulen»). Він викли-
кав жваву та тривалу дискусію про мету і мето-
ди суспільного дитячого виховання в Німеччині й 
Австрії, став методологічною основою для нових 
методичних розробок, зокрема, першого австрій-
ського «Посібника для навчителів у будинках охо-
рони малих дітей» Леопольда Хімані (1774–1844),  
виданого 1832 року за кошти Центральної спілки 
дитячих охоронних закладів у Австрії.

«Охоронні заклади для маленьких дітей, – 
писав Л. Хімані, – місця збору і перебування, де 
фізично і розумово доглядають дітей віком від 2 
до 5 років за відсутності батьків, збуджують їхні 
фізичні сили і розумові здібності, а подальшим 
релігійно-моральним і розумовим вихованням го-
тують їх до народної школи і життя» [2, с. 95]. 

Сучасник відзначав, що спільне вивчення ві-
ршів і біблійних висловів, моральних правил і 
афоризмів, запам’ятовування чисел і копіюван-
ня літер, наочні вправи з ілюстраціями, моту-
зочками і плетеними стрічками, а поміж ними – 
гуртове крокування у дворі або приміщенні під 
барабанний дріб – все це наповнювало день ма-
ленької дитини з ранку до вечора. 

Після ознайомлення з досвідом роботи перших 
дошкільних закладів у Відні, особливостями за-
стосування виховної методики С. Вільдершпіна і 
дидактичних розробок Л. Хімані розпочав свою 
виховательську діяльність 1832 року в дошкіль-
ному закладі «На градку» у Празі Ян-Властімир 
Свобода (1803–1844). 

У процесі своєї дошкільної педагогічної прак-
тики він дійшов висновку про необхідність зміни 
характеру надто суворих умов утримання дітей 
у віденських закладах. Привчання до порядку 
і дисципліни вважалося вкрай важливим для 
формування необхідних рис у майбутніх робіт-
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ників-пролетарів. Самі ж заняття за своєю фор-
мою часто нагадували шкільні уроки, хоч перші 
теоретики і практики суспільного дитячого ви-
ховання визнавали необхідність запровадження 
насамперед виховних методів [2, с. 97]. 

Я.-В. Свобода зазначав: «Охоронка – це не 
школа, а будинок виховання. Охоронка має засту-
пати або підтримувати початкове виховання до-
машнє – материнське». Свої погляди на дошкіль-
не виховання дітей Свобода узагальнив у праці, 
що побачила світ 1839 р. і стала навчально-ме-
тодичним посібником для працівників дошкільних 
закладів і батьків. Вона має предовгу назву, що 
досить повно розкриває зміст написаного: «Шкіл-
ка, або Первинне, практичне, наочне, всебічне ви-
ховання малих дітей з метою розвитку розуму і 
ушляхетнення серця, з порадами щодо читання, 
лічби і малювання для учителів, вихователів (пес-
тунків) та батьків» («Školka, čili, Prwopočátečni, 
praktické, názorné, wšestranné wyučowáni malých 
djtek: k wěčnému wybraušeni rozumu a ušlechtěni 
srdce s nawedenjm ke čteni, počjtánj a reysowáni 
pro učitele, pěstauny a rodiče») [2, с. 97-98].

Заняття в охоронці мали характер науки про 
речі, що тривали по 2 години на день. Потім діти 
займалися іграми – довільними, рухливими, на-
слідувальними. Останні, зокрема, призначалися 
для ознайомлення дітей з ремісничими знаряд-
дями і домашніми речами та традиційним одя-
гом. Вихователі турбувалися, щоб діти багато 
часу проводили в саду і на городі, щоб заняття 
поєднували з іграми. Зі старшими дітьми про-
водилися заняття з освоєння навичок читання, 
рахування і малювання. 

На виховній практиці Я.-В. Свободи відчувався 
значний вплив його земляка – великого педагога 
Я.-А. Коменського, який обґрунтував ідею мате-
ринської школи і рекомендував вивчення пред-
метів і речей домашнього вжитку. Подібні заняття 
підтримував також Й.-Г. Песталоцці [3, с. 13].

Порівняння методичних рекомендацій Леополь-
да Хімані і Я.-В. Свободи з навчально-виховним 
процесом у першій західноукраїнській охоронці в 
селі Сороки дозволяє висловити твердження, що 
саме ці особи мали найбільший вплив на характер 
виховної роботи. Що ж до С.-В. Шісслера, то до-
ступні на нинішній день джерела уможливлюють 
говорити про його роль як адаптатора цих мето-
дик для навчально-виховного процесу у дошкіль-
них закладах Галичини і Богемії.

Друга дошкільна інституція на землях Захід-
ної України прийняла дітей 1 жовтня 1840 р. у 
Львові, будинок № 505 4/4. Виховний заклад по-
став не тільки з ініціативи, але й завдяки особис-
тим коштам військового надкомісара С.-В. Шіс-
слера, який став безпосереднім його засновником 
[2, с. 39].

Першому дошкільному виховному закладу у 
Львові присвячували свої публікації такі авто-
ритетні львівські часописи як «Газета Львівська» 
(«Gazeta Lwowska»), «Галичина» («Galicia»), 
«Львів’янин» («Lwowianin»), віденські видання 
«Австрійська ранкова газета» («Oesterreichisches 
Morgenblatt»), «Орел» («Der Adler») та деякі 
інші. На перших порах заклад іменувався «ін-
ститутом утримання і наглядання малих дітей», 
потім – «інститутом охорони малих дітей», «охо-
ронча шкілка», а згодом утвердилася назва «охо-

ронка». На відзначення важливості заснування 
першої суспільної інституції для малят одна з 
вулиць, що сформувалася у мікрорайоні «Круче-
ні стовпи», згодом дістала назву вулиці Охоронок 
[7, с. 3]. Нині – вул. О. Кониського.

«Кілька слів про інституцію, засновану ц.-к. 
старшим комісаром п. Шісслером для утримання 
і нагляду за дітьми убогих родичів протягом того 
часу, коли ті ж займаються денними заробітка-
ми» – таку розлогу назву мала стаття в часописі 
«Gazeta Lwowska», яка вже 10 листопада 1840 р. 
відгукнулася на відкриття у Львові незвичайно-
го доброчинного закладу. Намагаючись якомога 
точніше передати призначення нової інституції, 
невідомий автор газетної публікації взяв за осно-
ву назви слова з рекламного напису, що був виві-
шений на фронтоні будинку, у якому перебувала 
дошкільна охоронка [12, с. 324]. 

Завдяки своїм спіралеподібним колонам, що 
розміщувалися з обох боків біля головного входу, 
будинок отримав назву «На кручених стовпах». 
Так само називалася і місцева міська дільниця, 
яку часто згадували львівські газети як місце за-
снування першого у Львові дошкільного виховно-
го закладу. 

«Будинок на кручених стовпах» простояв 
майже до початку Першої світової війни і роз-
ташовувався на стику нинішніх вулиць І. Франка 
та К. Левицького. Приміщення, орендоване для 
дошкільного виховного закладу, було великим, 
світлим, красиво оформленим. Посередині кімна-
ти були розставлені маленькі лавочки, а довко-
ла розкладені різноманітні іграшки і навчальні 
предмети, завдяки яким діти і бавилися, і пізна-
вали навколишній світ. Привертали увагу об’єкти 
рослинного та тваринного світу, картини з історії 
та релігії, макети сільськогосподарської техніки 
(млини, кузні, вітряки, лісопилки і т. д.), справ-
жні інструменти, промислові, ремісничі і мис-
тецькі вироби. різні види насіння, нитки, тканини 
і вовняні вироби. Цікавість хлопчиків викликала 
гауптвахта з озброєними солдатами, а на піску, 
який заповнював скриню, діти креслили палич-
ками різні риски, літери, фігури. На дротах були 
розвішені цифри і букви алфавіту [12, с. 324]. 

Автор газетної статті звернув увагу на кон-
структорський набір, що складався з різних ви-
дів блоків, квадратів, кубів, балок та арок. За 
своїм функціональним призначенням він асоці-
ювався з деякими з дитячих «дарів» німецького 
дошкільного педагога Ф.-В. Фребеля, які він про-
пагував на той час у своєму виховному закладі в 
Бланкенбурзі [1, с. 77]. 

Автору здалося, що він потрапив чи то до каз-
кового королівства, де разом з чародієм Оберо-
ном проживають Феї та Ельфи, чи на розквітлий 
сільський городець, де тягнулися до сонця голів-
ки маку, нагадуючи допитливі дитячі голівки. 

Порівняння дошкільного закладу з сільським 
садком-городцем виявилося у львівського газетя-
ра напрочуд вдалим і далекосяжним. Адже до-
шкільні заклади Ф.-В. Фребеля, названі ним того 
ж 1840 року дитячими садками, на Західній 
Україні почали згодом іменуватися фребелівськи-
ми городцями (пол. мовою – ogródki Froeblowski).

24 грудня 1840 р. (на католицьке Різдво) від-
булося урочисте освячення закладу «На круче-
них стовпах». На той час там перебувало близько 
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100 хлопчиків і дівчаток дошкільного віку, пере-
важно з бідних робітничих сімей, а влітку 1841 р. 
кількість вихованців зросла до 150–160 дітей 
[9, с. 961].

Засновник львівської дитячої дошкільної ін-
ституції С.-В. Шісслер ставив собі за мету пе-
ретворити її на зразковий (модельний) заклад, 
який би виконував такі функції:

– привчав би дітей до християнської моралі, 
гарних манер, охайності і порядку;

– служив школою для підготовки керівників, 
учителів і нянь для інших аналогічних закладів;

– служив школою для навчання молодих ді-
вчат в якості домашніх вихователів-пестунок 
(гувернанток) [2, с. 42].

Успішне виконання цих завдань було мож-
ливе за умови забезпечення організаційно-мате-
ріальних умов життєдіяльності нового закладу. 
З цією метою С.-В. Шісслер зініціював створен-
ня громадського товариство з підтримки і попу-
ляризації дошкільних закладів у Львові, перші 
збори якого відбулося 17 квітня 1841 р. Окрім 
самого військового надкомісара, членами товари-
ства стали дружина президента Галицького на-
місництва барона Ф. Кріга, львівський бургомістр 
Й. Гомс і його дружина Тереза, засновниця до-
шкільного закладу у с. Сороки графиня С. Ожа-
ровська, польський письменник О. Фредро, рек-
тор греко-католицької семінарії Г. Яхимович, 
директор зразкової головної школи А. Скибін-
ський та ін. [2, с. 43]. Була обрана наглядова ко-
місія, що контролювала і виховну діяльність, і 
організаційно-матеріальні справи.

Керівництво новозаснованого товариства тур-
бувалося про залучення меценатів і збір благо-
дійних внесків. Добрим прикладом у популяри-
зації нової інституції стала підтримка закладу 
австрійською імператрицею М.-А. Савойською, 
яка вважалася опікункою закладів охорони ма-
лих дітей у Габсбурзькій монархії. Вона надісла-
ла до Львова 200 золотих ринських (з. рин.) і за-
охотила долучитися до справ першої львівської 
охоронки дружин місцевих можновладців, дер-
жавних, громадських і релігійних діячів. Загалом 
до кінця жовтня 1841 р. сума зібраних коштів 
досягла майже 6 тисяч з. рин., з яких більше 
третини (2285) становили доброчинні внески, зі-
бранні за старанням самого старшого військового 
комісара С.-В. Шісслера від організаторів різних 
концертів, балів і вистав. Для порівняння: річні 
витрати на утримання дошкільного закладу ста-
новили 854 з. рин., у т. ч. на оплату наглядового 
персоналу – 415, оренду приміщення – 220, хар-
чування – майже 100 з. рин. [14, с. 961].

Такі фінансові успіхи, оприлюдненні на за-
гальних зборах товариства у листопаді 1841 р., 
сприяли прийняттю ухвали про заснування ще 
одного «інституту охорони малих дітей», а саме 
у 2-му районі міста Львова. Річний кошторис за-
кладу затвердили у сумі 1000 з. рин. Для залаго-
дження організаційно-матеріальних питань була 
створена відповідна комісія [14, с. 962].

Відкриття другого дошкільного охоронного за-
кладу у Львові відбулося 19 квітня 1842 р. по вул. 
Анни, 220. Будинок мав 5 кімнат і вихід до саду, 
де гралися діти. 50 хлопчиків і дівчаток догляда-
ли 3 особи – учитель, няня і помічниця. Заклад 
викликав значний інтерес серед незаможних 

жителів Львова і незабаром кількість вихованців 
збільшилася до 150-170 дітей [2, с. 44].

Товариство опіки над львівськими інститута-
ми охорони малих дітей запроваджувало різні 
форми популяризації і своїх закладів, і дитячого 
суспільного виховання загалом. У грудні 1843 р. 
відбувся спільний звіт дітей обох «домів охоро-
ни» перед членами і благодійниками товариства.

Перелік заходів святкової програми свідчить, 
що у перших закладах охорони малих дітей не 
обмежувалися лише охоронними функціями, а 
намагалися займатися різноплановим вихован-
ням дітей. Особлива увага приділялася релігійно-
моральним питанням, розвитку мислення, спо-
стереженню за навколишнім світом і природою. 
Вже на перших порах мова йшла про підготовку 
дітей до школи. Члени опікунського товариства 
наголошували: «Діти, які з інституту охорони 
приходять до шкіл публічних, є найкращими і 
найбільш відзначеними учнями» [14, с. 960]. 

1843 року С.-В. Шісслер був змушений зали-
шити Львів у зв’язку з переведенням на службу 
до міста Ґрац [10, с. 118]. Того ж року він ви-
дав у Празі двомовну німецько-польську бро-
шуру, у якій узагальнив свої погляди на місце 
і роль закладів громадського дошкільного ви-
ховання. Вона мала традиційну на той час до-
вгу і деталізовану назву – «Про мету, необхід-
ність і корисність закладів охорони маленьких 
дітей разом із закликом до великодушних лю-
динолюбців, щоб приєднувалися до товариства 
підтримки дитячих охоронок у Львові» («Uiber 
Zweck, Nothwendigkeit und Nützlichkeit der 
Kleinkinderbewahranstalten zugleich ein Aufruf an 
edelgesinnte Menschenfreunde, sich dem Vereine 
zur Emporbringung von Kinderbewahranstalten in 
Lemberg anzuschließen») [11].

Обґрунтовуючи необхідність активної підтрим-
ки і поширення закладів дошкільного виховання 
для дітей з малозабезпечених сімей, С.-В. Шісслер 
звертався до постулатів Біблії і до «святого хрис-
тиянського обов’язку» представників заможних 
верств населення, до досвіду організації аналогіч-
них інституцій в центральних землях Австрійської 
імперії. Свої аргументи він підсилював думками 
організатора «шкіл для маленьких дітей» в Англії 
лорда Брума і одного з тодішніх популяризаторів 
дошкільного громадського виховання Грошмана, 
які вважали, що школи для маленьких дітей ма-
ють значний потенціал для суспільного поступу з 
погляду інтелектуального, естетичного і морально-
го [11, с. 12]. С.-В. Шісслер закликав до участі у під-
тримці закладів дошкільного виховання священи-
ків і керівників державних органів, міські і сільські 
громади, навіть господарські та наукові товариства, 
щоб «словом і чином» прилучатися до нової добро-
чинної справи. У свою чергу Товариство з підтрим-
ки закладів охорони маленьких дітей у Львові за-
провадило в засобах масової інформації регулярні 
звіти про пожертвування добродійників.

Після свого від’їзду зі Львова С.-В. Шісслер 
продовжував підтримувати стосунки зі своїми 
«дітищами» на ниві громадського дошкільного 
виховання, допомагаючи їм матеріально та ор-
ганізаційно-методичними порадами. Високо оці-
нила жертовну працю Себастьяна-Віллібальда 
Шісслера львівська громада, яка обрала військо-
вого надкомісара почесним громадянином столи-
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ці Галичини. Подібне звання присвоїла йому у 
Чехії громада міста Пльзень [10, с. 118]. 

1 червня 1843 року був заснований дитячий 
охоронний заклад для єврейських дітей міста 
Львова. Товариство опіки над інститутами охо-
рони малих дітей у Львові, щоб наголосити на 
християнському характері своїх установ, при-
йняло згодом назву «Товариство християнських 
охоронок» [7, с. 3].

Восени 1844 року львівські газети повідомляли 
про дитячу охоронку в маєтку князя Лева Сапі-
ги, що розміщувався у Перемишльському окрузі 
[2, с. 47]. Це вже був п’ятий дитячий охоронний 
заклад у Галичині, що постав за прикладом пер-
ших галицьких охоронок, організованих безпосе-
редньо С.-В. Шісслером. Не випадково львівські 
газетярі називати його людиною з «похвальними 

помислами» і з «доброчинним серцем», «шанов-
ним приятелем (другом – Я. К.) народу» [6, с. 191].

Висновки і пропозиції. Історико-педагогічний 
аналіз обставин зародження і становлення пер-
ших закладів дошкільного виховання на західно-
українських землях уможливлює висновок, що 
цей процес був пов'язаний з іменем військового 
старшого комісара С.-В. Шісслера – популяри-
затора ідеї дошкільного суспільного виховання, 
засновника дошкільних закладів для дітей з не-
заможних сімей і організатора громадських опі-
кунських товариств. Особлива роль С.-В. Шіссле-
ра у формуванні навчально-виховного процесу в 
галицьких дошкільних інституціях, що здійсню-
вався під впливом новітніх на той час теоретич-
них і методичних розробок Л. Хімані, Я.-В. Сво-
боди і Ф.-В. Фребеля.
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СЕБАСТЬЯН-ВИЛЛИБАЛЬД ШИССЛЕР В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ 

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы зарождения и развития первых дошкольных заведений в Западной 
Украине в конце 30-х – начале 40-х годов XIX в., места и роли в этом процессе старшего военного 
комиссара Себастьяна-Виллибальда Шисслера. Обосновано, что благодаря ему были открыты первые 
дошкольные учреждения на западноукраинских землях: в 1839 году – в селе Сороки (ныне Сороки-
Львовские Пустомытовского р-на) и в 1840 году – во Львове. Обработанные материалы раскрывают 
основные етапы служебного пути С.-В. Шисслера, его литературной, художественной и филантропи-
ческой деятельности. Отмечен его вклад как организатора учебно-воспитательного процесса в первых 
галицких дошкольных учреждениях. Исследованы особенности использования С.-В. Шисслером теоре-
тических и методических разработок Л. Химани, Я.-В. Свободы и Ф.-В. Фребеля.
Ключевые слова: дошкольное учреждение, охранки, общественное дошкольное общество, методиче-
ские рекомендации, учебно-воспитательный процесс. 
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ  
У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Киричок І.І., Боровик Н.М.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Схарактеризовано публічний виступ як жанр різновиду мовленнєвої діяльності, виокремлено основні 
складові структури публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх закладів. У структурі 
публічного мовлення майбутніх керівників схарактеризовано такі компоненти: когнітивний, комунікативно-
операційний, експресивний. Предметом дослідження авторів є аналіз результатів констатуючого експе-
рименту, зокрема, критерії, показники та рівні сформованості навичок публічного мовлення у майбутніх 
керівників загальноосвітніх закладів. На констатувальному етапі дослідження у майбутніх керівників 
експериментальної групи виявлено три рівні сформованості вмінь та навичок публічного мовлення: 
емпірично-інтуїтивний (низький) рівень; репродуктивний (середній) рівень; реконструктивно-творчий 
(високий) рівень сформованості вмінь та навичок публічного мовлення. Визначено основні умови форму-
вання навичок публічного мовлення майбутніх управлінців. 
Ключові слова: майбутній керівник загальноосвітнього закладу, публічне мовлення, мовленнєва діяльність, 
рівні сформованості навичок публічного мовлення. 
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SEBASTIAN WILLIBALD SCHIESSLER IN CONTEXT OF HISTORY  
OF PRE-SCHOOL EDUCATION IN WESTERN UKRAINIAN LANDS

Summary
The article focuses on the issue of origin and development of first pre-school educational facilities in 
Western Ukraine in the late 1830s – early 1840s, place and role in this process of senior military commissar 
Sebastian Willibald Schiessler. It has been established that thanks to him first pre-school educational 
facilities were founded in Western Ukrainian lands, namely in 1839 in the village of Soroky (at present 
village of Soroky-Lvivsky in Pustomyty district) and in 1840 in the city of Lviv. The materials researched 
unfold main milestones of Sebastian Willibald Schiessler’s military history, his literary, artistic and 
philanthropic activity. His contribution as an organizer of educational process in first Galician ore-school 
facilities has been specified. Peculiarities of applying theoretical and practical methodological developments 
of L. Himani, Ya.-V. Svoboda, F.-V. Froebel by Sebastian Willibald Schiessler have been researched.
Keywords: pre-school educational facility, police service, public pre-school society, methodological 
recommendations, educational process.

Постановка проблеми. Процес очевидних 
змін, які відбуваються на початку XXI сто-

ліття в економічній, політичній, духовній, освітній 
сферах, гостро ставить перед колективами вищих 
навчальних закладів відповідальне завдання – 
необхідність не тільки здійснювати професійне 
навчання, а й виховувати грамотних, духовно 
збагачених, національно свідомих фахівців, рівень 
знань яких відповідав би зростаючим до них вимо-
гам суспільства. Потреба в розв’язанні важливих 
соціально-економічних і культурно-просвітниць-
ких проблем ставить нові вимоги до мовної осві-
ти й мовленнєвої підготовки майбутніх керівни-
ків у вищій школі, оскільки обов’язковою умовою 
успішної навчальної і майбутньої фахової діяль-
ності управлінців є знання логічних основ різних 
видів спілкування, володіння культурою ділового, 
професійного мовлення, без якого неможлива про-
дуктивна діяльність керівника закладу.

Уміння впевнено виступати перед інши-
ми людьми, переконувати в своїй точці зору – 

обов'язковий навик для кожної публічної лю-
дини, особливо керівника закладу, який хоче 
домогтися успіху в професійній діяльності. На 
жаль, проблемі формуванню вмінь та навичок 
публічних виступів дуже мало приділяється ува-
ги у вищих навчальних закладах, які готують 
працівників освітньої галузі. 

Аналізуючи виступи керівників закладів осві-
ти, можна помітити, що більшість з них, як пра-
вило, характеризуються високою залежністю від 
конспекту, невмінням зацікавити аудиторію, ви-
соким рівнем хвилювання, який негативно позна-
чається на якості виступу. Нерідко ми зустрічає-
мося з таким явищем, коли оратор лише доповідає 
зміст свого виступу, намагаючись інформаційно 
наситити слухачів, що не створює ситуацію вну-
трішнього монологу, співроздумів з аудиторією.

Низка досліджень показують переважно не-
високий рівень комунікативної компетентності 
керівників. Тому необхідно внести істотні змі-
ни в зміст підготовки майбутніх керівників у 
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ВНЗ, в цілі, методи і технології роботи з метою 
розв’язання проблеми формування вмінь та нави-
чок публічного мовлення майбутніх управлінців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 
визнання важливої ролі культури спілкуван-
ня, ділового мовлення у формуванні особистості 
свідчить постійне висвітлення цих питань нау-
ковцями, методистами, письменниками, громад-
ськими діячами (Б. Антоненко-Давидович, Н. Ба-
бич [1], І. Білодід [3], Л. Власов, І. Вихованець, 
М. Дороніна, М. Зубков [8], М. Каган, Г. Кацавець, 
Г. Кисіль, А. Коваль [11], І. Кочан, П. Мовчан, 
Н. Обозов, О. Пазяк, Л. Паламар, О. Пономарів, 
В. Русанівський, О. Сербенська, Л. Струганець 
та ін.). У їхніх працях привертається увага до 
мовної поведінки особистості, подаються реко-
мендації щодо правильного слововживання, ви-
користання мовних засобів відповідно до умов 
спілкування, засвоєння норм літературної мови, 
розглядаються складні випадки російсько-укра-
їнського перекладу.

Проте проблема мовленнєвої підготовки май-
бутніх керівників навчальних закладів є досить 
актуальною. Методика викладання української 
мови у вищій школі, формування професійного 
мовлення майбутніх фахівців перебуває нині на 
початковому етапі свого становлення. Курс «Ді-
лова українська мова», який запроваджено у 
вищих навчальних закладах України, не може 
задовольнити нагальні потреби суспільства у ви-
хованні національної еліти, в підготовці фахівців, 
які вільно володіють українською мовою, вміло 
користуються нею в усіх сферах, особливо в офі-
ційно-діловій та професійній.

Усвідомлюючи актуальність означеної про-
блеми, дослідники (Л. Барановська, Г. Берегова, 
М. Вахницька [5], О. Гоголь, Л. Головата, Є. Клим-
кіна [10], Н. Костриця [12], М. Лісовий [13], Л. Луч-
кіна, В. Момот, Т. Окуневич, Е. Полатай, Л. Ро-
манова, Т. Рукас, Н. Тоцька та ін.) пропонують 
різноманітні педагогічні технології формування 
культури ділового, професійного мовлення сту-
дентів у вищих навчальних закладах України.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, окремі важливі 
аспекти методики формування професійного 
мовлення майбутніх фахівців залишаються не-
дослідженими. Не була предметом окремого ви-
вчення проблема формування навичок публіч-
ного мовлення майбутніх керівників, для яких 
уміння володіти словом є обов’язковим компо-
нентом управлінської діяльності.

Отже, об’єктивна необхідність розв’язання 
проблеми формування вмінь та навичок публіч-
ного мовлення у майбутніх управлінців, з одного 
боку, і відсутність дослідження, де б цілісно роз-
глядалась ця проблема, з другого, зумовили ви-
бір теми «Розвиток навичок публічного мовлення 
у майбутніх керівників ЗНЗ».

Формулювання цілей статті: аналіз резуль-
татів констатуючого експерименту, зокрема, 
критеріїв, показників та рівнів сформованості 
навичок публічного мовлення у майбутніх керів-
ників ЗНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пу-
блічний виступ, як жанр різновиду мовленнєвої 
діяльності, відрізняється своєрідними ознаками, 
а саме здатністю реалізувати систему мислен-

нєво-мовленнєвих дій – ефективне комбінування 
форм логічно-образного мислення та мовних за-
собів вираження. Виконуючи соціально-організа-
ційну (засіб агітації) та культурно-освітню (фор-
мування громадської думки) функції, він є видом 
громадсько-політичної та професійної діяльності, 
мета якої – інформувати та переконувати ауди-
торію засобами живого слова.

Фахівець, професія якого пов’язана з необ-
хідністю виступати з доповіддю, зокрема керів-
ник загальноосвітнього закладу, повинен вміти 
відбирати фактичний матеріал для формування 
доповіді, адаптуючи його до потреб та інтересів 
аудиторії; організовувати послідовність його ви-
кладу; формулювати тему, мету, а також дбати 
про високий рівень культури мовлення та спіл-
кування в цілому.

Публічний виступ (ораторська мова) – це осо-
блива форма мовної діяльності, націлена на інфор-
мування і надання бажаного впливу (переконання, 
наснаги, навіювання і т.д.) на слухачів в умовах 
безпосереднього спілкування [15, с. 27]. Щоб ста-
ти хорошим оратором необхідно багато працювати 
над собою, своєю мовою, жестами та мімікою.

Ефективний публічний виступ повинен мати 
комунікативну спрямованість, інформативність, 
логічність і цілісність. Крім того, він має бути ці-
кавим, що пов’язано з фактором вмотивованості 
повідомлення для слухачів.

Науковці розглядають публічне мовлення як 
процес володіння нормами літературної мови, 
фаховою термінологією і стандартизованими 
мовленнєвими конструкціями освітньої галузі, 
здатність використовувати мовні засоби відпо-
відно до мети й ситуації спілкування [2].

У структурі публічного мовлення майбутніх 
керівників науковцями виокремлено такі ком-
поненти:

1. Когнітивний – знання норм сучасної укра-
їнської літературної мови (орфоепічних, акцент-
них, лексичних, синтаксичних, морфологічних, 
стилістичних, орфографічних тощо), фахової 
термінології.

2. Комунікативно-операційний – уміння ви-
користовувати мовні засоби відповідно до мети, 
умов, ситуації спілкування; володіння базовими 
професійно-мовленнєвими уміннями, необхідни-
ми для майбутнього керівника.

3. Експресивний – володіння екстралінгвіс-
тичними засобами спілкування (мелодика, фра-
зовий наголос, паузи, ритм, тембр, темп і сила 
голосу) [10, с. 121].

Під час наукового пошуку нами визначено 
рівні сформованості навичок публічного мовлен-
ня у студентів – майбутніх керівників закладів 
освіти. У критерії їх оцінювання було закладено 
такі показники, які складають основу публічного 
мовлення:

1. Нормативність, лексичне багатство, образ-
ність мовлення та використання засобів логі-
ко-емоційної виразності читання під час усних 
висловлювань, яке характеризується передусім 
розумінням специфіки основних ознак культури 
мовлення (виразність, доречність, правильність, 
багатство (різноманітність), образність, експре-
сивність) та визначається вмінням використову-
вати засоби логіко-емоційної виразності під час 
усних висловлювань.
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2. Досконале володіння технічними показни-
ками виразного мовлення та виразно-сценічна 
компетенція, яка передбачає здатність студентів 
під час усних висловлювань володіти технічними 
показниками виразного мовлення (дихання, го-
лос, дикція, інтонація, темп, тембр тощо).

3. Використання в мовленні невербальних 
засобів виразності, яке передбачає наявність у 
майбутніх керівників умінь вільного та невиму-
шеного володіння позамовними або екстралінг-
вістичними засобами виразності, передачу їх під 
час публічного виступу.

На констатувальному етапі дослідження у 
майбутніх керівників ЗНЗ експериментальної 
групи виявлено три рівні сформованості вмінь та 
навичок публічного мовлення у студентів:

1. Емпірично-інтуїтивний (низький) рівень 
характеризується відсутністю системних знань, 
бідним словниковим запасом студента, частими 
випадками неправильного слововживання, фраг-
ментарним відтворенням мовного матеріалу, зна-
чним порушенням орфоепічних і акцентних норм 
літературної мови, невмінням використовувати 
засоби логіко-емоційної виразності під час усних 
висловлювань, невмінням реалізовувати мовлен-
нєві дії, характерні для управлінської діяльності. 
Характерними особливостями цього рівня є низь-
ка мовна свідомість майбутніх керівників, відсут-
ність прагнення удосконалювати власне мовлення.

2. Репродуктивний (середній) рівень визнача-
ється знаннями граматики й стилістики здебіль-
шого в теоретичному аспекті, здатністю з помил-
ками й неточностями давати визначення понять; 
відхиленнями менше ніж на 50% від акцентних, 
орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних 
норм літературної мови; нездатністю в окремих 
ситуаціях використовувати засоби логіко-емо-
ційної виразності під час усних висловлювань; 
незначною невідповідністю мовних засобів меті 
й ситуації мовлення. Проблеми з налагодженням 
спілкування у магістрів виникають переважно 
через недостатній словниковий запас. 

3. Реконструктивно-творчий (високий) рівень 
сформованості публічного мовлення студентів 
передбачає наявність глибоких і міцних знань 
з мови, їх застосування в різних ситуаціях, при 
цьому майбутній керівник може припускатися 
незначних огріхів в усному висловлюванні; сфор-
мованість навичок монологічного висловлювання, 
вміння вести діалог; наявність естетичних зо-
внішніх засобів, техніки та культури мовлення; 
свідоме ставлення до мови взагалі, бажання вдо-
сконалювати власне мовлення.

Щоб здобути вихідні дані, які характеризують 
рівень сформованості навичок публічного мовлен-
ня майбутніх керівників ЗНЗ, нами було проведе-
но експеримент на базі Ніжинського державного 
університету імені Миколи. Експериментом був 
охоплений 31 магістр експериментальної групи 
спеціальності «Освітній менеджмент» факульте-
ту психології та соціальної роботи. На констату-
вальному етапі експерименту нами були засто-
совані наступні методики: «Визначення понять», 
«З’ясування пасивного словникового запасу», «Ви-
значення активного словникового запасу»; анкета 
«Публічне мовлення у професійній діяльності».

Зазначені методики діагностики публічного 
мовлення показали рівень розвитку мовлення 

студентів, багатство їхнього словникового запасу, 
рівень мовної компетентності. Також за допомо-
гою даних методик можна визначити ставлення 
до публічних виступів, рівень розвитку оратор-
ських здібностей майбутніх керівників, визначи-
ти проблему їхнього страху публічного виступу 
перед аудиторією.

Проаналізуємо результати проведеного екс-
перименту.

Методика «Визначення понять». Студент по-
винен уявити ситуацію, наприклад, зустріч з 
людиною, яка не знає значення жодного слова. 
Майбутній керівник повинен пояснити кожне з 
них, щоб співрозмовник зрозумів, про що йде 
мова. За кожне правильне визначення слова рес-
пондент отримував по одному балу. На визначен-
ня кожного слова відводилося по 30 сек. Якщо 
упродовж цього часу майбутній керівник не зміг 
дати визначення запропонованого слова, то про-
понувалось наступне слово.

Максимальна кількість балів, яку міг отрима-
ти студент за виконання цього завдання, – 10, 
мінімальна – 0. У результаті проведення експе-
рименту підраховувалася сума балів, отриманих 
респондентом за визначення всіх 10 слів з ви-
браного списку.

При проведенні цього дослідження майбутні 
керівники отримали досить високі результати. 
У 56,1% опитуваних виявлено високий розви-
ток мовленнєвих здібностей, оскільки вони віль-
но володіли поняттями. Студенти досить точно 
пояснювали значення кожного слова, робили це 
вдумливо, підбираючи відповідні слова. Також 
варто зауважити, що респонденти намагалися 
використовувати ділову лексику, оперували на-
уковими поняттями. Ця група студентів не бо-
ялася виступати перед аудиторією, поводилася 
перед слухачами вільно та невимушено. 31,1% 
респондентів продемонстрували середній рівень 
розвитку вмінь та навичок публічного мовлення. 
У мовленні цих студентів відчувалося прагнен-
ня до пояснення усіх слів, спостерігалася деяка 
зніяковілість у їхніх виступах перед аудиторі-
єю (непослідовність у викладенні думки, окремі 
утруднення в імпровізаційному мовленні щодо 
тлумачення слів). У 12,8% опитаних визначено 
низький рівень розвитку вмінь та навичок пу-
блічного мовлення. У поясненні багатьох слів ви-
никали труднощі. Спостерігалися проблеми при 
публічному мовленні цієї групи студентів: страх 
перед аудиторією, нечітка дикція, невміння по-
слідовно викласти думку, відсутність натхнення 
у голосі, тихий голос, брак слів у потрібний мо-
мент мовлення.

У методиці «З’ясування пасивного словнико-
вого запасу» як стимулюючий матеріал студен-
там пропонувалися ті ж самі п’ять наборів слів 
по десять слів в кожному, які були використані 
в попередній.

Процедура проведення була такою: респон-
дентам зачитувалося перше слово з першого 
ряду – «міцний» і пропонувалося з наступних 
рядків вибрати слова, відповідні до нього за зміс-
том, що складали з даним єдину групу, визна-
чену одним поняттям (жилавий, дебелий). Кожен 
наступний набір слів повільно зачитувався з ін-
тервалом між кожною вимовою слова в 1 секун-
ду. Під час прослуховування груп слів студент 
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повинен вказати те слово з групи, яке за зміс-
том стосується вже почутого. Наприклад, якщо 
він раніше почув слово «кремезний», то з другої 
групи респондент повинен вибрати слово «роз-
важливий», що становить з першим поняттям 
«характеристику особистості». 

Оцінка результатів відбувалася за 10-баль-
ною шкалою: 

якщо випробовуваний знаходив правильне 
значення

від 40 до 50 слів, то у результаті отримував 
10 балів;

від 30 до 40 слів – 8-9 балів;
від 20 до 30 слів – 6-7 балів;
від 10 до 20 слів – 4-5 балів;
менше 10 слів – не більше 3 балів.
Результати 9,5-10 балів свідчать про високий 

рівень розвитку пасивного словникового запасу, 
8-9 балів – про середній рівень розвитку і 4-7 ба-
лів – про низький рівень.

За результатами проведеної методики нами 
зроблено висновки: у 48,4% опитаних високо роз-
винений пасивний словниковий запас, оскільки 
студенти не довго думаючи, відповідали правиль-
но й точно. Це засвідчило достатню розвиненість 
уваги, уяви та творчого мислення у респонден-
тів. Не відчувалося страху в цих опитаних під 
час їхніх публічних виступів. У 29% респонден-
тів виявлено середній рівень словникового за-
пасу. У цих студентів відчувалися певні труд-
нощі із запам’ятовуванням слів, тлумаченням 
понять. У 22,6% студентів встановлено низький 
рівень пасивного словникового запасу. Респон-
дентам цієї групи було важко запам’ятати слова, 
з’єднати їх за семантикою в одну групу, важко 
було пояснити, чому саме за таким принципом 
були розподілені поняття. Дане дослідження ви-
кликало в студентів деякі труднощі, проте при 
детальнішому поясненні, при повторах деяких 
груп слів, вони впоралися із завданням.

При виконанні методики «Визначення актив-
ного словникового запасу» майбутнім керівни-
кам пропонувалася картинка, на якій зображені 
люди та різні предмети, пов’язані з майбутньою 
професією. Упродовж 5 хвилин студенти пови-
нні були якомога детальніше розповісти перед 
аудиторією про те, що змальоване на цій кар-
тинці. При цьому фіксувалася частота вживан-
ня респондентом різних частин мови, складних 
конструкцій зі сполучниками та вставними кон-
струкціями, що давало змогу робити висновки 
про рівень розвитку його мовлення.

Аналіз виконання студентами методики 
уможливило такі висновки: 36,1% досліджуваних 
продемонстрували високий рівень вмінь та нави-
чок публічного мовлення. Варто зауважити, що 
ця група майбутніх керівників вільно володіла 
мовним матеріалом. Їхні розповіді були цілком 
логічні та структуровані, майже не було поми-
лок у мовленні. Незважаючи на те, що ці виступи 
були публічними, не відчувалося у мовленні сту-
дентів цієї групи бар’єрів: страху, браку повітря 
у відповідний момент мовлення, заїкання, тихого 
голосу, занадто швидкого темпу мовлення.

У 41,9% опитаних виявлено середній рівень 
розвитку вмінь та навичок публічного мовлення. 
Варто зазначити, що в цих студентів були деякі 
труднощі з описом картинки. У їхньому мовленні 

простежувалися плеоназми, вони вживали сло-
ва-паразити типу «ну», «як от», «е», відчувалось 
деяке хвилювання, яке утруднювало виступ, не-
зацікавленість у предметі мовлення, залежність 
від конспекту тощо.

22% респондентів продемонстрували низь-
кий рівень розвитку вмінь та навичок публічного 
мовлення. У цих студентів були певні труднощі 
як з описом самої картинки, так і з завданням 
виступити перед усією аудиторією. У студентів 
цієї групи виявлено високу залежність від кон-
спекту, велику кількість слів-паразитів у публіч-
ному виступі, невміння чітко та послідовно ви-
кладати думки, нечітку дикцію, невпевненість у 
собі, заїкання, брак повітря у відповідний момент 
мовлення, тихий голос, невміння чітко артикулю-
вали окремі звуки.

У мовленні студентів переважали такі части-
ни мови як іменники та дієслова (учні, школярі, 
колеги, колектив, нарада, провести, збиратися, 
наголошувати, визначати, пропонувати, проекту-
вати, досліджувати тощо), вони складали більше 
половини всіх слів. Окрім того, траплялися при-
кметники в початковій формі (екстремальний, 
потрібний, великий, стислий, маленький тощо), 
займенники (він, вони, вона, дехто тощо), які 
вживалися студентами досить часто. У мовлен-
ні респондентів було виявлено багато приймен-
ників (до, у, на тощо) і сполучників, особливо 
часто вживався сполучник «і». Рідше у мовлен-
ні зустрічалися прислівники та прикметники у 
порівняльному ступені. Більше того, у мовленні 
студентів дуже рідко вживалися такі особливі 
форми дієслів, як дієприкметники та дієприслів-
ники та дієприкметникові звороти.

Нами було використано анкету «Публічне 
мовлення у професійній діяльності» з метою ви-
значення майбутніми керівниками дефініції «пу-
блічне мовлення» та його ролі в майбутній про-
фесійній діяльності.

На запитання анкети «Чи відчуваєте ви труд-
нощі у спілкуванні?» 16,1% респондентів відпо-
віли «так», 56,1%, а 27,8% опитаних зазначили: 
«Залежно від обставин».

На запитання: «У яких сферах спілкування ви 
відчуваєте труднощі?» 27,8% опитуваних відпові-
ли: «У навчанні, в усних публічних виступах», 
72,2% студентів дали відповідь: «У професійній 
діяльності».

Щодо запитання: «Яка форма спілкування 
найчастіше використовується у професійній ді-
яльності майбутнього керівника навчального за-
кладу?», то більшість студентів (83,9%) обрали 
діалогічну форму, відповідно монологічну форму 
обрало 16,1% респондентів.

На запитання анкети «Що таке публічне мов-
лення і які його характерні особливості?» тіль-
ки 22,6% студентів дали правильне визначення 
і схарактеризували його основні ознаки. 48,4% 
респондентів хоч і мають уявлення про публіч-
не мовлення, проте не змогли дати конкретної 
відповіді щодо його основних характеристик. 29% 
студентів взагалі не розкрили поняття «публіч-
не мовлення» і не визначили основні характерні 
особливості даного феномену.

Наступне запитання стосувалося важливості 
публічного мовлення у майбутній управлінській 
діяльності. Аналіз відповідей на це питання дало 
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можливість констатувати, що 56,1% студентів 
оцінили значення навичок публічного мовлення 
«як дуже важливі», 31,1% респондентів – «як 
важливі» і лише 12,8% опитаних «як неважливі».

Серед причини утруднення або неготовності до 
публічного мовлення майбутні керівники назва-
ли наступні: негативна установка щодо спілку-
вання – 16,1% респондентів; відсутність навичок 
публічного мовлення у професійній діяльності – 
22,5% опитаних; відсутність мотивації – 35,3%; 
страх не досягти комунікативної мети – 26,1%.

Щодо чинників, які покращують процес пу-
блічного мовлення, студенти відмітили наступні: 
високий рівень мовних знань та комунікатив-
ної культури – 29,0%; психологічна готовність 
до публічного мовлення – 35,4%; знання техніки 
проведення публічного мовлення – 22,6%; обізна-
ність з мовленнєвим етикетом –12,9%.

Висновки. Отже, в структурі публічного мов-
лення майбутніх керівників нами виокремлено 
такі компоненти: когнітивний, комунікативно-опе-
раційний, експресивний. Під час наукового пошу-
ку нами визначено рівні сформованості навичок 
публічного мовлення у студентів – майбутніх ке-
рівників закладів освіти. У критерії їх оцінюван-
ня було закладено такі показники, які складають 
основу публічного мовлення: нормативність, лек-
сичне багатство, образність мовлення та викорис-
тання засобів логіко-емоційної виразності читання 
під час усних висловлювань; досконале володіння 
технічними показниками виразного мовлення та 
виразно-сценічна компетенція; використання в 
мовленні невербальних засобів виразності.

Аналіз результатів констатувального етапу 
експерименту показав, що низький рівень сфор-

мованості навичок публічного мовлення спостері-
гається у 27,8% респондентів експериментальної 
групи; достатній рівень мають 56,1% опитаних і 
лише 16,1% майбутніх керівників продемонстру-
вали високий рівень. Основну причину такого 
стану готовності респондентів вбачаємо у недо-
статній професійно-мовній підготовці майбутніх 
керівників ЗНЗ; недостатньому рівні знань про 
мову і мовлення, низькому рівні мотивації оволо-
діння професійними мовленнєвими уміннями та 
отримання мовленнєвого досвіду в межах актив-
них форм навчання.

Зазначимо, що ефективне формування нави-
чок публічного мовлення можливе за умови пе-
ребудови змісту викладання навчальних дисци-
плін, посилення їхньої проблемності в контексті 
сучасних вимог діяльності; усвідомлення студен-
тами значущості професійного мовлення у їхній 
майбутній фаховій діяльності; кваліфікований 
відбір професійної лексики, пропонованого мов-
ного матеріалу з урахуванням частотності вико-
ристання його в управлінській сфері; викорис-
тання методів, які стимулюють комунікативну 
активність майбутніх керівників у навчальному 
процесі, введення у навчальний процес ВНЗ тре-
нінгового курсу, спрямованого на формування 
вмінь та навичок публічних виступів, спецкурсу 
«Ораторське мистецтво».

Перспективи дослідження. Стаття не вичер-
пує всіх аспектів проблеми, розкриваючи про-
стір для подальших наукових пошуків, зокрема 
розробка тренінгових занять, проведення фор-
мувального етапу експерименту з метою форму-
вання вмінь та навичок публічного мовлення у 
майбутніх управлінців. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ У БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация
Охарактеризовано публичное выступление как жанр разновидности речевой деятельности, выделены 
основные составляющие структуры публичной речи будущих руководителей общеобразовательных 
учреждений. В структуре публичной речи будущих руководителей схарактеризованы следующие ком-
поненты: когнитивный, коммуникативно-операционный, экспрессивный. Предметом исследования ав-
торов является анализ результатов констатирующего эксперимента, в частности, критерии, показатели 
и уровни сформированности навыков публичной речи у будущих руководителей общеобразовательных 
учреждений. На констатирующем этапе исследования у будущих руководителей экспериментальной 
группы выявлено три уровня сформированности умений и навыков публичной речи: эмпирически-ин-
туитивный (низкий) уровень; репродуктивный (средний) уровень; реконструктивно-творческий (вы-
сокий) уровень сформированности умений и навыков публичной речи. Определены основные условия 
формирования навыков публичной речи будущих управленцев.
Ключевые слова: будущий руководитель общеобразовательного учреждения, публичная речь, речевая 
деятельность, уровни сформированности навыков публичной речи. 

Kirichok I.I., Borovik N.M.
Nizhyn State University named after Mykola Gogol

SKILLS DEVELOPMENT PUBLIC SPEAKING AT THE FUTURE LEADERS  
OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Summary
Author determined public appearance as a genre kind of speech, singled out key aspects of the structure 
of public broadcasting future leaders of educational institutions. The structure of public broadcasting 
future leaders Author determined the following components: cognitive, communicative and operational, 
expressive. The subject of the study authors is the analysis of ascertaining experiment, in particular, 
criteria, indicators and levels of skills of public broadcasting in the future leaders of educational institutions. 
In konstatuvalnomu stage study of the future leaders of the experimental group identified three levels of 
skills and abilities of public broadcasting: the empirical-intuitive (low) level; reproductive (average) level; 
reconstructive and creative (high) level of formation of skills of public speaking. The basic terms of the 
skills of future managers of public broadcasting.
Keywords: future heads of educational institutions, public speech, speech activity, levels of formation of 
skills of public speech.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ОСНОВ СВІТОГЛЯДУ  
ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА 

Кіндрат І.Р.
Рівненський навчально-виховний комплекс № 1 

Рівненської міської ради

У статті розкрито значення художньої літератури як засобу впливу на формування духовно-мораль-
них цінностей у дітей дошкільного віку. Окреслено окремі аспекти дослідно-експериментальної роботи 
з питання «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі 
дошкільного навчального закладу». Акцентовано увагу на інтелектуальних картах як способі розкриття 
смислів твору та на принципах відбору літературних текстів для роботи з дітьми. Охарактеризовано 
літературні проекти як форму організації освітньої діяльності у дошкільному навчальному закладі. Га-
лузь застосування результатів дослідження – дошкільна освіта. 
Ключові слова: світогляд дошкільника, художнє слово, літературний проект, інтелектуальна карта, 
інтеграція.

© Кіндрат І.Р., 2017

Постановка проблеми. Сучасна дошкільна 
освіта визначає пріоритетними орієнтира-

ми особистісний розвиток дитини, формування у 
неї свідомого, ціннісного ставлення до навколиш-
ньої дійсності, забезпечення умов для її духо-
вного зростання. У період дошкільного дитинства 
формується базис особистісної культури, відпо-
відної загальнолюдським духовним цінностям, та 
закладається фундамент світобачення дитини. 

Надзвичайну роль у формуванні людини, у ви-
значенні нею позитивних стратегій життєтворчості 
відіграє серед інших засобів художнє слово, книга, 
що уособлює в собі не просто артефакт народної 
історії й культури, а символізує художнє слово 
як надбання дорогоцінної скарбниці українсько-
го народу та джерело формування світоглядних 
уявлень у дітей, починаючи з наймолодшого віку. 
Проте, як показує практика, світоглядний аспект 
художньої літератури є недостатньо вивченим та 
мало реалізованим в освітній діяльності. В умовах 
зростання у соціокультурному просторі дитинства 
ролі сучасних медіазасобів, які стають чинником 
моделювання та формування системи поглядів на 
світ, особливо актуалізується необхідність якнай-
ширшого використання художнього слова не про-
сто у традиційному вимірі (заняття з ознайомлення 
з художніми творами чи спеціальні мовленнєві за-
няття, побудовані на основі літературних текстів), 
а як частини щоденного життя дитини, як джерела 
життєвої мудрості та основи цікавих форм щоден-
ної освітньої діяльності. Саме на цих положеннях 
грунтується вибір теми дослідно-експерименталь-
ної роботи всеукраїнського рівня – «Формування 
світогляду дошкільників засобами художнього сло-
ва в інтегрованому просторі дошкільного навчаль-
ного закладу», яка здійснюється під науковим ке-
рівництвом Н. Гавриш і перебуває на теперішній 
час на формувальному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ас-
пект формування світобачення дітей дошкільного 
віку розглядається у дослідженнях ряду науков-
ців як складова дитячої субкультури. Світогляд-
ні уявлення розглядаються як ключове завдання 
у набутті дошкільної освіти та розуміються на-
уковцями (Н. Гавриш, О. Кононко, І. Куліковська, 
В. Русевич та ін.) як базові знання дитини про 
світ, про себе, про закони взаємодії у соціумі, про 
взаємозалежність та взаємопов’язаність усього в 

світі [2; 5; 6; 9]. Зокрема, у дослідженнях Н. Гав-
риш висвітлюється відображення у мовленнєвій 
діяльності дошкільників особливостей світорозу-
міння, системи світобачення, яка поєднує в собі 
сукупність уявлень, смислових відношень, що 
охоплюють основні сторони взаємодії дитини зі 
світом [1]. Питання формування у дошкільників 
картини світу, елементарної світоглядної позиції 
ґрунтовно розглядається в працях О. Кононко. 
Зокрема, вона наголошує, що картина, або образ 
світу, є відображенням внутрішнього погляду ди-
тини на довкілля та саму себе, що безпосередньо 
пов'язаний із системою її цінностей, з тим, що 
має для неї особливе значення, набуло особис-
тісного смислу [5]. Навчально-розвивальний курс 
«Філософія для дітей», покликаний допомогти 
дитині зрозуміти закони та правила навколиш-
нього світу, розроблено Н. Гавриш та О. Ліннік 
[2]. Отже, питання формування основ дитячого 
світобачення є предметом і наукових досліджень, 
і практичних пошуків. У контексті нашого дослі-
дження цей важливий аспект освітньої діяльнос-
ті дошкільного закладу розкривається крізь при-
зму інтеграції художнього слова та літературних 
текстів у зміст та форми організації освітнього 
процесу у дошкільному навчальному закладі.

Формулювання мети статті. Метою цієї стат-
ті є акцентування уваги на проблемі осучаснен-
ня змісту і способів роботи з книгою як засобом 
впливу на формування духовно-моральної скла-
дової світогляду дитини.

Виклад основного матеріалу. Аналіз дослі-
джень з проблеми формування світогляду ди-
тини (О. Кононко, І. Куліковська, В. Кудрявцев, 
В. Русевич [5; 6; 7; 9] та ін.) дає змогу виокре-
мити такі його компоненти: соціально-мораль-
ний – той, який закладається в сім’ї, є основою 
формування світогляду дитини і через який вона 
засвоює елементарні, найпростіші правила пове-
дінки та стосунків у своєму поки ще маленько-
му світі; когнітивний – знаннєва складова, яку 
дитина засвоює через спілкування та взаємодію 
з дорослими, через власне пізнання світу та за-
вдяки іншим джерелам інформації; емоційно-
ціннісний, який є важливою особливістю «карти-
ни світу» дошкільника, оскільки знання про світ 
завжди мають емоційно-ціннісне забарвлення 
і у дитини емоційно-чуттєві уявлення про світ 
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переважають над раціонально-логічними; пове-
дінковий компонент – вияв системи життєвих 
цінностей, відношення до себе, людей та світу.

Розглядаючи художнє слово, літературний 
текст як важливий засіб презентування ді-
тям етичних еталонів та моральних цінностей, 
Н. Гавриш, зокрема, зазначає, що «в основі 
суспільної моралі, що представлена в числен-
них казкових і реальних сюжетах, – заповіда-
ні Всевишнім десять основних законів людського 
буття, слідування яким завжди схвалювалося, а 
порушення вважалося гріхом і суворо каралося. 
У свою чергу, в авторських літературних тво-
рах через сучасну літературну мову, близькі та 
зрозумілі дітям ситуації автори вчать дітей не-
порушності тих самих десяти заповідей, і саме 
через сприймання цих текстів дитина знаходить 
для себе етичні орієнтири, приклади для наслі-
дування» [3].

На наш погляд, для забезпечення позитивно-
го впливу літературних творів на формування 
духовно-моральних основ світобачення дитини 
важливими є такі моменти: здатність педагога 
усвідомити відкриті та потаємні смисли книги чи 
окремого твору; мета і завдання, які ставить пе-
дагог перед собою щодо роботи з дітьми за цим 
текстом; правильний вибір твору, який би знай-
шов відгук в душі сучасної дитини; добір ефек-
тивних методів ознайомлення дітей з художнім 
текстом. Зупинимось на способах та засобах реа-
лізації зазначених положень.

Ефективним способом розкриття та візуаль-
ного відображення основних смислів та змісто-
вих напрямів художнього тексту є складання 

інтелектуальних карт за його змістом. Інтелекту-
альна карта (структурно-логічна схема) відобра-
жає смислові вектори твору, адже майже кожен 
твір має кілька смислів, ідей, змістових напря-
мів. У ході пошуку цих напрямів ми маємо змо-
гу повною мірою реалізувати потенціал твору. 
Коротко представимо запропонований підхід на 
прикладі української народної казки «Кривенька 
качечка» та розглянемо інтелектуальну карту до 
цього твору (рис. 1).

На основі поданої інтелектуальної карти ми 
можемо виділити такі ідеї та змістові напрями 
твору:

– осінні зміни у природі. Події казки, які від-
буваються восени, дають поштовх до розширен-
ня пізнавального поля природничого напряму;

– той, хто слабший. На прикладі казки діти 
бачать, що фізична недосконалість або вада не 
є причиною відсторонення від інших. Важливий 
акцент: той, хто слабший, не такий, як усі, також 
може бути корисним та потрібним іншим;

– добро потрібне усім. По-перше, у казці за-
кладено ідею співчуття та допомоги ближньому. 
А по-друге, варто звернути увагу на те, чи кожен 
добрий намір призводить до добрих результатів. 
Яке добро потрібне тим, хто поряд з нами? Це 
складне запитання постає із казки, адже дід з ба-
бою, які з добрих поривань спалили гніздечко, не 
подумали про бажання дівчини-качечки, і тому 
їхній вчинок мав зовсім протилежні наслідки;

– кожен має право на таємницю, і кожен має 
поважати таємницю іншого;

– диво-перетворення. Перетворення як спосіб 
стати красивим – казковий шлях. А як у житті? 

Рис. 1. Інтелектуальна карта до казки «Кривенька качечка»
 



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 434

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

У житті найбільші і найкращі перетворення від-
буваються у нашому серці, а справжньою красою 
є краса внутрішня – чисте серце та добрі справи. 

Така попередня робота педагога з текстом є 
основою для подальшої конкретизації форм ор-
ганізації навчально-пізнавальної діяльності ді-
тей та для визначення мети і завдань, які ста-
вить педагог перед собою щодо роботи з дітьми 
за цим текстом.

Не менш значимим для ефективного викорис-
тання літературних творів у духовно-мораль-
ному вихованні дошкільників є питання щодо 
правильного відбору кола книжкового читання. 
У цьому контексті дотримуємось таких прин-
ципів: зв’язку тематики літературних творів із 
життям та інтересами дітей; динамічності роз-
гортання сюжету; чіткої структурно-композицій-
ної організації тексту. Вважаємо за необхідне та 
здійснюємо пошук нових, маловідомих та таких, 
що раніше не використовувались у роботі з до-
шкільниками, творів. Особливої цінності у фор-
муванні особистісних якостей дитини набувають 
художні твори, які, окрім казкового сюжету, на-
повнені пізнавальним та моральним смислом, а 
також емоціями героїв, які легко проектуються 
на дітей. Як показує практика, при опрацюванні 
таких творів досить легко сприймається дітьми 
смислоутворення, а пізнавальна чи художньо-ес-
тетична діяльність вмотивовується не бажанням 
вихователя відповідно до плану роботи, а сю-
жетом твору. І якщо певний пізнавальний зміст 
пропонується дітям вустами героїв літературно-
го твору, а моральні висновки та смисли виво-
дяться з переживань чи вчинків персонажів, то 
це набагато легше присвоюється дітьми як влас-
ний смисл чи досвід. Для прикладу подамо до-
свід використання у роботі з дітьми казки Бруно 
Ферреро «Мишко» [8, с. 162-169]. Ця зворушлива 
різдвяна історія – про ведмедика Мишка, який 
зумів втекти від долі неулюбленої та зневаже-
ної іграшки, отримати омріяну свободу, побачити 
красу довколишнього світу, а потім – прийняв 
рішення залишитись іграшкою-подарунком у 
хворого хлопчика, якому на Різдво подарунка не 
вистачило. Досвід прочитання та опрацювання 
з дітьми цієї казки засвідчив надзвичайну чут-
ливість та емоційне сприйняття дошкільнятами 
змісту та ідеї твору, адже головна ідея – це ідея 
доброти, співчуття і самопожертви. Окреслимо 
основні смислові напрями твору.

1) Свято Різдва. У творі в одній лише фразі 
згадується передріздвяна метушня, але це вже 
дає можливість розширити пізнавальне поле цієї 
змістової лінії: суть свята Різдва Христового, 
традиції підготовки до свята, місце подарунків у 
святкуванні Різдва, традиції святкування Різдва 
в Україні. Можна розповісти дітям про традиції 
святкування у різних країнах світу і обов’язково 
наголосити на тому, що сенс, смисл Різдва – це 
народження Ісуса Христа. Цей напрям тісно 
пов'язаний з вірою, з християнським світогля-
дом, і є важливим у доповненні та збагаченні 
емоційного та духовного досвіду дітей. 

2) Подарунки. Цей напрям передбачає обго-
ворення з дітьми зв'язку подарунків та різних 
свят, традицій різдвяних подарунків та святку-
вання інших народів. Варто використати і інші, 
пов’язані з цією темою, художні твори, напри-

клад, вірш Г. Черінь «Лист до Святого Миколая», 
що спонукатиме до полілогу на тему «Який по-
дарунок найкращий?»

3) Краса світу. Мандрівка, у яку вирушив 
Мишко, відкрила перед ним красу довколишньо-
го світу, про яку він і не здогадувався. Логічним є 
висновок про те, що подорожі приносять нам нові 
враження, нові відкриття, нові зустрічі, а також 
почуття радості, здивування, захоплення тим, 
що творив для нас Бог.

4) Самостійне рішення. Це – важливий смис-
ловий акцент казки, адже Мишко справді за 
сюжетом твору двічі приймав важливі і відпові-
дальні рішення, які змінили його життя. Важли-
во торкнутися і мотивів таких рішень, оскільки 
друге рішення ведмедика – залишитись у хво-
рого хлопчика як подарунок, втративши таким 
чином омріяну свободу – підводить дітей до усві-
домлення такого поняття, як жертовність, тобто 
здатність втратити щось дороге для себе заради 
того, щоб зробити добро іншому.

5) Доброта. Духовно-моральний зміст казки 
очевидний. Саме доброта як риса характеру, як 
чеснота є головною у Мишка. Причому не лише 
як співчуття чи жалість, а як здатність на вчи-
нок. Висновок про те, що добро починається з 
думки, але має виявитись ще й у певних діях 
(поспівчувати, розрадити, пожаліти, допомог-
ти, поділитися) усвідомлюється дітьми на основі 
цього твору.

Отже, змістовно та творчо різноспрямована 
робота вихователів та дітей за казкою здійснює 
вплив на формування духовно-моральних основ 
світогляду, допомагає в міру можливостей дітей 
осягнути моральні закони і правила життя. 

Умовою ефективності роботи з літературними 
творами є забезпечення емоційного проживання 
дітьми змісту та ідеї твору, а також застосування 
синтезу різних видів дитячої художньо-естетич-
ної діяльності, багатоканального сприймання тек-
сту, інтеграції видів діяльності дітей. Зокрема, у 
ході експерименту розроблено модель інтеграції 
художнього слова в освітній процес, яка зорієнто-
вана на застосування літературних засобів у різ-
них видах дитячої діяльності. Принцип інтеграції, 
який покладено в основу тематичного планування 
освітньої роботи, дає змогу реалізовувати завдан-
ня духовно-морального розвитку дітей (зокрема, і 
на християнських цінностях), не лише і не стіль-
ки через систему спеціально організованих занять 
(так, у закладі розроблено курс «Стежинки До-
бра»), але як органічно вплетену у зміст кожно-
го тематичного циклу духовно-моральну складо-
ву, яка реалізується на основі художнього слова. 
Оновлюємо перелік творів, які пропонуємо ді-
тям, долучаючи твори духовно-морального змісту 
сучасних авторів (З. Живки, Г. Манів, Н. Малетич, 
Н. Гербіш, О. Лущевської та ін.).

Особливо ефективно зарекомендували себе 
літературні проекти – форма організації освіт-
ньої діяльності на основі літературного твору 
(або кількох творів), у якій ключові смислові ідеї 
твору стають стрижнем пізнавальної та продук-
тивної діяльності дітей. У практиці роботи літе-
ратурний проект може бути реалізовано як:

– самостійну освітню діяльність – упродовж 
тижня. Такий літературний проект є самостій-
ним тематичним циклом, наприклад, за укра-
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їнською народною казкою «Кривенька качечка» 
[8, с. 154-161] та ін.; 

– одноденний проект за літературним твором, 
у межах якого упродовж одного дня планують-
ся та реалізуються різні форми навчально-піз-
навальної та художньо-продуктивної діяльності 
(наприклад, за казкою «Різдвяна ялинка» О. Лу-
щевської, «Про Квасолинку, яка хотіла побачити 
сонце» З. Живки та ін.);

– елементи щоденної освітньої діяльності за 
літературним твором (чи кількома творами), які 
«вплітаються» у зміст тематичного циклу та до-
помагають повніше реалізувати його змістові на-

прями (наприклад, за темами «Все повертається 
тобі», «Краса навкруги» та ін.).

Висновки і пропозиції. Успішність викорис-
тання художнього слова як засобу впливу на 
формування духовно-моральної складової світо-
гляду дитини залежить від професійної компе-
тентності педагогів щодо використання худож-
нього слова, освоєння оновлених способів роботи з 
літературними текстами. Це потребує відповідно 
спрямованої роботи з вихователями як у кожному 
конкретному закладі, так і на рівні інститутів піс-
лядипломної освіти, а також у підготовці педагогів 
дошкільної ланки в системі вищої освіти.
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Аннотация
В статье раскрыто значение художественной литературы как средства влияния на формирование ду-
ховно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста. Определены отдельные аспекты опыт-
но-экспериментальной работы по вопросу «Формирование мировоззрения дошкольников средствами 
художественного слова в интегрированном пространстве дошкольного образовательного учреждения». 
Акцентировано внимание на интеллектуальных картах как способе раскрытия смыслов произведения 
и на принципах отбора литературных текстов для работы с детьми. Охарактеризованы литературные 
проекты как форма организации образовательной деятельности в дошкольном образовательном уч-
реждении. Область применения результатов исследования – дошкольное образование.
Ключевые слова: мировоззрение дошкольника, художественное слово, литературный проект, интел-
лектуальная карта, интеграция.
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Summary
In the article reveals the importance of literature as a means of influence on the formation of spiritual and 
moral values in children of preschool age. Outlined some aspects of the experimental work on «Formation 
outlook preschoolers means of artistic expression in the integrated space of kindergarten». The attention 
is focused on smart cards as a way of opening and meaning of the work on the principles of selection of 
literary texts for children. Literary projects described as a form of educational activities in kindergartens. 
Range of application of research results is the pre-school education.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КАНАДЦІВ

Козьменко О.І.
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

У статті розглядається вплив культурної спадщини на процес формування національної ідентичності. 
Досліджено особливості національної ідентичності мешканців Канади. Розглянуто чинники, що спри-
яють визначенню національної ідентичності канадців. Наводяться приклади фольклорної спадщини 
народів Канади і аборигенного населення. Визначається роль національних свят у процесі виховання рис 
національного характеру. 
Ключові слова: національна ідентичність, особливості канадців, фольклорна спадщина, канадська 
ідентичність, Канада.

Постановка проблеми. Національна іден-
тичність є однією із найбільш важливих 

форм самоідентифікації особистості. Завдяки 
усвідомленню приналежності до тієї чи іншої 
держави, ототожненню себе з певною нацією осо-
бистість формує певні моделі поведінки та про-
являє себе як «гідного громадянина». Національ-
на ідентичність не завжди співпадає з етнічної, 
яка є ототожнення людини з певною етнічною 
групою. Науковці вказують на три компонента 
національної ідентичності: когнітивний, афектив-
ний і поведінково-регулятивний [3, с. 139]. 

Перший компонент – когнітивний – містить у 
собі певні уявлення людей про те, як вони пов'язані 
з державою, на чому базується цей зв'язок.

Другий компонент національної ідентичності – 
афективний – складається з відчуттів, емоцій, по-
чуттів (наприклад, почуття гордості за свою країну), 
які відчуває людина по відношенню до держави.

Нарешті, третім компонентом національної іден-
тичності є поведінково-регулятивний. Його формує 
готовність до здійснення певних дій по відношенню 
до держави, з якою людина себе асоціює.

Всі три компонента взаємопов'язані і впли-
вають на самоідентифікацію особистості. Визна-
чення національної ідентичності залежить від 
багатьох умов, серед яких національна політика 
держави посідає не останнє місце.

Сучасна державна політика Канади підтримує 
мультикультурний підхід до формування нації, 
тобто толерантне ставлення та рівність усіх куль-
тур, традицій та релігій, незалежно від етнічного 
походження канадців. Культурним фактором єд-
нання громадян виступають національні символи, 
прапор, традиції, культурна спадщина тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження національної ідентич-
ності зробили як вітчизняні, так і зарубіжні вче-
ні: П. Гнатенко, І. Кон, В. Крисько, Т. Стефаненко, 
Дж. Бері, М. Бліс, Дж. Броді, Ф. Реснік та ін. Різ-
ним аспектам канадської національної ідентич-
ності присвятили свої роботи: С. Айман-Ноллі, 
А. Аллахар, Р. Банерджі, Дж. Коте, Х. МакКензі, 
М. Мендельсон, Р. Німіджін, М. Паже, Дж. Рейц, 
Р. Трейсі та ін. Вплив культурної спадщини на 
формування національної ідентичності канадців 
досліджували П. Ален, Ф. Ганонон, Р. Гвін, М. Іг-
натьев, Е. Сміт та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Канада, як відносно молода дер-
жава, що існує лише півтора століття, опікується 
проблемою визначення національної ідентичності. 
Для формування канадської ідентичності застосо-
вуються як політичні так і неполітичні фактори. 
Політичні, тобто пов'язані з державністю, інсти-
тутами та символами влади активно використо-
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вуються у суспільному житті (прапор, герб, гімн 
та ін.). Неполітичні фактори стосуються культури, 
етнічності, релігійності, спільної позитивної істо-
ричної пам'яті. Але з проблемою визначення своєї 
національної ідентичності стикається більшість 
канадців. Бути канадцем – це, по-перше, мати 
канадський паспорт і проживати в країні протя-
гом певного часу, але це – об'єктивна основа іден-
тифікації, а по-друге – це суб'єктивний фактор, 
тобто внутрішній зв'язок із своєю Батьківщиною, 
наявність позитивних почуттів до своєї країни. За 
даними опитування громадської думки, 89% ка-
надців пишаються власною країною, коли бачать 
канадський прапор або чують національний гімн. 
Відомий канадський політолог Р. Дайк констатує: 
«Більшість канадців вважає, що живуть у най-
кращій країні на Землі» [5, с. 199]. Суттєвою для 
ототожнення канадців з Канадою є їх гордість за 
природну, кліматичну та географічну унікаль-
ність країни.

Формуванню національної ідентичності ка-
надців сприяють, по-перше, політичні принци-
пи і цінності, які поділяються значною части-
ною населення. Канадці пишаються тим, що їх 
об'єднують цінності миру, справедливості, свобо-
ди, рівності і прав людини.

По-друге, формуванню відчуття пов'язаності 
з країною сприяє довіра до політичних інститу-
тів – монарха (Канада є конституційна монархія) 
і його представника – генерал-губернатора, пар-
ламенту (Канада – це країна вестмінстерської 
демократії), суду. Мабуть, Канада – одна з неба-
гатьох країн, де символом державності і шанов-
ною персоною є поліцейський, «the Mountie», із 
Королівської канадської кінної поліції (основних 
поліцейських сил країни), який має привабли-
ву уніформу – червону куртку з позолоченими 
ґудзиками, темно-сині штани для верхової їзди 
з жовтими лампасами, капелюх-стетсон, високі 
чоботи і поясний ремінь із коричневої шкіри.

По-третє, однією з основ національної іден-
тичності є позитивна історична пам'ять народу 
і історичні міфи, що дозволяють дослідити осо-
бливості національного характеру канадців [1]. На 
думку науковців, такий метод як аналіз фолькло-
ру, усної народної творчості є ефективним у від-
творенні синтетичного образу культури та психо-
логічних особливостей певного народу. Стародавні 
легенди і перекази дозволяють не тільки зрозумі-
ти історію народу, а й усвідомити характер його 
сподівань, ідеалів, систему його моральних і со-
ціальних цінностей; тип героїв, які фігурують у 
цих переказах, багато свідчить про загальний дух 
народу і т. д. Епос відбиває і систему виховання 
дітей, і ставлення до влади, і ставлення до праці, 
і взаємини між чоловіком і жінкою, тобто увесь 
спектр суспільних відносин [2].

Мета статті – показати вплив фольклорної 
спадщини народів Канади та аборигенного насе-
лення, казок, святкувань на процес формування 
національної ідентичності канадців.

Виклад основного матеріалу і результатів до-
слідження. Сучасна Канада є мультикультурною 
державою і мультикультуралізм складає осно-
ву національної ідентичності цієї країни. Непо-
літичні символи та образи – канадський гусак, 
кленовий сироп сприяють формуванню відчуття 
пов'язаності з країною. Три компонента культу-

ри – DDD (dinner, dress, dance – їжа, одяг, тан-
ці) – дозволяють підкреслити національну специ-
фіку. Національна гордість – важливий елемент 
національної ідентичності. Її предметом можуть 
бути досягнення у науці та техніці, літературі, 
мистецтві, спорті, національні герої та культурна 
спадщина аборигенного населення Канади. 

Фольклорна спадщина народів Канади і осо-
бливо аборигенного населення є чудовим прикла-
дом для гордості канадців та засобом вихован-
ня рис національного характеру. Міфи, легенди, 
перекази, казки відображають особливості явищ 
реального життя і дають великі знання про істо-
рію суспільних відносин, праці і побут, а також 
уявлення про природу своєї країни. Виховне зна-
чення усної народної творчості полягає в тому, 
що кращі його твори натхненні високими про-
гресивними завданнями, любов'ю до Батьківщи-
ни, прагнення до миру. У фольклорі виражають-
ся художні смаки народу, для нього характерно 
розкриття прекрасного і в природі і людині.

Саме тому фольклорна спадщина народів 
Канади і особливо аборигенного населення відо-
бражає специфіку природного довкілля цієї час-
тини північноамериканського континенту, куль-
туру взаємовідносин людини з природою. Вона 
по своїй суті завжди була екологічно доцільною 
і природозберігаючою. Пісні, легенди, казки, одяг, 
танцювальне мистецтво, різноманітні вироби з 
природних матеріалів індіанців і ескімосів про-
низані мотивами природи, підкреслюють її кра-
су і велич, непересічну важливість для людини 
як джерела життя. Навіть вірування аборигенів 
налаштовують свідомість людини на благоговійне 
ставлення до природи, сприймання людиною себе 
як її невід’ємної складової. Звідси й впевненість 
до гомогенності всього живого. Таке світобачення 
фактично кореспондує з сучасними науковими 
теоріями, в яких переважає коеволюційний підхід 
до побудови стосунків між людиною і природою. 
Таким чином, народна фольклорна спадщина або-
ригенного населення Канади визнається за міцний 
фундамент національної ідентичності, спираючись 
на який викарбовуються кращі риси громадянина 
і патріота рідної землі й країни в цілому.

Фольклор аборигенного населення Кана-
ди вийшов за межі суто етнічного споживання 
і набув наразі загальнонаціонального значення, 
завдяки мультиплікації, книжковим виданням, 
дитячим виставам, кіноверсіям тощо. Він є важ-
ливим доробком у формуванні національної іден-
тичності в країні. Герої аборигенних казок тіс-
но пов’язані з природою. Люди, звірі, рослини, 
морська і річкова фауна утворюють єдиний світ, 
перетворюються один в одного, мають однако-
ві почуття, борються зі злом, надають взаємну 
допомогу, оберігають матінку природу. Показо-
вими є казки інуїтського народу. Вони добре ві-
домі канадським дітям, а їхні герої є дитячими 
улюбленцями і взірцем для наслідування. Та-
кою є казка про Седну – морського духа. У ній 
розповідається про те, як Седна, молода інуїт-
ська дівчина, вийшла заміж і переїхала до свого 
чоловіка в тундру. Раптово вона дізналася, що 
її чоловік був не людиною, а птахом «фулмар» 
(щось на кшталт чайки). Седна вирішила піти 
від чоловіка. Одного дня, коли її батько приїхав 
провідати доньку, Седна вмовила його втекти в 
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човні. Але чоловік Седни розсердився та змахом 
крил влаштував шторм. Батько Седни дуже зля-
кався і спробував виштовхнути дівчину з човна, 
але вона міцно трималася руками. Тоді він дістав 
ножа і, відрізавши Седні пальці, виштовхнув її у 
море. Тієї ж миті пальці Седни перетворилися на 
тюленів та інших морських тварин. Кажуть, що з 
того часу Седна мешкає разом із тваринами, що 
народилися з її пальців на дні океану, та охоро-
няє його багатства.

Інша казка розповідає про інуїта на ім’я Кі-
віюк, який подорожував Північним Полюсом. Під 
час однієї з подорожей він потоваришував із 
хлопчиком, з якого всі глузували. Бабуся цього 
хлопчика вирішила помститися всім, хто насмі-
хався над її онуком, і перетворила його на тюле-
ня. Люди пішли за ним до моря, сподіваючись на 
великий улов риби та усі загинули в морі, окрім 
Ківіюка. Коли тюлень приплив до берега, бабу-
ся знову перетворила його на хлопця [6, с. 14]. 
Захоплення фольклором аборигенних народів 
сприяє формуванню національної ідентичності та 
патріотичних почуттів. На думку російської до-
слідниці В.Мухіної, серед багатьох складових, що 
впливають на формування національної самосві-
домості, причетність до певних природних умов, 
у яких мешкали попередні покоління, та наяв-
ність традиційних видів діяльності відіграють 
найбільшу роль [4]. У процесі соціалізації канадці 
привласнюють історично складені образи думок, 
відчуттів та дій, котрі виступають основою фор-
мування національної самосвідомості. Опануван-
ня народними традиціями сприяє формуванню 
національної ідентичності, передбачає розвиток 
національних почуттів, відчуття історії народу, 
з яким ототожнює себе людина, створює психо-
логічний зв’язок із соціоприродним оточуючим 
середовищем. Провідний канадський дослідник 
Б. Вогт у зв’язку з цим зазначає, що моральні 
цінності, які впливають на поведінку людини у 
суспільстві, подібні до цінностей, що зумовлюють 
ставлення людини до природи [7]. 

У Канаді відзначають не тільки державні, ре-
лігійні, сімейні, але й народні аборигенні свята, 
що сприяє національній консолідації канадців. На-
приклад, свято зимового сонцестояння (21 грудня) 
протягом тисячі років святкувалося індіанцями. 
Це свято щиро сприйняте як національне ниніш-
нім поколінням канадців і відзначається як день 
надії та відродження. Канадці святкують цей 
день у колі сім’ї та друзів за обіднім столом, на 
який обов’язково подають смажене м’ясо та «мід» 
(mead) (алкогольний напій з меду та води). У цей 
день родина обговорює плани на наступний рік та 
обов’язково на щастя виливає трохи міду на під-
логу. Цього дня також починається підготовка до 
святкування Різдва [6, с. 8-9].

День літнього сонцестояння (21 червня) та-
кож відзначається як загальнонаціональне свято, 
яке своїм корінням йде у культуру аборигенних 
народів. Вони навчили європейців співіснувати 
з природою цієї північноамериканської країни, 
правильно користуватися багатствами її озер, 
річок, лісів та надр. Аборигенне населення до-
помогло європейським поселенцям освоїти зем-
лі, навчило їх полювати, збирати лікарські рос-
лини, користуватися каное тощо. Навіть у наш 
час аборигенні народи роблять значний внесок 

у розбудову канадської нації, сприяють збере-
женню природного довкілля, розквіту економіки 
і культури Канади. Святкування Національного 
Дня аборигенів підтверджує поважливе ставлен-
ня канадців до корінних народів країни. Учас-
ники святкової церемонії куштують традиційні 
страви і напої, одягають індіанські або ескімоські 
костюми, танцюють, співають пісні, радіють, від-
чуваючи дух єдиної родини. Викликає загальний 
інтерес велике зібрання індіанського племені 
«Паувау» (Powwow), що, як і у далеку давнину, 
виражається подякою природі за успішне мис-
ливство або рибну ловлю, а також вшануванням 
пам’яті предків. Невід’ємною частиною святку-
вань є спортивні змагання із хокею з м’ячем, кін-
ні перегони, гонки на каное, біг тощо [6, с. 10-11]. 
Всі ці розваги і веселощі відбуваються на ста-
діонах і спортивних майданчиках, а то й просто 
неба, єднаючи всіх людей незалежно від віку, 
статі, національної належності, фінансового стат-
ку чи соціального становища. Головне в цьому 
дійстві загальна радість, зміцнення сімейних і 
національних стосунків.

Історичні події, що відбувалися на теренах Ка-
нади, та героїчні постаті стають прикладом для 
більшості канадців. Наприклад, взірцем насліду-
вання канадці вважають життя католицького мі-
сіонера Жана де Бребьофа, який у 1625 році ра-
зом з французьким першовідкривачем Самюелем 
де Шампленом прибув до Канади. Він зробив зна-
чний внесок у поширення християнства в Канаді. 
У 1930 році католицька церква канонізувала Бре-
бьофа та сім інших священиків за їхні доброчинні 
дії та утвердження релігійних вірувань. Канадці 
вшановують пам’ять цих святих 19 жовтня і вва-
жають Жана де Бребьофа покровителем Канади 
[6]. Взагалі канадці дотримуються традицій ша-
нування святих, яким вклонялися на батьківщи-
ні предків. Так, у франкомовній провінції Квебек 
святкують день Святого Жана Батиста (24 черв-
ня). Ця традиція прийшла з Франції і підтриму-
ється канадцями. Починається свято із церковної 
меси, під час якої освячується традиційний хліб 
«Пті пен» (petit pain), що має форму зірки або 
серця. Цього дня мешканці провінції організову-
ють фестивалі пісні й танцю, а родина збирається 
разом за столом під час святкового обіду з тради-
ційними стравами. Закінчується святкування ве-
ликим вогнищем, що влаштовують на централь-
ній площі міста або селища [6]. Це свято сприяє 
єднанню всієї канадської нації. Іншим прикладом 
може слугувати святкування Дня святого Андрія 
(30 листопада) у провінції Нова Шотландія. Цього 
дня учасники свята надягають «кілти» – тради-
ційні шотландські чоловічі спідниці та влаштову-
ють хід, під час якого грають традиційні шотланд-
ські мелодії на волинці.

Наведені приклади свідчать що канадці дба-
ють про збереження етнокультурних надбань 
народів, які обрали канадську землю за бать-
ківщину, прагнуть до спільного багатобарвного 
культурного життя в єдиній країні. Важливо те, 
що мешканці Канади, втрачаючи своє етнокуль-
турне коріння з історичною батьківщиною, на-
магаються зберегти свої традиції, які поступово 
перетворюються на загальнонаціональні. Фоль-
клорні традиції і культура окремих груп пересе-
ленців починають співіснувати, взаємовпливати 
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та взаємодоповнювати один одного, утворюючи 
гармонійний симбіоз, з якого виростають паро-
стки нової культури канадського народу. Отже, 
моральні цінності, виплекані в людині засобами 
природи і надолужені ідеалами національної єд-
ності, створюють образ канадця як гармонійно 
розвиненої толерантної людини, яка відзначаєть-
ся полікультурністю, поважливим ставленням до 
співвітчизників, котрі разом будують свою бать-
ківщину і дбають про її добробут.

Висновки і пропозиції. Отже, основи і зміст 
канадської національної ідентичності є складні 
і суперечливі в силу історичних, культурних і 
етнополітичних причин. Підставою для форму-
вання національної ідентичності виступає на-
ціональний характер, який допомагає створи-

ти відчуття тотожності з канадської нацією і, 
в кінцевому підсумку, з канадською державою. 
Формуванню національної ідентичності канадців 
сприяють загальноприйняті політичні принципи 
і цінності миру, справедливості, свободи, рівності 
і прав людини, гордість за територіальні та при-
родні багатства країни, вдала урядова політика 
мультикультуралізму яка дозволяє об’єднати 
представників багатьох національностей та куль-
тур на теренах Канади. Сучасні канадці пиша-
ються культурною спадщиною та традиціями 
представників різноманітних етнічних груп та 
аборигенного населення. Позитивна історична 
пам'ять народу, історичні міфи, традиційні свята 
вважаються основою формування національної 
ідентичності канадців.
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние культурного наследия в процессе формировании нацио-
нальной идентичности. Приводятся особенности национальной идентичности жителей Канады. Рас-
сматриваются факторы, которые способствуют определению национальной идентичности канадцев. 
В статье приведены примеры народного наследия Канады и коренного населения. Указывается роль 
национальных праздников в процессе воспитании черт национального характера.
Ключевые слова: национальная идентичность, канадские особенности, народное наследие, канадская 
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THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE  
IN THE PROCESS OF THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY OF CANADIANS

Summary
This article examines the influence of cultural heritage in the formation of national identity. The features of 
the national identity of residents of Canada are given. The factors that contribute to the definition of national 
identity of Canadians are examined. The article shows the examples of folk heritage of Canada and the 
native population. The role of national holidays in the education of traits of national character is indicated.
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МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСТІ У СТУДЕНТІВ
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імені Юрія Федьковича 

Стаття присвячена аналізу методичного інструментарію, що включає методи та методики, спрямовані 
на визначення рівня сформованості почуття професійної честі у студентів-майбутніх учителів. Автор 
розглядає професійну честь як морально-ціннісну якість особистості, і досліджує даний феномен че-
рез розкриття таких категорій як толерантність, самоставлення, совість, репутація, відповідальність, 
справедливість, чесність та інші. Адже саме така комплексна діагностика, як стверджує автор, дозволить 
виявити особливості та рівень вихованості почуття професійної честі у майбутніх учителів. 
Ключові слова: честь, професійна честь, совість, репутація, толерантність, відповідальність, справедливість, 
професійна ідентичність.

Постановка проблеми. Вивчення особли-
востей виховання професійної честі сту-

дентів-майбутніх учителів є важливим та ак-
туальним питанням на етапі їх підготовки до 
педагогічної діяльності. Адже, саме під час на-
вчання закладаються основи морально-етичного 
виховання, здійснюється професійна підготовка 
особистості, формуються життєві цінності та пе-
реконання, що в подальшому впливають на жит-
тєвий та професійний шлях людини. У вищому 
навчальному закладі здійснюється процес фор-
мування та розвитку особистості, як майбутнього 
професіонала, якому, разом з професійно-важ-
ливими якостями повинно бути притаманне по-
чуття професійної честі, як важливої складової 
особистісно-професійної підготовки фахівця.

Професійна честь – це складна специфічна, 
в той же час, інтегральна, оціночна категорія 
етики, «направлена з боку суспільства до осо-
бистості»; це сукупність моральних якостей та 
цінностей, які формують відношення особистості 
до себе як фахівця та впливають на стиль про-
фесійної діяльності у майбутньому [4, с. 156].

Аналіз останніх досліджень. На сучасному 
етапі проблему виховання професійної честі осо-
бистості висвітлювали у своїх працях І. Зязюн, 
Н. Ничкало, І. Бех, Г. Васянович, В. Киричок, 
В. Рибалка, К. Чорна та інші. Слід зазначити, що 
визначення даного феномену є доволі неодноз-
начними. Так, наприклад, у науковій літературі 
зустрічається трактування честі як емоційно-
ціннісне ставлення до себе (Н.В. Киричок), а та-
кож, як якість професійно-моральної підготовки 
фахівця (І.А. Зязюн).

Мета статті. Дана стаття присвячена пошу-
ку відповідних методів та методик дослідження 
рівнів вихованості професійної честі у студентів-
майбутніх учителів. 

Виклад основного матеріалу. Пошуки мето-
дичного інструментарію, що включає методи та 
методики, спрямовані на визначення рівня сфор-
мованості професійної честі показав, що конкрет-
но-спрямованих спеціальних методик, які б до-
сліджували цей феномен немає, однак, оскільки 
професійну честь ми розуміємо як морально-цін-
нісну якість особистості, то вивчали її через роз-
криття таких категорій як толерантність, само-
ставлення, совість, репутація, відповідальність, 
справедливість, чесність та ін. Ми виходимо з 

того, що така комплексна діагностика дозволить 
виявити особливості та рівень вихованості цього 
феномену у майбутніх учителів. 

Розуміння почуття честі як складного психоло-
гічного утворення, розвиненість якого забезпечу-
ється загальним рівнем сформованості моральної 
самосвідомості особистості, дозволило нам зроби-
ти висновок, що структуру феномену честі осо-
бистості студента утворюють когнітивний, емоцій-
но-ціннісний та діяльнісний компоненти.

Отож, перейдемо до детального розгляду 
змісту підібраних діагностичних методик дослі-
дження феномену професійної честі.

Важливою когнітивною функцією почуття 
честі, як зазначає Г.М. Александрова, є розу-
міння, що виражається у здатності особистості 
студента осягати зміст і значущість моральних 
якостей (цінностей) людини, умінні давати їм 
узагальнені характеристики, визначати їх наяв-
ність чи відсутність у себе й інших, прогнозу-
вати їх вплив на вчинки і дії. Здатність студен-
тів розуміти, узагальнювати й диференціювати 
моральні поняття, що утворюють зміст почуття 
честі вивчалася нами за допомогою модифікова-
ної методики «Моє розуміння особистісних якос-
тей людини» (автор І. Булах) [3, с. 215].

Дана методика досліджує здатність студентів 
орієнтуватися в основних характеристиках мо-
ральних якостей особистості, таких як: відпові-
дальність, справедливість, самостійність, впевне-
ність, активність, гідність та честь.

З метою виявлення рівня розуміння студента-
ми когнітивного компоненту поняття «професій-
на честь» нами була розроблена авторська анке-
та «Що таке професійна честь?». 

За допомогою підібраних запитань анкети 
(«Хто для Вас є людиною честі?»; «Чи здатна 
людина стати професіоналом своєї справи без 
почуття професійної честі?»; «Яку роль відіграє 
честь у Вашому повсякденному житті?» і т.д.) ми, 
насамперед, хотіли визначити рівень обізнанос-
ті студентів щодо досліджуваної категорії; зро-
зуміти, яку ж роль відіграє професійна честь у 
їхньому житті; як сформованість даного почуття 
вплине на становлення їх як майбутніх фахівців. 

Дослідження імпліцитних уявлень респонден-
тів про «почуття честі студента» було здійснено 
за допомогою проективної методики «Семантичні 
поля» (автор С. Смагіна) модифікованої Алек-
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сандровою Г.М. та адаптованою нами у межах 
нашого дослідження. Ця методика дозволила 
виокремити декілька категорій особистісних цін-
ностей, що відображають імпліцитні уявлення 
респондентів про зміст почуття честі. Зокрема 
категорія – моральні якості особистості, яка ха-
рактеризується такими цінностями, як чесність, 
справедливість, відповідальність, принциповість; 
категорія – ставлення до іншого як до ціннос-
ті характеризується відданістю, скромністю, гу-
манністю, альтруїзмом та ін. 

Важливою умовою виникнення і протікання 
когнітивної складової почуття честі є здатність 
студентів до моральної рефлексії як універсаль-
ного механізму розвитку моральної самосвідо-
мості особистості. Моральна рефлексія виража-
ється у здатності особистості подивитися на себе 
та на інших суб’єктів навчально-виховного про-
цесу з позиції власних моральних установок та 
цінностей залежно від сформованих у неї норма-
тивних цінностей. 

Результати моральної рефлексії включають-
ся у процес когнітивної діяльності студента – за 
допомогою рефлексивного аналізу він здійснює 
узагальнення останнього, дає відповідну оцінку, 
при цьому уява дозволяє йому моделювати свою 
поведінку й прогнозувати наслідки власних мо-
ральних учинків.

Досліджуючи особливості моральної реф-
лексії ми використали модифіковану методику 
І. Звєрєва, Л. Коваля, П. Фролова «Вивчення осо-
бистісної рефлексії й інтроспекції».

Особливості сформованості самоставлення 
студентів, яке є проявом емоційно-ціннісного 
компоненту професійної честі, досліджувалися 
нами за допомогою методики діагностики само-
ставлення особистості С.Р. Пантелєєва, В.В. Сто-
ліна. Дана методика дозволяє зрозуміти струк-
туру самоставлення особистості та вираженість 
окремих її компонентів, таких, як: самовпевненіс
ть,закритість,самокерівництво,самоцінність,само
прив’язаність, внутрішня конфліктність та само-
звинувачення. 

Феномен «честь» є близьким до категорії гід-
ності, а деякі науковці взагалі не розмежовують 
їх, і розглядають як одне ціле. Так, наприклад, 
проблему виховання почуття честі і гідності у 
старших підлітків розглядав А.П. Аксьонкін, 
який пов’язував ці два поняття між собою та 
стверджував, що честь та гідність – взаємно-
проникаючі категорії, які, реалізуються в кон-
кретних діях, що мають позитивну громадську і 
особисту значущість у свободі вибору і свідомих 
вольових вчинках [1, с. 18].

Оскільки підготовка майбутніх учителів це і є 
переважно пізній підлітковий та ранній юнаць-
кий вік, тому вважаємо за можливе використати 
оригінальну методику О.П. Саннікової, Л.Б. Кади-
шевої «Тест – опитувальник самооцінки почуття 
власної гідності».

Опитувальник містить шкали, що відповіда-
ють теоретичній моделі якісної структури почут-
тя честі: прийняття себе (ПС), самоцінність (СЦ), 
потреба в повазі до себе (СП), самоконтроль (СК), 
упевненість у собі (ВС), відповідальність (ВІД). 
Для контролю над можливим викривленням ви-
пробовуваних відповідей в опитувальник вклю-
чена додаткова шкала неправдивості (НП). 

Зв’язок феноменів «честь» та «гідність» також 
дав нам можливість використати анкету «Само-
оцінка педагога своєї готовності до виховання в 
учнів культури честі і гідності», автора Г.А. На-
заренко та адаптовану нами в межах нашого до-
слідження. Анкета передбачає вивчення рівня 
сформованості рефлексивно-особистісного кри-
терію готовності студентів до виховання почуття 
честі в учнів; спрямована на вивчення характеру 
оцінки студентом-майбутнім учителем себе як 
суб’єкта процесу виховання почуття честі. Ме-
тою ж анкети є виявлення рівня усвідомлення 
студентами сильних та слабких сторін власної 
професійної компетентності в аспекті виховання 
честі зростаючої особистості. 

З категорією честі також тісно пов’язана така 
категорія етики, як чесність, що включає: прав-
дивість, совість та вірність, яку ми розглядаємо 
у структурі емоційно-цінісного компоненту про-
фесійної честі.

Адже, честь – це почуття й усвідомлення лю-
диною власної репутації, авторитету, а совість – 
почуття і усвідомлення відповідальності за свою 
поведінку, вчинки перед собою та іншими людьми. 
Совість допомагає людині контролювати виконан-
ня певних обов’язків перед суспільством та собою, 
що є свідченням досконалості та самодостатності.

Совість, на думку В.О. Сухомлинського, є 
центральним утворенням у свідомості дитини, 
внутрішнім механізмом, що детермінує напрям 
становлення індивіда як особистості, зокрема, 
розвиток його моральності. Совість, як зазна-
чає автор, водночас є і причиною, і наслідком 
«внутрішньої роботи духу», яка породжує та-
кий реальний і дієвий вияв совісті, як почуття 
сорому. «Це почуття у його розвиненій формі – 
суттєвий критерій, показник сформованості у 
людини відповідальності за власну поведінку, 
вчинки» [7].

Досліджуючи почуття совісті ми скористали-
ся методикою В.М. Мельникова та Л.Т. Ямполь-
ського (на основі ММРІ і шістнадцятифакторного 
опитувальника Р. Кеттелла) «Шкала совістли-
вості», яка дозволила визначити рівні поваги 
студентів до соціальних норм та етичних вимог. 

Досліджуючи емоційно-ціннісний компонент 
почуття професійної честі слід наголосити на тіс-
ному зв’язку даного феномену з почуттям спра-
ведливості, яке є умовою морального розвитку 
сучасного педагога.

Адже, як стверджував В.О. Сухомлинський: 
«Манія несправедливих образ та переслідувань – 
дуже небезпечне захворювання – зустрічається 
значно рідше, ніж імпульсивність. Глибоко пере-
живши один раз потрясіння від несправедливої 
образи, дитина починає бачити несправедливість 
у всьому… [7].

У свою чергу, І.Д. Бех з цього приводу заува-
жує: «Зміни процесу індивідуалізації молодшо-
го школяра безпосередньо відображаються на 
перебігу його почуття справедливості. Він над-
звичайно сильно реагує переживанням образи 
на того, хто чинить стосовно нього несправедли-
вість. Перебуваючи в стані образи від несправед-
ливих стосовно нього дій, молодший школяр не 
може знайти правильного виходу з такої ситуа-
ції, що іноді призводить до глибокого життєвого 
конфлікту або трагедії. Тож культура справед-
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ливості стає нині провідною професійною вимо-
гою щодо діяльності педагога» [2, с. 7].

Ставлячи за мету познайомити студентів з 
поняттям «справедливість», «несправедливість», 
вивчити особливості їх ставлення до ситуацій, які 
виникають між учителем і учнем у навчально-
виховному процесі, за яких учитель може діяти 
несправедливо по відношення до учня, студентам 
пропонувалось прийняти участь в обговоренні та 
вирішенні певних педагогічних ситуацій. 

В основі уявлень про честь лежить певний 
критерій моральності. Таким чином, честь є ка-
тегорією, що відображає особистість у свідомос-
ті інших людей, громадська її оцінка, позитивна 
репутація. Відтак, очевидним стає той факт, що 
з категорією честі пов’язане і таке поняття, як 
репутація. При цьому, зауважимо, що уявлення 
про честь особистості, так чи інакше, знаходять 
своє відображення в її репутації. 

Більшість учених, які займались досліджен-
ням феномену честі, одностайні в тому, що з 
об’єктивного боку честь визначається як мораль-
на оцінка особистості іншими людьми або громад-
ською думкою, тобто це і є власне її репутація.

У професійній підготовці майбутніх учителів, 
виховання толерантності, як певної моральної 
якості, яку ми вивчаємо досліджуючи феномен 
професійної честі є дуже важливим, оскільки саме 
в цій професії цінності толерантності виступають 
як професійно значимі. Однак, учителі, так само, 
які і представники інших професій не в рівній мірі є 
«носіями» такого складного феномену як толерант-
ність. Відтак, кінцевим результатом педагогічної 
діяльності виступає виховання особистості здатної 
до самоактуалізації, якій властиві почуття профе-
сійної честі, що в свою чергу, передбачає: сприй-
няття себе та інших людей такими, якими вони є; 
встановлення доброзичливих стосунків; здатність 
до взаєморозуміння; адекватне сприйняття дій-
сності; вміння відповідати за власні вчинки та ін.

На нашу думку, толерантність є однією з про-
відних особистісних якостей педагога, і може ви-
знаватися не лише якістю, але й цінністю ци-
вілізованого суспільства, а толерантний педагог, 
відповідно, є професіоналом з високим рівнем 
розвитку почуття честі.

Підбираючи відповідну методику для вивчен-
ня особливостей толерантності у студентів–май-
бутніх учителів, ми зупинились на дослідженні 
комунікативної толерантності. Адже проблема 
виховання толерантності майбутнього учителя, 
значення толерантності як необхідного елемен-
ту педагогічного процесу вимагають дослідження 
даної властивості, тому що це відкриває шлях до 
оптимізації цих процесів. Виховати толерантну 
особистість може тільки спеціально підготовле-
ний і толерантний у своїх відносинах учитель. 

Комунікативна толерантність, як зазначає 
А.Г. Скок, – це характеристика ставлення осо-
бистості до людей, що показує ступінь стійкості 
до неприємних або неприйнятних, на її думку, 
психічних станів, якостей і вчинків партнерів по 
взаємодії [6, с. 15].

Зазначене вище виступило причиною здій-
снення дослідження проявів комунікативної то-
лерантності у студентів-майбутніх учителів за 
допомогою методики В.В. Бойка «Діагностика за-
гальної комунікативної толерантності» та адап-

тованої нами у межах нашого дослідження. Дана 
методика дозволяє визначити загальний рівень 
комунікативної толерантності та рівні толерант-
ності за окремими показниками – неприйняття 
індивідуальності іншого, використання себе як 
еталона, нетерпимість до особистісного диском-
форту партнера по спілкуванню тощо.

До змістових елементів діяльнісного компо-
ненту у структурі професійної честі, ми відноси-
мо прагнення студента до професійного зростан-
ня та самовдосконалення, регуляцію поведінки 
відповідно до ціннісного ставлення, насамперед, 
до себе та інших як фахівців, відношення до про-
фесійної діяльності як до цінності. 

В основу вивчення діяльнісного компоненту 
професійної честі було покладено метод спо-
стереження за поведінкою студентів у реальних 
(природних або спеціально організованих) ситуа-
ціях, які потребують прояву моральних якостей. 
В якості додаткових методів використовувалось 
моделювання уявних ситуацій морального зміс-
ту, в яких студентам пропонувалось визначити 
варіанти власної поведінки.

Рівень розвитку морального самоконтролю 
студентів ми досліджували за допомогою про-
ективної методики Н.М. Білоусової «Життєві си-
туації, в яких принижується моя честь та гід-
ність і честь та гідність іншого», яка спрямована 
на виявлення розуміння студентами ситуацій, в 
яких принижується честь та гідність людини, на 
з’ясування вміння керувати власною емоційною 
сферою та здатність захищати власну честь у 
ситуаціях утиску та приниження відповідно до 
соціальних вимог і моральних норм.

Значний внесок у дослідження проблеми ви-
ховання гідності і честі особистості зробив відо-
мий психолог В.В. Рибалка. Саме він запропо-
нував визначення категорії честі, розкривши її 
через: потребу у повазі до себе та визнанні інши-
ми своїх заслуг перед людьми, своєї соціальної 
цінності; переконаність у власній значущості для 
суспільства; вияв чесності перед людьми; репу-
тацію, престиж; почуття обов'язку перед людь-
ми; високу моральність у стосунках. 

Саме тому, досліджуючи діяльнісний компо-
нент професійної честі, ми не могли оминути фун-
даментальну працю В.В. Рибалки «Психология 
чести и достоинства личности», у якій знайшли 
та адаптували до проблеми нашого досліджен-
ня «Опитувальник для орієнтовного визначення 
проявів честі та гідності у поведінці та діяльності 
особистості» [5]. Метою опитувальника було ви-
значення рівня прояву професійної честі у пове-
дінці та навчальній діяльності студентів. 

З метою вивчення професійної ідентичності 
студентів, яка є необхідною умовою професійної 
самосвідомості особистості та передбачає при-
йняття провідних професійних ролей, цінностей 
та норм, котрі спонукають її до ефективної прак-
тичної діяльності, нами використовувалась ори-
гінальна методика Е.А. Клімова «Особистий про-
фесійний план» (ОПП).

Використовуючи дану методику, ми прагнули 
вивчити правильність, свідомість вибору майбут-
ньої професії студентами, зрозуміти їхні схиль-
ності до професії вчителя, усвідомлення себе у 
професії (професійна ідентичність) методом ви-
окремлення психотипу особистості.
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Дослідження феномену професійної честі, до-

зволило нам розглянути відповідальність та по-
чуття професійного обов’язку, як важливу скла-
дову діяльнісного компоненту даного феномену. 
Розглядаючи професійний обов’язок, необхідно 
співвідносити його з категорією честі, адже, мо-
ральна цінність особистості, що проявляється в 
понятті «честь», тісно пов’язана з конкретним со-
ціальним статусом людини, з родом професійної 
діяльності та соціальної ролі.

Аналіз рівня сформованості відповідальності у 
майбутніх учителів є актуальною проблемою су-
часної вищої педагогічної освіти, оскільки лише 
відповідальна особистість здатна до постійно-
го саморозвитку, особистісного та професійного 
самовдосконалення й ефективного виконання в 
майбутньому відповідних професійних функцій.

Рівень відповідальності студентів та визначення 
її впливу на професійний розвиток ми досліджува-
ли за допомогою методики «Діагностика морально-
етичної відповідальності особистості» автор І. Тімо-
щук, модифікація Г.М. Александрової [8, с. 37].

Висновки. Таким чином, ми дійшли висновку, 
що поєднання високого рівня розвитку виділених 
нами основних внутрішніх та зовнішніх утворень, 
а саме: безумовне самоприйняття, здатність до 
моральної саморефлексії, потреба у повазі до 
себе, відповідальність та почуття обов’язку, ро-
зуміння особистісних моральних якостей, здат-
ність до професійної ідентифікації, оцінка рівня 
сформованості готовності до виховання почуття 
честі в учнів – є свідченням високого рівня ви-
хованості професійної честі у студентів – май-
бутніх учителів. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ ВОСПИТАНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧЕСТИ СТУДЕНТОВ

Аннотация
Статья посвящена анализу методического инструментария, включая методы и методики, направлен-
ные на определение уровня сформированности чувства профессиональной чести у студентов-будущих 
учителей. Автор рассматривает профессиональную честь как морально-ценностное качество личности, 
и исследует данный феномен через раскрытие таких категорий как толерантность, самоотношение, 
совесть, репутация, ответственность, справедливость, честность и другие. Ведь именно такая ком-
плексная диагностика, как утверждает автор, позволит выявить особенности и уровень воспитанности 
чувства профессиональной чести у будущих учителей.
Ключевые слова: честь, профессиональная честь, совесть, репутация, толерантность, ответственность, 
справедливость, профессиональная идентичность.

Kostashchuk О.I. 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

RESEARCH METHODS LEVELS OF EDUCATION  
AMONG THE STUDENTS OF PROFESSIONAL HONOR

Summary
The article is devoted to analysis of methodological tools, including methods and techniques to determine 
the level of formation of a sense of professional pride among the students-future teachers. The author 
examines professional honor as moral value as a person, and explores this phenomenon through the 
discovery of such categories as tolerance, samostalna, conscience, reputation, responsibility, fairness, 
honesty and others. After all, it is this complex diagnosis, according to the author, will allow to reveal the 
peculiarities and level of education sense of professional integrity from future teachers.
Keywords: honor, integrity, conscience, reputation, tolerance, responsibility, justice, and professional identity.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 444

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

© Кравець Р.А., 2017

УДК 378:371.32:811

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ  
ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кравець Р.А.
Вінницький національний аграрний університет

З’ясовано сутність педагогічної технології формування полікультурної компетентності на заняттях 
іноземної мови в аграрному ВНЗ. Проаналізовано роль і структуру педагогічної технології. Розглянуто 
її в науковому, процесуально-описовому та процесуально-дієвому аспектах. Детерміновано концепту-
альну, змістову, процесуальну частини. Розкрито мету і завдання педагогічної технології формування 
полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. 
Ключові слова: технологія, полікультурна компетентність, культурний плюралізм, національна 
ідентичність, толерантність.

Постановка проблеми. Сучасне полікуль-
турне суспільство висуває нові запити 

до професійної підготовки майбутніх фахівців 
аграрної галузі. Нині від випускника аграрного 
університету вимагаються уміння мислити кри-
тично, вибудовувати конструктивну взаємодію з 
іноземними колегами, знаходити порозуміння з 
етнофорами під час закордонного стажування, 
ефективно функціонувати у швидко змінюваній 
реальності, вільно володіти іноземною мовою як 
засобом міжкультурного спілкування, демон-
струвати толерантне ставлення до інокультури 
в умовах євроінтеграції та глобалізації. Як наслі-
док, у системі вищої аграрної освіти набувають 
актуалізації гуманізація і демократизація педа-
гогічного процесу, які орієнтують викладачів на 
відмову від авторитарного стилю організації на-
вчальної діяльності й запровадження у практику 
ВНЗ нових педагогічних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
розробкою педагогічних технологій працювали 
Ю. Асманова, Л. Воротняк, В. Дмітрієв, Т. До-
будько, Н. Касаткіна, Ю. Лях, С. Маріхін, Л. Рю-
міна, В. Подобєд, С. Пріваліхін, О. Пугач, В. Риб-
ніков, Г. Селевко, Д. Уманець, А. Хуторской. 
Полікультурна освіта знайшла своє віддзерка-
лення у дослідженнях Р. Агадулліна, Л. Ворот-
няк, Р. Кравця, В. Макаєва, Р. Мільруда, Н. Тве-
резовська, Г. Чередніченко, О. Труш та ін. Однак, 
не зважаючи на це, досі залишається невирі-
шеним питання розробки педагогічної техноло-
гії формування полікультурної компетентності 
майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях 
іноземної мови. Отож метою статті є розкриття 
сутності педагогічної технології формування по-
лікультурної компетентності студентів аграрного 
ВНЗ у процесі опанування іноземної мови про-
фесійного спрямування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Педагогічна технологія формування полікуль-
турної компетентності майбутніх фахівців аграр-
ної галузі постає як педагогічна діяльність, яка 
передбачає: спеціально організоване цілепо-
кладання, яке уможливлює об’єктивний контр-
оль якості полікультурного навчання; попереднє 
проектування навчально-виховного процесу з 
подальшою відтворенням цього проекту на прак-
тиці; вибір оптимальних форм, методів і засобів 
формування полікультурної компетентності сту-

дентів-аграрників; організація оперативного зво-
ротного зв’язку, що дозволяє своєчасно та швид-
ко коректувати педагогічний процес [11, с. 56]. 

Г. Селевко виокремлює у педагогічній техно-
логії три аспекти: науковий, процесуально-опи-
совий, процесуально-дієвий. У науковому аспекті 
він розглядає педагогічну технологію як частину 
педагогічної науки, яка досліджує та розробляє 
цілі, зміст, методи навчання, проектує педагогіч-
ні процеси. Процесуально-описовий аспект поля-
гає в описі (алгоритмі) процесу, сукупності цілей, 
змісту, методів, засобів для досягнення заплано-
ваних результатів навчання. Сутність процесу-
ально-дієвого аспекту розкривається у реаліза-
ції технологічного процесу й функціонуванні всіх 
особистісних інструментальних і методологічних 
засобів [14, с. 15-16].

Вищевикладене дозволяє детермінувати голо-
вні структурні частини педагогічної технології 
формування полікультурної компетентності май-
бутніх фахівців аграрної галузі: концептуальну, 
змістову і процесуальну. Концептуальну частину 
складає наукова база, тобто психолого-педаго-
гічні ідеї, які становлять її фундамент. Змісто-
ва частина включає у себе: завдання навчання 
(загальні, конкретні), зміст навчального матері-
алу, спрямовані на формування полікультурної 
компетентності майбутніх фахівців аграрної га-
лузі. До процесуальної частини відносяться ор-
ганізація педагогічного процесу; методи й форми 
організації навчально-пізнавальної діяльності, 
які сприяють формуванню полікультурної ком-
петентності й навичок конструктивного міжкуль-
турного спілкування іноземною мовою; моніто-
ринг розвитку полікультурної компетентності.

Педагогічна технологія – це строго наукове 
проектування і точне відтворення, що гарантує 
успіх педагогічних дій [4, с. 85]. Вона слугує ін-
струментарієм досягнення цілей, який включає 
в себе основу для діяльності й безпосередню по-
слідовність її виконання [13, с. 30]. Отож реалі-
зація педагогічної технології формування полі-
культурної компетентності майбутніх фахівців 
аграрної галузі відбувається послідовно. Спочат-
ку має місце попередня діагностика полікультур-
ної обізнаності та рівня засвоєння навчального 
матеріалу, розбиття студентів на групи з одно-
рідним рівнем знань і досвідом міжкультурного 
спілкування для забезпечення їх особистісно-
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орієнтованим навчальним матеріалом. Попередня 
діагностика і відбір потрібні у більшості випад-
ків перед тим, як розпочати вивчення курсу чи 
предмета. Наступний крок – формування моти-
вації та організація навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів. Основна увага акцентується 
на підтримці стійкого інтересу майбутніх фахів-
ців аграрної галузі до навчання. Потім майбутні 
фахівці аграрної галузі опановують полікуль-
турні знання та навички міжкультурного спілку-
вання іноземною мовою у процесі взаємодії з ви-
кладачем й одногрупниками при фронтальному, 
груповому, парному, індивідуальному навчанні. 
На завершення здійснюють контроль якості за-
своєного матеріалу [6, с. 72].

Проведений аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури дозволяє зробити висновок, що педа-
гогічна технологія формування полікультурної 
компетентності майбутніх фахівців аграрної галу-
зі – це проектування навчально-виховного проце-
су, яке передбачає створення сприятливих умов 
для становлення у студентів світоглядної уста-
новки на конструктивну взаємодію з представ-
никами різних культур, сприяє діалогу культур, 
збереженню власної соціально-культурної іден-
тичності, розвитку полікультурної обізнаності, 
розумінню інших культур, успішному функціону-
ванню у сучасному полікультурному світі. Метою 
педагогічної технології формування полікультур-
ної компетентності студентів аграрного ВНЗ є під-
готовка висококваліфікованих фахівців, готових 
до активної творчої діяльності в професійній та 
суспільній сферах діяльності, зберігаючи свою 
національну ідентичність й демонструючи праг-
нення жити у мирі та злагоді з представниками 
різних національностей, рас, вірувань в сучасному 
полікультурному середовищі.

Нами визначені наступні завдання педагогіч-
ної технології формування полікультурної ком-
петентності майбутніх фахівців аграрної галузі: 

1) всебічне та ґрунтовне оволодіння рідною 
культурою як обов’язкова умова прилучення до 
інших культур; 2) становлення уявлень про по-
лікультурне розмаїття у світі та нашій країні, ро-
зуміння і внутрішнього прийняття рівноцінності 
культур і рівноправності народів; 3) прищеплення 
позитивного ставлення до культурного різнома-
ніття як чинника поступального розвитку світової 
цивілізації, самоствердження та самореалізації 
особистості [8, с. 6]; 4) створення сприятливих умов 
для успішної інтеграції студентів у культурний 
плюралізм; 5) побудова громадянського вихован-
ня на основі поліцентричної моделі національної 
культури, що забезпечує єдність громадянських 
та етнокультурних інтересів особистості [1, с. 24]; 
6) виховання у дусі толерантності, поваги, взаємо-
розуміння, терпимості до іншого культурного бут-
тя, готовності до продуктивного діалогу культур, 
переконання у неприпустимості націоналістичних, 
шовіністичних, расистських проявів [10, с. 102]; 
7) забезпечення розвитку вмінь і навичок твор-
чої взаємодії з носіями інших культур [8, с. 6]; 
8) сприяння професійному зростанню майбутніх 
фахівців аграрної галузі [3, с. 49].

Найістотнішими ознаками педагогічної тех-
нології виступають: концептуальність, пред-
метність, цілеспрямованість, процесуальність, 
структурність, цілісність, економічність, прогнос-

тичність, коригованість, відтворюваність, керова-
ність, результативність.

Педагогічну технологію формування полі-
культурної компетентності майбутніх фахівців 
аграрної ми застосовуємо на практичних занят-
тях іноземної мови, а її ефективності оцінюємо 
рівнем оволодіння іноземною мовою професійного 
спілкування, глибиною засвоєння полікультурних 
знань, умінь і навичок міжкультурного спілкуван-
ня, сформованістю особистісних якостей студен-
тів-аграрників, які характеризують різні сторони 
розвитку інтелекту, духовності, творчих можли-
востей. Відповідно оцінка постає як багатогранний 
процес, у якому найповніше враховуються осо-
бливості становлення полікультурної особистос-
ті студента-аграрника [18, с. 303-305]. Так, серед 
базових особистісних показників можна виокре-
мити: особистісні цінності, відповідальність, само-
розвиток, толерантність, цілісність. Особистісні 
цінності – смисли, по відношенню до яких осо-
бистість самовизначається як суб’єкт полікуль-
турного соціуму; педагогічні технології при цьому 
повинні сприяти розвитку всіх типів особистісних 
цінностей, що забезпечують максимальну само-
реалізацію особистості: діяльності, особистісних 
стосунків і пізнання; У площині емпіричних до-
сліджень конструктивна роль особистісних цін-
ностей найбільш яскраво виражена в інтерпре-
таціях моральних рішень і процесах особистісної 
регуляції прийняття рішень (інтелектуальних, по-
ведінкових) [12, с. 143]. Відповідальність має зо-
внішнє вираження і свідчить про ступінь свободи 
й автономності людини. Саморозвиток постає як 
самовизначення, саморух у безперервному полі-
культурному просторі пізнання і розвитку, само-
контроль, прагнення до самореалізації, джерело 
збагачення культури та її продукт [2, с. 103]. Під 
толерантністю розуміють терпимість до будь-
яких проявів іноетнічного менталітету (у поведін-
ці, культурі, способі життя, характері, висловлю-
ваннях тощо), доброзичливе ставлення, готовність 
до конструктивного діалогу культур, до міжкуль-
турного порозуміння між етнофорами; впливає на 
комунікативні особливості [17, с. 123]. Цілісність 
являє собою внутрішню єдність емоційно-цінніс-
ного та когнітивного компонентів особистості, які 
знаходяться в гармонії між собою і надають лю-
дині певну індивідуальність, унікальність, само-
достатність [2, с. 103].

В основу запропонованої педагогічної техно-
логії покладено концепцію мовної полікультурної 
освіти П. Сисоєва, який з опорою на культурну 
варіативність і культурну рефлексію обґрунту-
вав доцільність навчання культури через мову 
й навпаки. Так, розробка проблемних культу-
рознавчих завдань з метою формування полі-
культурної компетентності майбутніх фахівців 
аграрної галузі, переслідує за мету забезпечити: 
1) визнання себе полікультурним суб’єктом у рід-
ному середовищі; 2) розуміння факту існування 
різних рівнозначних культур; 3) виявлення сту-
дентами соціокультурних схожостей і розбіж-
ностей між представниками різних культурних 
груп; 4) усвідомлення студентом своїх місця, ролі 
та значимості у діалозі культур; 5) ініціація та 
участь у діях, направлених проти культурної 
агресії, культурної дискримінації, культурного 
вандалізму [15, с. 239].
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Залучення майбутнього фахівця аграрної га-
лузі до опанування культурознавчими знаннями 
сприяє його визнанню себе як носія конкретної 
національної культури й водночас громадянина 
світу, здатного до відкритого конструктивного 
спілкування з представниками інших культур. 
Проведені Р. Мільрудом емпіричні дослідження 
довели, що студенти не завжди розбираються 
у питаннях рідної культури, оскільки інформа-
ція про свою культуру майже не представлена у 
навчальних посібниках з іноземної мови, а «без 
знання рідної культури студент не може бути 
повноцінним суб’єктом діалогу культур» [9, с. 19]. 
Аналогічна ситуація склалася в аграрних ВНЗ, 
коли у викладанні іноземної (англійської) мови 
професійного спрямування використовують ав-
тентичні навчальні посібники, видані у Велико-
британії або США. Як правило, у них відсутня 
інформація про нашу українську культуру. Вони 
озброюють студентів інформацією про іноземну 
країну, культуру, систему освіти, способи жит-
тя її жителів, визначні місця, події тощо. Таким 
чином, переслідуючи за мету повноцінне форму-
вання полікультурної компетентності майбутніх 
фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної 
мови доводиться доповнювати автентичні тексти 
додатковими матеріалами про вітчизняні най-
кращі здобутки в культурі, освіті, науці.

Співставляючи подібності між культурами 
рідної та іноземної мов, студенти розширюють 
свій міжкультурний простір і сприймають сво-
їх закордонних однолітків не як «чужих» та 
«інших», а як співгромадян єдиного полікуль-
турного світу, об’єднаних спільними інтересами, 
цінностями, професійною діяльністю, пробле-
мами та пошуком шляхів їх подолання. Дослі-
дження культури країни, мова якої вивчається, 
створює сприятливі умови для культурного са-
мовизначення особистості, якщо воно відбуваєть-
ся за принципом розширення кола видів і типів 
культур, від близьких і знайомих студенту до 
більш віддалених і невідомих [15, с. 136].

У розробці педагогічної технології форму-
вання полікультурної компетентності майбутніх 
фахівців аграрної галузі ми керувалися такими 
принципами: діалогу культур, культуровідповід-
ності, єдності національного та загальнолюдсько-
го, полікультурності та полікультурної толерант-
ності, домінування проблемних культурознавчих 
завдань, автентичності, новизни, професійної 
спрямованості [7]. 

Діалог культур яскраво виражений у між-
культурному компоненті іноземної мови. За його 
допомогою в майбутніх фахівців аграрної галузі 
виховують не лише розуміння розбіжностей між 
рідною і чужою культурами, поважне ставлення 

до них, але й пробуджує почуття гордості за рідну 
країну, культуру, народ. Міжкультурний компо-
нент іноземної мови формує у майбутніх фахівців 
аграрної галузі чітке уявлення про діалог куль-
тур як про єдину можливу філософію існування 
у сучасному полікультурному світі, яка вирізня-
ється соціальною, етнічною, расовою та релігій-
ною толерантністю, емпатією до етнофорів. Уміло 
організоване заняття з іноземної мови дозволяє 
формувати у студентів позитивне ставлення до 
представників інших культурних груп і налашто-
вує їх на взаєморозуміння, співпрацю, ненасиль-
ницьке вирішення спірних проблем [16, с. 136].

Важливість опанування іноземною мовою як 
діалогом культур із урахуванням національної 
специфіки, менталітету, традицій, звичаїв, побуту, 
засвоєнням системи понять, створених в окремо 
взятій культурі, мова якої вивчається, визначено 
головним завданням мовної політики Ради Європи. 
Особливий акцент робиться на перетворенні куль-
турного розмаїття з перешкоди у комунікації, осо-
бливо фаховій, на джерело взаємного збагачення і 
розуміння. Тому на заняттях іноземної мови про-
фесійного спрямування поряд із лексичними й гра-
матичними знаннями рекомендується опановувати 
полікультурні (специфіка національного характе-
ру, духовну культуру, стереотипи світогляду наро-
ду тощо). У «Загальноєвропейських рекомендаціях 
з мовної освіти» задекларовано: «багатий спадок 
різних мов і культур Європи є цінним спільним 
джерелом для взаємного розвитку» [5, с. 18].

Висновки. Домінування проблемних куль-
турознавчих завдань у педагогічній технології 
формування полікультурної компетентності на 
заняттях іноземної мови організовують, відштов-
хуючись від рівня комунікативних навичок та 
інтелектуального потенціалу суб’єктів навчаль-
но-виховного процесу. Це дозволяє майбутнім 
фахівцям аграрної галузі успішно здобувати по-
лікультурну освіту під час професійної підготов-
ки, а саме: тренуватися у зборі, систематизації, 
узагальненні та інтерпретації полікультурної 
інформації; опановувати стратегії культуроз-
навчого пошуку й способи інтерпретації куль-
турних явищ і подій; розвивати полікультурну 
комунікативну компетентність, яка допомагає їм 
успішно орієнтуватись у різних міжкультурних 
ситуаціях; поглиблювати уявлення про специ-
фічні розбіжності в культурах; брати участь у 
креативних проектах полікультурного й комуні-
кативно-пізнавального характеру. Перспективи 
подальших розвідок вбачаємо у розробці спец-
курсу з формування полікультурної компетент-
ності майбутніх фахівців аграрної галузі на за-
няттях іноземної мови у межах вище згаданої 
педагогічної технології.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Установлена сущность педагогической технологии формирования поликультурной компетентности на 
занятиях иностранного языка в аграрном вузе. Проанализированы роль и структура педагогической 
технологии. Она рассмотрена в научном, процессуально-описательном и процессуально-действенном 
аспектах. Детерминированы концептуальная, смысловая, процессуальная части. Раскрыты цель и за-
дание педагогической технологии формирования поликультурной компетентности будущих специали-
стов аграрной отрасли на занятиях иностранного языка.
Ключевые слова: технология, поликультурная компетентность, культурный плюрализм, национальная 
идентичность, толерантность.

Kravets R.A.
Vinnytsia National Agrarian University

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY  
OF FORMING FUTURE AGRARIANS’ MULTICULTURAL COMPETENCE  
AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Summary
The essence of the pedagogical technology of forming the multicultural competence at foreign language 
classes at an agrarian higher educational institution has been distinguished. The role and structure of the 
pedagogical technology have been analysed. It has been considered in scientific, procedurally-descriptive 
and procedurally-efficient aspects. The conceptual, semantic, procedural parts have been determined. The 
purpose and tasks of the pedagogical technology of forming future agrarians’ multicultural competence at 
foreign language classes have been disclosed.
Keywords: technology, multicultural competence, cultural pluralism, national identity, tolerance.
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СЛОВОТВІРНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:  
ЛІНГВІСТИЧНИЙ І МЕТОДИЧИЙ АСПЕКТИ

Кулик О.Д.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди

У статті розглянуто поняття «система», «система мови», «словотвірна система»; окреслено особливості 
засвоєння словотвірної системи української мови учнями основної школи; доведено, що підвищений 
інтерес методистів до словотвірної системи української мови є науково обґрунтованим, адже словотвір є 
тим особливим механізмом, який постійно утворює нові слова і забезпечує чисельне зростання та якісні 
зміни в словниковому складі мови. Таким чином, у методичному аспекті словотвір є базою для системного 
засвоєння лексики, причому свідомим шляхом, який передбачає розуміння не тільки змісту, а й форми.
Ключові слова: словотвірна система, система вправ, українська мова, школярі.

Постановка проблеми. Вивчення систе-
ми словотворення має важливе значення 

для загальнолінгвістичної компетенції школярів, 
оскільки значною мірою сприяє підвищенню їх-
ньої орфографічної грамотності, ознайомлює із 
основними способами номінації, із особливостями 
словотворення, що впливає на активний словни-
ковий запас учнів, а вміння визначати значення 
словотвірних морфем орієнтує їх на засвоєння 
граматичної системи мови в цілому. «Вивчен-
ня словотворення переконує учнів у тому, що 
структура слова підпорядкована певним зако-
номірностям, що між одиницями різних рівнів 
мови – фонетичними, лексичними і граматични-
ми – існує тісний взаємозв’язок, дозволяючи тим 
самим глибше усвідомити граматичну будову 
мови» [6, с. 106].

Словотвір – один із найскладніших для засво-
єння розділів мовознавства. До того ж, як засвід-
чує практика, учні, навіть після його вивчення, 
припускаються багатьох помилок (часто доволі 
безглуздих!). Основні з них полягають у невмінні 
правильно визначати твірне слово для похідно-
го, сплутуванні твірної основи з основою слова, у 
нерозрізненні словотвірних формантів і морфем 
у складі слова тощо.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Лінгвістичні й методичні проблеми вивчення сло-
вотворення в школі були й залишаються об’єктом 
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіж-
них науковців і практиків (О. Біляєв, В. Горяний, 
В. Горпинич, Н. Грипас, С. Караман, І. Ковалик, 
М. Криськів, В. Мельничайко, І. Олійник, М. Пен-
тилюк, Г. Передрій, М. Плющ, Л. Симоненкова, 
С. Чавдаров, М. Шанський та ін.). 

Така увага вчених до означеної проблеми по-
яснюється тим, що словотворення відіграє не-
абияку роль у розвитку мовної компетентності 
та мовленнєвої комунікації учнів. На жаль, мето-
дична наука порівняно недавно почала звертати 
належну увагу на використання учнями набу-
тих словотвірних знань і вмінь в комунікатив-
них цілях. Адже загальновідомо, що переважна 
більшість школярів нездатна активно поповню-
вати лексичний запас, використовуючи засвоєні 
українські моделі; у їхньому мовленні пошире-
ні словотвірні помилки, рідко використовуються 
емотивні лексеми, слова суб’єктивної оцінки, по-
будовані за українськими словотвірними норма-
ми. Очевидно, технологія вивчення системи сло-

вотворення в загальноосвітній школі потребує 
вдосконалення.

Виокремлення не вирішених раніше частин 
проблеми. Набуття навичок словотворення – 
один із аспектів розвитку мовної особистості. Це 
складний і багатогранний процес, адже учні не 
відразу оволодівають граматичним ладом мов-
лення, складниками слів, словозміною й слово-
творенням. На різних рівнях розвитку мовної 
особистості одні елементи мови виявляються вже 
повністю засвоєними, а інші – лише частково.

У шкільній практиці пропедевтичне ознайом-
лення з елементами морфеміки й словотвору пе-
редбачено в початковій школі (учні навчаються 
добирати й утворювати споріднені слова, вивча-
ють у слові всі значущі частини); розділ «Будова 
слова» вивчається в 5-му класі, а «Словотвір» – у 
6 класі разом із вивченням орфографії (учні роз-
ширюють знання про значущі частини слова, по-
глиблюють знання про різновиди морфологічного 
способу творення слів, ознайомлюються з немор-
фологічними способами словотвору, навчаються 
розрізняти форми одного й того ж слова від но-
воутворених, оволодівають уміннями аналізува-
ти слова за морфемним складом); у 7-9 класах 
робота з морфеміки й словотвору продовжується 
у зв’язку з вивченням програмового матеріалу з 
морфології й синтаксису. Усе вищезазначене свід-
чить про складну й напружену діяльність вчите-
ля-словесника в процесі засвоєння словотвірної 
системи української мови учнями основної школи.

Для нашого дослідження «Мовленнєвий роз-
виток учнів основної школи в процесі засвоєння 
словотвірної системи української мови» важли-
вим є з’ясування коректності понятійно-катего-
ріального апарату, який не тільки визначає пра-
вильність побудови певних суджень, умовиводів, 
концепцій, теорій, але й забезпечує розуміння, 
доречність і доцільність певної діяльності та 
усвідомлення її наслідків. Саме це і є метою про-
понованої розвідки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Передовсім розглянемо поняття «система». Оди-
надцятитомний «Словник української мови» по-
дає таке визначення: 1. Порядок, зумовлений 
правильним, планомірним розташуванням та 
взаємним зв’язком частин чого-небудь. 2. Кла-
сифікація. 3. Сукупність яких-небудь елементів, 
одиниць, частин, об’єднуваних за спільною озна-
кою, призначенням. 4. Сукупність принципів, які 
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є основою певного вчення. 5. Будова, структура, 
що становить єдність закономірно розташованих 
та функціонуючих частин [8]. Узагальнюючи, 
можемо констатувати, що всі елементи системи 
«працюють» заради єдиної мети.

Однак не кожна сукупність елементів, оди-
ниць, частин може розглядатися як система. На-
приклад, складені докупи деталі автомобіля: всі 
елементи взаємозалежні, але це не система «авто-
мобіль», так само, як і зібраний з деталей автомо-
біль не є системою доти, доки не почне працювати.

Центральною, ключовою й найважливішою 
ознакою системи є її дієвість, тому на сьогодні 
актуальним є більш коректне визначення сис-
теми – це множина взаємопов’язних елементів, 
що взаємодіють як єдине ціле. Результат систе-
ми визначається як продукт взаємодії її частин 
(компонентів) (наприклад, властивість автомобі-
ля як системи здійснювати перевезення пасажи-
рів і вантажів).

З огляду на вищезазначене можемо визначити 
чинники, які характеризують систему: 1) ціліс-
ність (тобто властивості системи не дорівнюють 
сумі властивостей її складових); 2) залежність 
кожного елемента, одиниці, частини від її міс-
ця й функцій у середині системи; 3) структур-
ність (можливість опису статичного стану систе-
ми через установлення її структури, розміщення 
частин системи в просторі й часі та фіксацію 
зв’язків і відношень цих частин); 4) взаємоза-
лежність систем (можливість відмежувати одну 
систему від інших); 5) ієрархічність (можливість 
упорядкованого поділу системи на частини, під-
системи й елементи) [10, с. 11].

Ураховуючи вищезазначені чинники, розгля-
немо поняття «система мови». Система мови, за 
визначенням О.О. Селіванової, абстрагована від 
реальної мовленнєвої діяльності ієрархічна ор-
ганізація мовної компетенції, що складається з 
інваріантних одиниць, структурована на підставі 
синтагматичних, парадигматичних й епідигма-
тичних зв’язків на всіх мовних рівнях і служить 
для реалізації номінативної, комунікативної, піз-
навальної, фактичної, конативної, волюнтатив-
ної, акумулятивної, трансляторної, емотивної й 
інших функцій [7, с. 551].

Словотворення, з одного боку, входить в сис-
тему мови, а з іншого – саме становить систему. 
У лінгвістиці немає єдиного погляду на поняття 
«словотвірна система». Науковці стверджують, 
що система словотворення – це: 1) сукупність 
словотвірних типів і гнізд [5, с.  95]; 2) система 
дериватем, що характеризуються словотвірною 
формою (сполучення твірної основи і дериватора) 
та словотвірним значенням [9, с.  14]; 3) слово-
твірна структура мотивованої лексичної одиниці, 
словотвірний тип і словотвірне гніздо [2, с.  58]; 
4) словотвірні класи, категорії, розряди, типи, 
деривати [3, с. 35].

З огляду на низку дискусійних питань у меж-
ах розуміння словотвірної системи, поняттєво-
категоріальний апарат словотвору був остаточно 
сформований лише в кінці 90-х рр. ХХ ст., а тер-
мінологія уніфікована на початку ХХІ ст.

На думку сучасних лінгвістів, словотвірна сис-
тема – це організована сукупність пов’язаних між 
собою різних підсистем. Вона являє собою су-
купність взаємопов’язаних елементів (одиниць), 

організованих певними типами відношень. До її 
складу входять найпростіші одиниці (морфеми 
й композиції морфем – похідні слова) та більш 
складні – комплексні – одиниці (словотвірні пари, 
словотвірні типи, словотвірні категорії, словотвір-
ні ланцюжки, словотвірні синтагми, словотвірні 
гнізда, словотвірні парадигми) [1, с. 59].

Спробуємо розібратися в термінології, що об-
слуговує сферу словотворення сучасної україн-
ської мови, та продемонструвати її практичне 
застосування (на прикладі іменника, що означає 
професію чи рід діяльності).

Основною одиницею словотвірної системи є 
твірне, чи мотивоване слово, слово-дериват, на-
приклад: робітник. 

Більшою й структурно складнішою одиницею 
словотвірної системи є словотвірна пара – два 
спільнокореневих слова, що перебувають у від-
ношеннях словотвірної мотивації, тобто слово-
твірну пару складають твірне й похідне слово 
(це найменша ланка словотвірної системи): ро-
бітник – робітниця. 

Словотвірні пари з тотожними структурними 
й семантичними відношеннями формують слово-
твірний тип. Термін «словотвірний тип» озна-
чає не сукупність словотвірних пар, а схему по-
будови слів певної частини мови, абстраговану 
від конкретних лексичних одиниць, що харак-
теризуються: а) спільністю частин мови мотиву-
ючих слів; б) тотожним у матеріальному й се-
мантичному відношеннях формантом (морфема 
чи інші словотвірні засоби): словотвірний тип 
«професія», «рід діяльності» із суфіксом -ник: 
робітник (постачальник, уболівальник).

Словотвірна категорія формується сукупніс-
тю словотвірних типів на основі їхнього спільного 
словотвірного значення при різних словотвірних 
формантах (абстрактніше і складніше явище, 
ніж словотвірний тип): словотвірна категорія 
«професія», «рід діяльності» (включає слово-
твірні типи із суфіксами -ник: постачальник, 
уболівальник; -ель: учитель, вихователь; -ист: 
таксист, турист; -ач: перекладач, викладач; 
-щик: барабанщик, гонщик; -ець: охоронець, 
олімпієць; -ень: учень; -ак: співак та ін.).

Словотвірний ланцюжок – це ряд спільно-
кореневих слів (щонайменше трьох), які перебу-
вають у відношеннях послідовної мотивованості. 
Початковою, вихідною ланкою ланцюжка є не-
мотивоване слово. В українській мові словотвірні 
ланцюжки мають кілька ступенів: робити (твір-
не, немотивоване слово) – робота (І ступінь) – 
робітник (ІІ ступінь) – робітниця (ІІІ ступінь).

Словотвірна синтагма – це словотвірна пара 
словотвірного ланцюжка з послідовною похід-
ністю, компоненти якої належать до різних сло-
вотвірних тактів (фактично словотвірний лан-
цюжок складається зі словотвірних синтагм): 
робити – робота; робота – робітник; робіт-
ник – робітниця.

Словотвірне гніздо – сукупність усіх спільно-
кореневих похідних, розташованих відповідно до 
їхньої словотвірної мотивації (схема 1) і так далі.

Словотвірна парадигма – сукупність похід-
них одного словотвірного акту зі спільною твір-
ною основою (коли від одного твірного слова 
утворюється кілька похідних, які не пов’язані 
між собою відношенням мотиваційної залежнос-
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ті й знаходяться в одному словотвірному такті). 
Слова, розташовані по вертикалі в одному ряду 
словотвірного гнізда, мають спільне твірне слово 
й складають словотвірну парадигму [5, с. 96].

Схема 1

Твірне 
слово

І сту-
пінь

ІІ сту-
пінь

ІІІ ступінь

робити → робота → робіт-
ник

→ робітниця

→ робітнонька
→ домробіт-

ниця
→ робочий → неробочий
→ безро-

бітний
→ безробіття

→ робото-
давець

→ виконроб
→ вироби-

ти
→ вироби-

тися
→ вироблюва-

тися

Системне вивчення словотвору передбачає 
розгляд способів творення слів, їхньої побудови 
з урахуванням належності до частин мови, ха-
рактеру твірної основи та тих звукових змін, які 
властиві сучасній мові.

Знання про способи словотворення учні отри-
мують під час вивчення розділів «Будова слова», 
«Словотвір», а засвоєння словотвірної системи 
української мови відбувається в процесі засво-
єння морфології й синтаксису. Хоча терміно-
логія (адаптована для учнів основної школи) й 
теоретичні відомості у формі визначень, правил, 
пам’яток, таблиць, що подаються в підручниках, 
повною мірою відповідають навчальній програмі, 
школярі зазнають труднощів під час виконання 
практичних завдань. На нашу думку, допомог-
ти подолати ці труднощі може тільки свідомий, 
системний і творчий підхід учителя до створення 
системи вправ, яка потребує, передовсім, деталь-
ного планування.

Ми розробили план, який, на нашу думку, 
дасть можливість створити дієву й ефективну 
систему вправ, спрямовану не тільки на засвоєн-
ня словотвірної системи української мови учнями 
основної школи, а й на їхній мовленнєвий роз-
виток. Наприклад, під час вивчення школярами 
морфології система вправ, окрім традиційно про-
понованих у підручнику з української мови, пови-
нна охоплювати нижчезазначені теми й підтеми.

Тема: СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ
1. Словотвір іменників з конкретним значенням

1.1. Назви людей за національністю і терито-
ріальною ознакою.

1.2. Назви людей за професією чи родом ді-
яльності. 

1.3. Характеристики людини як носія певної 
процесуальної ознаки.

1.4. На позначення істоти за ознакою недорос-
лості.

1.5. Назви самиць тварин чи птахів.
1.6. Назви м’яса тварин, птахів, риб.
1.7. Назви страв, посуду.
1.8. Назви рослин, їхньої сукупності чи частин.
1.9. Назви технічних засобів, приладів, інстру-

ментів.

1.10. Назви збірних та одиничних предметів.
2. Словотвір іменників  

з абстрактним значенням
2.1. Назви абстрактних дій і процесів.
2.2. Назви абстрактних ознак.
2.3. Абстрактні іменники з суфіксами -ств-, 

-изм / -ізм.
3. Словотвір іменників  

з емоційно-експресивною оцінкою
3.1. Зі зменшено-пестливими значеннями.
3.2. Зі значенням збільшення, згрубілості.
3.3. Зі зневажливими значеннями.
3.4. Власних назв з емоційно-оцінними суфік-

сами.
4. Словотвір складних іменників
4.1. Способом словоскладання.
4.2. Способом складання з іншомовними ком-

понентами.
4.3. Складні суфіксальні утворення.
4.4. Складні іменники з нульовим суфіксом.

СЛОВОТВІР ПРИКМЕТНИКІВ
5. Суфіксальний словотвір прикметників
5.1. Прикметники, що означають приналеж-

ність будь-чому.
5.2. Прикметники, що означають приналеж-

ність людині чи тварині.
5.3. Прикметники зі значенням приналежності 

групі людей чи галузі їхньої діяльності.
5.4. Прикметники зі значенням приналежнос-

ті до географічного об’єкта чи місця діяльності 
людини.

5.5. Прикметники зі значенням «зроблений з 
чого-небудь».

5.6. Прикметники, що означають міру вияву 
ознаки.

5.7. Прикметники зі значенням схильності до 
чогось.

5.8. Прикметники з емоційно-експресивним 
значенням.

6. Префіксально-суфіксальний  
і префіксальний словотвір прикметників
6.1. Прикметники з просторовим значенням.
6.2. Прикметники з часовим значенням.
6.3. Прикметники зі значенням відсутності 

ознаки.
6.4. Прикметники зі значенням протилежності 

ознаки.
6.5. Прикметники зі значенням найвищого ви-

яву ступеня ознаки.
7. Словотвір складних прикметників

7.1. Словотвір прикметників способом осново- 
та словоскладання.

7.2. Словотвір афіксальних прикметників.
7.3. Словотвір прикметників з нульовим су-

фіксом.

СЛОВОТВІР ДІЄСЛІВ
8. Суфіксальний словотвір дієслів

8.1. Словотвір дієслів на позначення набуття, 
становлення ознаки.

8.2. Словотвір дієслів на позначення наділення 
ознакою.

8.3. Словотвір дієслів на позначення вияву 
ознаки.

8.4. Словотвір дієслів на позначення дії.
8.5. Словотвір дієслів на позначення дії, що 

має відношення до предмета чи поняття, явища.
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8.6. Словотвір дієслів на позначення кількара-

зового повторення звука.
8.7. Словотвір дієслів на позначення одноразо-

вості, раптовості дії.
9. Префіксальний словотвір дієслів

9.1. Словотвір дієслів на позначення руху.
9.2. Словотвір дієслів з кількісним і часовим 

значенням.

СЛОВОТВІР ПРИСЛІВНИКІВ
10. Словотвір якісних прислівників

10.1. Словотвір прислівників на позначення 
якісної характеристики дії чи предмета.

10.2. Словотвір прислівників із кількісним зна-
ченням.

11. Словотвір обставинних прислівників
11.1. Словотвір прислівників на позначення 

часу.
11.2. Словотвір прислівників на позначення 

місця.

Висновки і пропозиції. Отже, для того, щоб 
школярі навчилися не тільки членувати слова 
за морфемним складом, а й визначати від якого 
слова або від якої основи і як утворилося те чи 
інше слово, який смисловий відтінок вносять у 
його зміст суфікс, префікс; аналізувати й син-
тезувати конкретні мовні явища; легко впізна-
вати морфологічні явища (тому що морфема за-

звичай співвідноситься з певною частиною мови), 
уникати помилок у словотвірній структурі слів, 
опанувати словотвірні норми літературної мови; 
усвідомлено сприймати процеси формотворення 
і словозміни, важливі для граматичної системи 
української мови, вважаємо за необхідне створи-
ти систему вправ, яка б забезпечила якісне за-
своєння словотвірної системи української мови. 

Для цього будемо послуговуватися визна-
ченням, усталеним у сучасній лінгвістиці, згід-
но з яким словотвірна система – це сукупність 
взаємопов’язаних елементів (одиниць), організо-
ваних певними типами відношень. 

У межах пропонованої статті ми дозволили 
собі вийти за межі шкільного поняттєво-термі-
нологічного апарату, однак, оскільки укладачі 
шкільних підручників з української мови адап-
тують для учнів термінологію, а не зміст матері-
алу, вважаємо за необхідне в процесі створення 
системи вправ за окресленим планом охопити 
засвоєння учнями основної школи і найпрості-
ших, і комплексних одиниць словотвірної систе-
ми української мови.

Перспективи пoдaльших пoшукiв у 
нaпрямку дoслiдження пoлягaють у прoведеннi 
нaукoвo-дoслiднoї рoбoти з метoю ствoрення 
експериментaльнoї метoдики мoвленнєвoгo 
рoзвитку учнiв oснoвнoї шкoли зaсoбaми 
слoвoтвoрення.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА:  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Аннотация
В статье рассмотрены понятия «система», «система языка», «словообразовательная система»; обозна-
чены особенности усвоения словообразовательной системы украинского языка учащимися основной 
школы; доказано, что повышенный интерес методистов к словообразовательной системы украинского 
языка является научно обоснованным, ведь словообразование является тем особым механизмом, кото-
рый постоянно создает новые слова и обеспечивает количественный рост и качественные изменения 
в словарном составе языка. Таким образом, в методическом аспекте словообразование является базой 
для системного усвоения лексики, причем сознательным путем, который предполагает понимание не 
только содержания, но и формы.
Ключевые слова: словообразовательная система, система упражнений, украинский язык, школьники.

Kulyk O.D.
Pereiaslav-Khmelnytskyi state higher pedagogical Grygorii Skovoroda University

THE WORDBUILDING SYSTEM OF THE UKRAINIAN LANGUAGE:  
LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Summary
The article reveals the terms «system», «the language system», «the wordbuilding system»; the peculiarities 
of mastering the wordbuilding system of the Ukrainian language by the pupils of general school are traced 
in the article; it was proved, the uncreased interest of methodologists to the wordbuilding system of the 
Ukrainian language is scientifically proved, as the wordbuilding is a special mechanism, that constantly 
develops new words and ensures numeral growth and qualitative changes in the language lexis. In this way 
the wordbuilding process from the methodological point of view is the basis for systematical mastering 
of lexis, moreover it is a conscious way, which foresees the understanding not only of the content but of 
the form as well. 
Keywords: wordbuilding system, the system of exercises, Ukrainian language, pupils.
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МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН У ПОЛЬЩІ

Курляк І.Є.
Університет Кардинала Стефана Вишинського в Варшаві

У статті аналізуються дефініції, типології, причини, прояви та наслідки приналежності підлітків до 
молодіжних субкультур у Польщі. Звертається особлива увага на ідеологію та антисуспільні форми 
поведінки таких небезпечних субкультур, як скінхеди, хулігани, шаликівці та сатаністи, які сповідують 
культ насильства, зла, ненависті та аморальних форм поведінки. Вказується на риси та специфічні 
особливості субкультур, які є привабливими для сучасної молоді. Пропонуються шляхи профілактики та 
протидії входженню молодих людей до антисуспільних груп ровесників.
Ключові слова: молодь, субкультури, групи, ровесники, патології, девіантна поведінка.

Постановка проблеми. Молоді люди на 
дорозі до дорослості прагнуть окресли-

ти свою ідентичність, власний світ цінностей, 
установити життєві орієнтири та пріоритети. Їх 
джерелом є нові середовища, завдяки яким осо-
ба краще пізнає суспільне життя. У цьому сен-
сі особливо важливими є групи ровесників, які 
можуть сповідувати іншу систему цінностей ніж 
та, з якою до цього часу ототожнювався підліток. 
Вона становить завжди привабливу альтернати-
ву традиційного домашнього середовища. Оскіль-
ки в групах ровесників однолітків турбують ті 
самі проблеми і питання, процес ідентифікації з 
ними настає дуже швидко. Це можуть бути гру-
пи субкультурні, часто дуже привабливі для мо-
лоді через свою оригінальність, відмінну систе-
му цінностей, інший зовнішній вигляд учасників 
і характерні способи їхньої поведінки [19, с. 22]. 
Попри значну кількість різних молодіжних суб-
культур (а їх є понад сто) можна виділити такі, 
які найчастіше стають предметом захоплення 
молодих адептів, та проаналізувати особливості 
їх впливу на учасників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мо-
лодіжні субкультури – це явище досить розпо-
всюджене і різноманітне. Воно викликає значне 
зацікавлення серед закордонних дослідників, 
зокрема польських. Цими питаннями займали-
ся такі вчені як Т. Солтисяк, А. Барановська, 
Д. Бірук, А. Бжезінська, Ж. Темпчик, В. Леснер, 
А. Новак, Т. Палечний та ін., які у своїх публіка-
ціях звертали увагу на ціннісні орієнтації учас-
ників молодіжних субкультур, їхній світогляд, 
постави, патологічні форми проведення дозвілля, 
що несуть в собі соціальну та індивідуальну за-
грозу для молодої особистості.

Виділення раніше не вирішених частин за-
гальної проблеми. В Україні цьому питанню 
приділяється несправедливо мало уваги в пе-
дагогічній науці, оскільки наша молодь нерідко 
захоплюється цим явищем і підпадає під його 
найчастіше негативний вплив. Більше уваги при-
діляється цьому питанню у працях з культу-
рології та соціології (П.А. Аксютіна, О.С. Кузін, 
О.С. Запесоцький, О.П. Файн, Є.І. Омельченко). 
З огляду на це недостатньо уваги приділено ем-
піричним дослідженням про причини приналеж-
ності сучасної молоді до вибраних негативних 
субкультур, нереалізованим потребам та про-
блемам молоді, наслідкам впливу цих середовищ 
ровесників на молоду особистість, а також спосо-

бам запобігання девіантній поведінці членів суб-
культур за кордоном, зокрема в сусідній Польщі. 

Метою статті є проаналізувати причини, про-
яви і наслідки приналежності молодих людей до 
субкультур у Польщі, вказати на ті їх характерні 
особливості, які особливо приваблюють сучасну 
молодь, а також на шляхи та засоби профілак-
тики девіантної поведінки молоді, яка входить до 
вибраних субкультур.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Дефініції і характерні риси  

молодіжних субкультур
Поняття «субкультура» з’явилося в 40-их ро-

ках ХХ століття і пояснювалося Мільтоном Гор-
доном як поділ народної культури на дрібніші 
суспільні структури, детерміновані класовою по-
зицією, етнічним і територіальним походженням, 
місцем проживання (у місті чи в селі), релігійною 
приналежністю [7, с. 20]. Разом з тим М. Гордон 
вживав і вузьке значення терміну «субкульту-
ра», під яким розумів «певні відмінності в стилі 
життя, цінностях, нормах поведінки, поставах і 
т.п.» [12, с. 191].

Класична дефініція молодіжної субкультури 
охоплює «малі суспільні групи, що залишають-
ся поза впливом домінуючих у даній культурній 
системі тенденцій суспільного життя, які запере-
чують або підважують усталені та загальновиз-
нані взірці суспільного функціонування. Базовою 
рисою субкультурних середовищ є сукупність 
визнаних культурних взірців а також реалізо-
ваних форм поведінки, які характеризують дану 
групу в суспільстві. Крім цього, звертається та-
кож увага на їх ідеологічні підвалини, звичає-
вість, характерний імідж і творчу активність 
членів [1, с. 109].

Р. Дионізяк характеризує субкультуру таким 
чином: «Субкультура – це така група, яка по-
встала, коли багато осіб мають подібні проблеми 
і на ґрунті спільних зацікавлень і прагнень вини-
кають досить тривалі зв’язки між ровесниками, 
які творять тільки їм підходящі норми, цінності і 
взірці» [19, с. 17].

Інший дослідник підкреслює, що субкульту-
ра – це сформовані традиції у даному середо-
вищі, способи поведінки та комунікації, форми 
експресії, стиль життя чи визнана даною групою 
система цінностей [19, с. 17].

Більш детальну дефініцію подає К. Димек-
Бальцерек: «Субкультура – це відносно добре 
згуртована соціальна група, яка залишається 
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на узбіччі домінуючих тенденцій у суспільному 
житті, що виражає свою відмінність шляхом за-
перечення або неповного підтримування устале-
них у даному суспільстві взірців культури і де-
монстрування власного стилю буття, яскравим 
проявом якого може бути вбрання, зачіска, та-
туювання, словесні вирази, музичні преференції 
або інші предмети, які вказують на приналеж-
ність до даної групи [4, с. 15].

 З останнім визначенням тісно пов’язані ха-
рактерні риси субкультур, які перелічує Т. Сол-
тисяк: 

1) своєрідна мова – молодіжний сленг (яка 
є надзвичайно істотним елементом інтерперсо-
нальної комунікації, що спричинює консолідацію 
групи, почуття її відмінності, а навіть герметич-
ності через незрозумілість для інших);

2) своєрідна почуттєво-емоційна тональ-
ність (це висловлення членами субкультури їх-
ніх думок, почуттів, постав та поглядів, які часто 
виражаються в поезії, музиці, літературі та в за-
гальній діяльності групи);

3) специфічні форми поведінки і своєрідна 
система цінностей (остання формує діяльність і 
поведінку членів субкультури, є своєрідним «до-
роговказом» у цій сфері, часто суперечливим з 
системою цінностей прийнятою у світі дорослих. 
Вона одночасно сприяє заспокоєнню індивідуаль-
них потреб, особливо тих, які не були заспокоєні 
десь в іншому місці, наприклад, в родині) [17, с. 24].

 На іншу низку характерних рис субкультур 
вказує Ф. Уласік:

– різноманітність, багатство різновидів і форм;
– розмаїття постав і поглядів, навіть якщо 

зовнішньо вони можуть видаватися однорідним 
бунтівним монолітом;

– істотна роль музики, яка поза мелодією, 
несе в собі важливий текстовий зміст;

– домінуюча потреба автентизму малих груп, 
потреба бути разом;

– взірці поведінки, звичаї, емоційний клімат, 
що впливає на вчинки молоді [15, с. 29].

 Особливо важливе значення має ідеологія 
окремих груп, яка також відрізняє їх між собою.

Ідеологія субкультур
Молоде покоління пробує віднайти своє міс-

це в суспільстві. Шукає авторитету, але також 
і групи, з якою можна було б себе ідентифіку-
вати. Таку можливість створює приналежність 
до молодіжної субкультури. Це є для молоді се-
редовищем для самовираження, для реалізації 
молодіжного бунту, протиставлення вимогам і 
цінностям дорослих, пануючим в суспільстві мо-
делям поведінки та поглядам [2, с. 283].

Ідеологія субкультур в дійсності рідко фор-
мулюється у програмах чи маніфестах. Її еле-
менти найчастіше містяться у висловлюваннях 
представників даних груп, в опублікованих ними 
газетках, виконуваних піснях чи інших видах 
мистецтва, яке має місце в житті субкультурних 
рухів. Ця ідеологія є радикальною і спрощеною 
версією лібералізму, в якому з усією силою під-
креслюється значення свободи особи і свободи 
вибору власного життя, способу мислення, світо-
сприймання. Ця ідеологія виражає спротив при-
мусові діючих суспільних норм, натискові авто-
ритетів, не цінує традиції, протиставляючи їм 
спільноту вільних і творчих особистостей. Це є 

доктрина радикального суб’єктивізму, реалізо-
вана в одязі, способі життя, музиці, малюнках. 
Фундаментом ідеології молодіжних субкультур 
часто, хоч і не завжди, є сумнів у цінності акту-
альної культури, а також інституцій, збудованих 
власне на цих цінностях [11, с. 20-21].

Причини приналежності  
до молодіжних субкультур

Причини творення різних субкультур нале-
жить шукати в певних відмінностях, які стосу-
ються:

– суспільно-економічної ситуації (підкульту-
ра різних соціальних прошарків);

– виконуваної професії чи характеру суспіль-
ної активності (підкультура студентська, артис-
тична);

– умов і середовища життя (підкультура сіль-
ська, міська);

– чужих культурних впливів (підкультура 
пограниччя, етнічних меншин);

– приналежності до поколінь (молодіжна під-
культура);

– відношення до діючої системи цінностей і 
вибраного способу життя (підкультура злочинна, 
наркоманська, гомосексуалістів).

Оскільки кожна культура спрямована на 
утримання своєї гегемонії, яка виникає з по-
точного визнання про її однозначний позитив-
ний характер, що виражається у монополії норм 
і цінностей, які ніби-то є єдиним фундаментом 
суспільного порядку, то виникнення та існування 
субкультур трактується як загроза. У дійсності, 
однак, деякі субкультури нерідко спричинюють-
ся до збагачення існуючої культурної системи, 
особливо коли їх характеризує широкий обсяг 
покриття з домінуючою культурою [16, с. 112].

З педагогічної точки зору значний інтерес 
становлять молодіжні субкультури, особливо па-
тологічні. Результати досліджень вказують на те, 
що проблеми формування особистості в період її 
дорослішання є глибоко пов’язаними з різними 
відхиленнями в соціалізаційно-виховних впли-
вах, незаспокоєнням потреб, які в несприятливих 
родинних обставинах стають співчинниками при-
належності особистості до девіаційної підкульту-
ри. До таких співчинників належать:

• усілякі неправильні, неефективні і невдалі 
опікунські та соціалізаційно-виховні впливи на 
особистість, які утруднюють її відповідну само-
реалізацію, заспокоєння потреб у найближчому 
оточенні, особливо в середовищі сім’ї, групи ро-
весників, у школі, а також труднощі в реаліза-
ції шкільних обов’язків, проблеми з навчанням, 
складні стосунки з вчителями тощо;

• відхилення у сфері емоційних контактів 
між особистістю та членами родини, суб’єктивне 
почуття самотності, відкидання підростаючої 
особистості найближчими і значущими в її житті 
людьми;

• поганий психологічний клімат в родині, 
спричинений спотвореною структурою сім’ї, по-
ганими взаємостосунками, різними формами 
агресії, а також неправильними виховними ме-
тодами;

• важкі соціально-побутові умови в сім’ї (бід-
ність) або сконцентрування особливої уваги на 
матеріальних потребах, без урахування психосо-
ціальних потреб молодого покоління;
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• наявність патологічних явищ у родині (ал-

коголізм, насилля, злочинність) і негативних взі-
рців поведінки, які схиляють особистість до їх 
наслідування і пошук оточення, яке заохочує до 
демонстрування девіаційних форм поведінки;

• відсутність або неправильний контроль за 
діями підростаючої молодої людини у різних кри-
тичних та інших складних ситуаціях її життя;

• невідповідні форми та способи проведення 
вільного часу, спричинені ускладненим доступом 
до осередків рекреації та відпочинку або вибір в 
оточенні молодої людини негативних взірців від-
починку, наприклад, із вживанням алкоголю чи 
наркотиків;

• утруднений доступ до культурних цінностей;
• ускладнені соціальні контакти підростаючої 

людини в середовищі ровесників, відчуження та 
ізоляція, висміювання, етикетизація (лабелінг), 
пошук осіб, які б поважали і підтримували мо-
лоду людину;

• відсутність або ускладнений доступ до ді-
яльності в молодіжних організаціях, а також не-
цікаві форми і зміст діяльності таких організацій;

• пропагування через засоби масової інформа-
ції негативних, девіантних форм поведінки разом 
з наданням вказівок як діяти в субкультурах;

• близькі контакти з особами, які належать 
до злочинних підкультур, їх привабливість, яка 
активізує і захоплює особистість своїми форма-
ми діяльності та ідеологією [18, с. 419-420].

Cубкультури заспокоюють потреби забави, 
а також контестації по відношенню до існуючої 
культури. В їх розпорядженні є сьогодні Інтер-
нет, який створює для цього раніше не бачені 
можливості. Умови для явного вираження бунту 
і спротиву по відношенню до визнаних суспіль-
ством цінностей забезпечує група ровесників, 
особливо в рамках негативної субкультури, які 
сповідують ідеї свободи, незалежності від дорос-
лих, відкритості, самореалізації, пошуку нових 
взірців життя та ідентичності [5, с. 414].

 Як відомо, в період дозрівання на молоду лю-
дину діють різноманітні чинники ризику для її 
позитивного розвитку, зокрема: нестабільна са-
мооцінка, бажання пізнати різні суспільні явища 
та спробувати самостійно вирішувати свої про-
блеми, сильна потреба підтримки з боку ровес-
ників, бажання довести свою «зрілість», спробу-
вати «заборонений плід», що дають можливість 
реалізувати, зокрема, субкультури. 

 Участь у групі ровесників виконує в житті 
підлітка як позитивні, так і негативні функції. 
В емоційно-психологічній сфері молодь зазнає 
корисного впливу, який виникає з заспокоєння 
потреби приналежності і соціальної участі в гру-
пі, а також схвалення та різнобічної підтримки. 
Молодь шукає у групі підтвердження своїх цін-
ностей та реалізації потреби визнання. Однак, 
завдяки участі в групі однолітків підлітки мо-
жуть здобути нові (але не завжди корисні) зна-
ння та новий (і не завжди просоціальний) досвід 
[3, с. 296].

Дослідниця А. Барановська виявила низку 
чинників, які спричинили до входження молодих 
людей до молодіжних субкультур:

1) причини безпосередньо пов’язані з риса-
ми групи: ідеологією, стилем життя, діяльністю, 
визнаваними цінностями. Ось як про це говори-

ла юнка Катя: «Прочитала колись статтю про 
анархію і прийшла до висновку, що те, що там 
було написане, має сенс. Почала заглиблювати-
ся в літературу і в кінці-кінців постановила ста-
ти анархісткою»;

2) причини, пов’язані з індивідуальним жит-
тєвим досвідом досліджуваних: з їх життєвою 
ситуацією, функціонуванням у трьох основних 
виховних середовищах: в родині, школі і групі 
ровесників. Унаслідок труднощів, які пережи-
ває підліток у тих середовищах, наприклад, на-
сильства, надмірних вимог, відкидання, шкіль-
ної неуспішності і т.п. з’являється тенденція до 
уникання цих місць і пошуку груп, які будуть 
заспокоювати потреби дитини («Не люблю ходи-
ти до школи, заняття є такими нудними, отож 
їзда на роликах є відривом від цього жаху» – по-
яснював свою приналежність до скейтів Петро);

3) причини, пов’язані зі специфічними риса-
ми локального середовища, в якому виховували-
ся молоді люди. Йдеться про умови виховання в 
місці проживання підлітків (чи то в урбанізова-
них містах чи в занедбаних селах). В обох випад-
ках є та сама проблема – відсутність можливості 
для педагогічно вартісного проведення дозвілля 
молодими людьми, які в наслідок цього потра-
пляють під вплив субкультури;

4) причини, пов’язані з природними процеса-
ми розвитку підлітків, тобто з тенденцією до 
налагодження соціальних контактів, визнання, 
приятелювання, забави, приємності;

5) причини, пов’язані з впливами популярної 
культури, особливо засобів масової інформації. 
Медіальні засоби впливають на глядачів (слу-
хачів) шляхом популяризації того, що є модним 
(«крутим»), що належить мати, як слід вигляда-
ти, одягатися і як варто проводити вільний час. 
Інтернет, телебачення і кольорові глянцеві жур-
нали афішують відомі, популярні постаті з їх 
шикарним стилем життя, творячи таким чином 
молодіжних ідолів. Зміст програм, передач і ін-
формації з соціальних мереж та Інтернету зна-
чним (а навіть вирішальним!) чином впливають 
на постави, норми поведінки та цінності молодих 
споживачів інформації, які дедалі все більше від-
даляються від світосприйняття дорослих членів 
суспільства [1, с. 118-119]. 

Типи субкультурних груп
При усій своїй різноманітності і оригінальнос-

ті, групи субкультур піддавалися різним типо-
логічним спробам систематизації. Їх можна поді-
лити на такі чотири категорії:

а) групи середовищні. Вони є виокремлені з 
огляду на заперечення певного набору суспіль-
них норм і цінностей, виділені на основі специ-
фічних особистісних рис та культурних потреб 
своїх членів. До таких рис можна зарахувати, 
наприклад: захоплення старими автомобілями, 
бажання наслідувати індіанський стиль життя, 
захоплення колекціонуванням, але також схиль-
ність до деструктивної, протиправної та злочин-
ної поведінки.

Своєрідні середовищні групи повстають у 
середовищі в’язнів, військовослужбовців, в ре-
соціалізаційних інституціях, місцях постійного 
згромадження. Достатньою підставою для виник-
нення середовищних груп бувають також відмін-
ні сексуальні преференції, схильність до надужи-
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вання психоактивних речовин і алкоголю, певні 
риси соціального положення, наприклад, такі як 
безробіття, бездомність чи інший тип середовищ-
ної маргіналізації та ізоляції. Середовищні групи 
виконують по відношенню до своїх членів певні 
функції, наприклад, заспокоєння специфічних 
соціальних чи культурних потреб, які виникають 
з тривалих відмінностей, обумовлених фізіоло-
гічними, психологічними чи особистісними чин-
никами. До цього типу субкультур відносять бло-
керсів, хуліганів, членів груп болільників та ін.

б) групи спільнотно-ідеологічні. Вони згрома-
джують особи, поєднані подібністю орієнтації на 
цінності, які шукають в групі підтримки в ситуації 
усамітнення, непорозуміння, ізоляції, що виника-
ють з факту відмінних культурних преференцій і 
поведінки. Другою істотною причиною їх виділення 
є почуття спільності цілей і ідеологічних зв’язків. 
До груп цього типу належать спільноти анархіст-
ські, пацифістські, New Age, релігійні та ін.

в) групи символічні. Їх статус окреслюється 
стилем життя їх членів, способом одягання, ти-
пом оздоблення, зачісування, відмінними музич-
ними преференціями, моделями проведення до-
звілля, індивідуальними і груповими символами 
(нпр. татуюваннями, емблемами, таємними іконо-
графічними кодами, граффіті) та комунікативни-
ми кодами (молодіжного та в’язничного сленгу). 
До цього типу зараховують більшість молодіж-
них субкультур: панків, скінхедів, рокерів, рас-
тафарян, раперів та ін.

г) субкультурні групи творчого авангарду. 
До цієї категорії належать ті субкультурні групи, 
які ставлять собі за мету пошук чогось нового у 
сфері культури та шукають новаторських, оригі-
нальних форм вираження, а також альтернатив-
них інструментів експресії власних переконань і 
цілей. Це на загал малі, замкнені аматорські чи 
професійні групи, артистичні творчі угрупуван-
ня, такі як: групи альтернативних театрів, пое-
тичні та художні угрупування тощо [13, с. 64-65].

В іншій класифікації виділяють три категорії 
молодіжних субкультур:

– підкультура типово злочинна, що народи-
лася в добре інтегрованих середовищах, в яких 
виступають різні форми злочинної діяльності 
дорослих. Взірці злочинної поведінки дорослих 
наслідуються молоддю, яка поступово входить у 
злочинну діяльність – починаючи від молодіж-
них банд, які розглядаються як стаж, через різні 
форми злочинності дорослих аж до участі в зло-
чинних синдикатах;

– підкультура конфлікту – вона виникає на 
погано інтегрованих теренах зі значною мобіль-
ністю членів та загальною нестабільністю. Взірці 
поведінки, які служать осягненню вищого стату-
су походять, передусім, від ровесників. В рамках 
цієї підкультури творяться головно хуліганські 
банди, які вчиняють бійки та акти вандалізму. 
Найбільш шанованими у них цінностями є відва-
га, фізична сила, забіякуватість, спритність;

– підкультура втечі, яку також називають 
ще під культурою подвійно програних. У ній зо-
середжується головним чином молодь з нижчих 
верств, та, яка не має можливості осягнути успіху 
легальним чином і якій не повезло в нелегальній 
адаптації (у двох вищезгаданих типах підкуль-
тур). До цієї підкультури належать найчастіше 

наркомани. Злочинність тут проявляється спо-
чатку в формі нелегальної дистрибуції наркоти-
ків, а потім у формі різноманітної діяльності, яка 
має на меті їх здобування [14, с. 36].

Характеристика вибраних субкультур
В Рапорті про Молодь у Польщі з 2010 року по-

дається, що молодь, яка декларує свою приналеж-
ність до субкультур, становить від 2% до 8% цілої 
популяції молодих людей у віці від 16 до 20 років. 
До найчастіше вказуваних груп належать:

– анархісти, які заперечують усяку публічну 
владу, виступають за ліквідацію державності і 
заміну її устроєм недержавним, прославляючи 
егоїзм, відміну військової служби, відкидаючи 
усілякі авторитети;

– графітті – самовільно малюють фарбами на 
стінах публічних місць (будинків, парканів); на 
їх думку, граффіті зображують актуальні про-
блеми, які є важливими для усіх субкультурних 
груп. Вони трактуються суспільством як ванда-
ли, котрі нищать суспільне майно, та через це є 
переслідувані службами порядку;

– хіпі – є членами руху, який з’явився у 60-
тих роках ХХ ст. у США як вираз бунту проти 
традиційних американських цінностей; вони про-
голошували гасла вільного кохання, повернення 
до природи, легального доступу до наркотиків, 
толерантності в сфері вибору способу життя, 
вбрання та поведінки. У Польщі їх єднають ман-
дрівки краєм та участь у музичних фестивалях;

– панки – поводять себе агресивно, мають 
провокаційний вигляд і вбрання; для них харак-
теристичним є пофарбоване волосся, яке стир-
чить посередині оголеної з двох сторін голови 
(так званий ірокез), у дівчат «крикливий» макі-
яж, високі чорні шнуровані черевики, чорні шкі-
ряні куртки з набитими на них цвяхами. Вони 
відкидають усілякі авторитети, традиції, безза-
стережно критикують сім’ю, школу, державу, 
Церкву, усілякі суспільні інституції; проявляють 
брак віри в майбутнє, хоча підтримують рухи па-
цифістські, емансипаційні та антирасистські;

– растафаряни – фани і пропагандисти музи-
ки reggae, зазвичай спокійні, які шукають влас-
ної дороги в життікі та захоплені природою; сві-
тові зла протиставляють свою культуру, музику, 
стиль життя, не вживають алкоголю, проповід-
ують вегетаріанство, вживають марихуану як 
засіб, який допомагає в медитаціях, носять чер-
воно-жовто-зелене вбрання і мають характерну 
зачіску (довге скручене в пасма волосся);

– рапери – співають про свої проблеми, про-
пагують швидку мелорецитацію (рап), ідеологіч-
но наближені до панків і растафарян;

– шаликівці – агресивні вболівальники фут-
больних матчів, які зчиняють бійки з фанатами 
протилежної команди, створюють безпорядки 
після матчів, проявляють хуліганство і вандалізм 
[9, с. 142-143].

Серед багатьох молодіжних субкультур ве-
ликою популярністю користується субкультура 
hip-hop. Вона є пов’язана з різними формами 
артистичної експресії, як-от: брейк-данс, рап, 
графітті, а серед її важливих складових знахо-
дяться певні види спорту (їзда на роликах, вело-
сипедах, сноубордах) та відповідні до них стилі 
поведінки і вбрання. Зовнішні прояви субкульту-
ри hip-hop супроводжують елементи світогляду, 
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які виражають бунт та пропозицію нового погля-
ду на дійсність [10, с. 136].

Прикладом субкультур, які спираються на 
агресії та насильстві, можуть бути скінхеди і ша-
ликовці. Скінхеди творять субкультуру ізоляції 
від суспільства, одночасно будучи його частиною. 
Їх характеризує агресія і фрустрація. Вони ви-
голошують ксенофобні гасла ненависті і насиль-
ства по відношенню до національних меншин і 
людей іншої раси. Мають характерний вигляд: 
коротке або оголене до самої шкіри голови во-
лосся (звідси походить англомовна назва групи), 
чорна куртка, джинсові штани з підвернутими 
ногавицями, клітчасті фланелеві сорочки та ви-
сокі військові чоботи. Дуже коротка стрижка має 
за мету унеможливити противнику захват за во-
лосся під час бійки.

Субкультуру скінів творять молоді люди, які 
провадять гігієнічний спосіб життя, є фізично 
міцні, добре розвинуті, пропагують культ сили 
і займаються бойовими видами спорту. Вони є 
надзвичайно агресивні по відношенню до оточен-
ня, що проявляють під час маніфестацій, демон-
страцій, спортивних і мистецьких свят та інших 
імпрез. Їхня поведінка породжує у перехожих 
переляк та паніку. Стандартні форми поведінки 
скінів – це побиття, приниження, впокорення, 
психічний терор, вимагання грошей. Вони спо-
відують фашистську ідеологію, уподібнюючись 
до націоналістичних рухів. Скіни є безкомпро-
місними расистами, які ворожо ставляться до 
людей відмінних від них, наприклад, представ-
ників національних меншин, алкоголіків, нарко-
манів, проституток, гомосексуалістів, злочинців 
та представників інших субкультур. Пропагують 
культ свободи, який підрозуміває незалежність 
від традиційних суспільних цінностей. Проявом 
активності субкультури скінів є так звана «зади-
ма», що зчиняється найчастіше в околицях дис-
котек, пивних барів, клубів, спортивних об’єктів, 
костелів та вокзалів. Скіни атакують ззаду, най-
частіше ввечері або вночі. У процесі сутичок по-
слуговуються кастетами, ножами, бейсбольними 
киями, скальпелями, бритвами, якими ріжуть 
одяг і тіло. Специфічним проявом їх відваги є са-
мопокалічення, так звані «шнити» і татуювання в 
образі павуків, кольорових черепів, хрестів, змі-
їв, написів «скінхед» та ін. [9, с. 144].

Зі субкультури скінхедів походять, між ін-
шим, шаликівці, тобто спортивні (найчастіше 
футбольні) вболівальники, які носять на шиї 
шалі, розмальовані барвами свого клубу. Головна 
діяльність субкультури шаликівців полягає на 
порушенні порядку як під час самих футбольних 
матчів, так і перед ними та після них. До хулі-
ганських ексцесів доходить найчастіше на тере-
ні спортивних об’єктів та в їхніх околицях, на 
вулицях міст, вокзалах і трасах, які провадять 
до стадіонів. Патологічна поведінка шаликівців 
передбачає три головні форми: авантюри (бій-
ки), «грізні» поїзди (якими агресивні шаликівці 
добираються до місць проведення матчів, теро-
ризуючи в дорозі пасажирів та контролерів) та 
кидання небезпечними предметами. Мають місце 
також інші форми девіантної поведінки, напри-
клад, вульгарні викрики під час матчів. [9, с. 144].

Іншою негативної субкультурою групою є ху-
лігани. Їх головною рисою є культ антисуспільної 

агресивності. Того типу агресивність, яка супро-
воджується вживанням алкоголю та наркотиків, 
є часто виразом конфліктів особистості, які вини-
кали в процесі її соціалізації. Вільний час часто 
заповнюється виконанням актів вандалізму. Це 
розглядається як розвага, спорт або забава. Свою 
поведінку хулігани трактують як вияв чоловічої 
мужності, який підносить їх в очах інших членів 
групи. Одночасно це є виявом своєї домінації в 
певній частині простору, наприклад, у мікрора-
йоні та невизнання жодних авторитетів. Однак, 
хуліган, позбавлений анонімності, яку дає йому 
група, часто виявляється просто розгубленою, 
зляканою дитиною, яка потребує підтримки та 
позитивних почуттів з боку дорослих. Деякі еле-
менти поведінки хуліганів були запозичені від 
скінхедів та шаликівців [19, с. 51].

Cеред інших суспільно небезпечних субкуль-
турних груп особливе місце займають сатаністи. 
Сатаністи – це субкультура, членами якої є ви-
знавці сатани, а тим самим пропагандисти зла. 
Сатаністи опирають свої дії на «Біблії сатани», 
тобто опублікованому збірнику принципів, думок 
та тверджень, що мають характер світогляду. 
У ній наведені дуже детальні вказівки, норми по-
ведінки та обрядові приписи, які стосуються са-
таністичних обрядів, зв’язаних з культом сатани. 
Головним обрядом сатаністів є чорна месса (про-
тилежність католицької месси), що є поєднана зі 
складанням кривавих жертв, буває що із людей і 
сексуальними оргіями, які не виключають навіть 
зґвалтувань. Символами сатаністів є пентаграм, 
тобто вписана в коло зірка, три шістки (666), пе-
ревернутий хрест. Дуже часто проявом їх діяль-
ності є нищення хрестів, надгробних пам’ятників, 
збезчещення трупів чи мордування тварин (на-
приклад, псів, котів). Прихильників сатанізму 
характеризує чорне вбрання, довге чорне волос-
ся, сильний чорний макіяж, кульчики в різних 
частинах тіла. Музика, якої вони слухають (на-
приклад, heavy i black metal), є дуже важкою 
для сприймання. Сатаністи є спрямовані проти 
всякої релігії. Цей рух через свою обрядовість, 
таємничість та непослідовність виходить назу-
стріч потребам молоді, яка шукає свободи, не-
звичайних пригод і пробує якимось чином запо-
внити моральну порожнечу, але при цьому не 
переживати докорів сумління з приводу скоєних 
гріхів та заспокоїти свої прагнення [19, с. 44].

Наслідки приналежності до субкультур
У польській педагогічній науці значне місце 

відводиться дослідженням, пов’язаним з функці-
онуванням молодіжних субкультур, цінностям та 
світогляду молоді, яка до них належить. Так у до-
слідженнях П. Коволика одним із запитань була 
проблема пізнання негативних наслідків прина-
лежності до молодіжних груп. Дослідження пока-
зали, що до негативних наслідків приналежності 
до цих груп, на думку респондентів належали:

– проблеми в сім’ї (контакти батьки-діти, 
діти – батьки) – 47%;

– вульгаризація мови – нецензурні висло-
ви, малий словниковий запас, специфічна мова 
(сленг), типова для даної субкультури;

– суспільний остракізм, пов’язаний з етике-
тизацією членів субкультур (наприклад: «панк є 
брудний») та всілякого роду переслідування сус-
пільством – 10%;
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– узалежнення від алкоголю – 4,5%;
– бійки з представниками інших субкультур 

на ґрунті непорозумінь, пов’язаних з ідеологією, 
зовнішнім виглядом, уподобаннями до футболь-
ного клубу – 22%;

– проблеми зі здоров’ям, пов’язані з конту-
зіями, надмірним споживанням алкоголю, інших 
психоактивних речовин та поганим способом 
життя – 21%;

– узалежнення від наркотиків і одурманюю-
чих речовин (клеї, розчинники тощо), що спри-
чинює фінансові клопоти і схильність до краді-
жок, проблеми вдома, втрату знайомих – 57%;

– втрата контактів з колишніми друзями – 14%;
– одностайність поглядів та відсутність відкри-

тості на інші проблеми («рожеві окуляри») – 9%;
– втрата власної думки та необхідність підпо-

рядкування думці лідера – 13%;
– самопокалічення – т.зв. «шнити», кульчики в 

специфічних місцях, татуювання – 12% [8, с. 61-62].
До інших негативних наслідків участі молоді 

в негативних субкультурах можна віднести по-
гіршення шкільної успішності, конфлікти з учи-
телями через агресивну поведінку та непідготов-
леність до занять, залишення школи, проблеми 
з законом.

Специфіка профілактичної роботи
Для обмеження впливу негативних молодіж-

них субкультур на підростаюче покоління варто 
запропонувати такі дії:

– усвідомлення особам та працівникам інсти-
туцій, які відповідальні за виховання і соціаліза-
цію молоді, їх місії, завдань і функцій;

– усвідомлення особам з найближчого оточен-
ня молодої людини, що кожна ситуація та кожне 
середовище, в якому перебуває підростаюча мо-
лода людина, має значення для розвитку і фор-
мування її особистості;

– видалення з найближчого середовища мо-
лодих людей поганих особистісних взірців по-
ведінки;

– відповідне приготування батьків до вико-
нання їх ролі по відношенню до дітей на різних 
етапах їхнього життя;

– усвідомлення батькам, учителям, виховате-
лям та іншим дорослим, щоб вони звертали на-
лежну увагу на заспокоєння потреб підростаю-
чого покоління, оскільки їх депривація є однією з 
найважливіших причин соціальної дезадаптації 
дітей та молоді;

– належна підготовка педагогічних кадрів до 
роботи з «важкими» підлітками з урахуванням їх 
особистісних здібностей;

– заміна у засобах масової інформації пре-
зентованих там масових негативних взірців по-
ведінки (як наприклад, пияцтво, куріння, агресія, 
насильство) позитивними взірцями (допомога, 
опіка, захист) та їх добрими наслідками;

– спрямування самореалізації молоді на творчі 
і соціально прийнятні форми поведінки; створен-
ня можливості їх реалізації у цікавих гуртках, 
факультативах, вечірках, поїздках, мандрівках, 
клубах, участь у фестивалях, змаганнях тощо;

– привчання молоді до відповідного корис-
тування доробком глобальної та альтернативної 
культури;

– модифікація шкільного навчання шляхом 
вчинення його більш цікавим, привабливим, 

спрямованим на вирішення актуальних життє-
вих проблем молоді та дорослих;

– створення сприятливого психологічного клі-
мату в школі, який буде заохочувати учнів до 
відвідування занять замість шукання альтерна-
тивних способів проведення часу;

– відкритість та готовність дорослих до сприй-
няття критики, що сприятиме зменшенню інтен-
сивності конфлікту поколінь [6, с. 192].

Профілактика та протидія діяльності негатив-
них субкультур мають сенс особливо тоді, коли 
йдеться про деструктивні субкультурні групи. 
Оскільки негативні наслідки входження до них 
помітні у всіх сферах життя і вимагають всес-
торонньої терапії, необхідно вчинити все, щоб 
вберегти молодих людей перед входженням до 
таких груп. Саме тому необхідно налагодити з 
молоддю конструктивний, рівноправний діалог, 
пізнавати їхні потреби, допомагати у вирішенні 
проблем, запропонувати цікаві форми проведен-
ня дозвілля у гуртках, молодіжних клубах за ін-
тересами, спортивних і мистецьких секціях, які 
відповідають їхнім зацікавленням (моторизація, 
туризм, інформатика, мода, кіно, силові та ігрові 
види спорту, сучасна музика тощо).

Необхідно не лише запобігати входженню мо-
лоді до субкультурних угрупувань, але й творчо 
використовувати потенціал, що «дрімає» в молоді, 
яка туди потрапляє. Це дає шанс на виникнення 
порозуміння між дорослими та підлітками й мо-
лоддю у питаннях, які їх хвилюють, на зменшен-
ня рівня девіації у тих групах і допомоги молоді 
у віднайдені їхнього місця у суспільстві [6, с. 197].

Висновки і пропозиції. Приналежність час-
тини підростаючого покоління до молодіжних 
субкультур є наслідком спроби самореалізації 
підлітків і молоді в суспільстві, в якому інші спо-
соби загальноприйнятого самовираження не дали 
позитивних наслідків. Серед великої кількості 
молодіжних субкультур є групи дуже різні за 
своїми ідеологічними принципами, формами ак-
тивності та моделями поведінки. Серед них осо-
бливу стурбованість викликають субкультури, в 
яких пропагуються аморальні, антирелігійні, де-
структивні цінності, агресія, ксенофобія, расизм, 
насильство, вандалізм, хуліганство, злочинність, 
зловживання алкоголем та узалежнення від нар-
котиків, нерозбірливі статеві стосунки, жорстокі 
бійки з з представниками інших субкультур чи 
молоддю, яка сповідує просоціальні цінності.

Батькам, соціальним педагогам, психологам, 
вчителям та іншим фахівцям, які працюють з ді-
тьми та молоддю, необхідно систематично діагно-
зувати незадоволені потреби підлітків, перебувати 
у періодичному контакті між собою, щоб своєчасно 
виявляти учнів, які мають серйозні труднощі та 
проблеми і могти надати їм відповідну допомогу. 
Педагогічним працівникам необхідно систематично 
пізнавати сутність діяльності та звертати особливу 
увагу на ідеологію та поведінку ровесницьких груп, 
до яких належить їхня молодь, на спосіб проведен-
ня дозвілля, цінності, які вони сповідують. Адже 
дуже часто приналежність до деструктивних суб-
культур стає альтернативою в ситуації самотнос-
ті, шкільної неуспішності, непорозумінь та гострих 
конфліктів з дорослими, неможливості самореалі-
зуватися в соціально прийнятних ролях, невміння 
змістовно проводити дозвілля. Педагогам – науков-
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цям та практикам необхідно приділити значну ува-
гу дослідженню (особливо емпіричному) проблема-
тики діяльності молодіжних субкультур в Україні, 
розробляти і включати до навчальних планів педа-
гогічних факультетів навчальні спецкурси з моло-
діжних субкультур, пропагувати у середовищі під-
літків діяльність тих груп, які мають просоціальні 

цілі та служать позитивному розвитку і розвінчу-
вати патологічні форми активності тих субкультур, 
які під гаслами бравури, романтики, таємничості, 
цікавості та вседозволеності, маніпулюють мало-
літніми адептами, залучають їх до антисоціальної 
діяльності і тим самим – несуть загрозу як самим 
учасникам так і суспільству.
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В ПОЛЬШЕ

Аннотация
В статье анализируются дефиниции, типологии, причины, проявления и следствия принадлежности 
подростков к молодежным субкультурам в Польше. Особенное внимание обращается на идеологию и 
антисоциальные формы поведения таких опасных субкультур как скинхеды, хулиганы, футбольные 
фанаты (шаликовцы) и сатанисты, которые проповедуют культ насилия, зла, ненависти и аморальных 
форм поведения. Подчеркиваются специфические особенности субкультур, которые являются при-
влекательными для современной молодежи. Предлагаются пути профилактики и противодействия 
вхождению молодых людей в антиобщественные группы ровесников. 
Ключевые слова: молодежь, субкультуры, группы, ровесники, патологии, девиантное поведение.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ ПОЛІПШЕННЯ 
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Курочка В.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В статті розглядається доцільність застосування інтерактивного методу навчання для поліпшення вивчення 
іноземної мови у вищих навчальних закладах. Окрема увага приділена такому компоненту інтерактивного 
методу як навчальна гра, яка наближає процес вивчення мови до умов реального спілкування, оскільки в 
навчальній грі включається підсвідомий рівень засвоюваності мовного матеріалу, завдяки якому іноземна 
мова стає внутрішнім мовленнєвим досвідом. Важливими факторами навчальної гри є психологічний 
комфорт та ситуація успіху. В статті підкреслена необхідність ситнезу інтерактивного і традиційного 
структурно-функціонального методів для оптимізації процесу навчання іноземній мові.
Ключові слова: інтерактивний метод, навчальна гра, ефективність, психологічний комфорт, поєднання 
інтерактивного та структурно-функціонального методів.
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YOUTH SUBCOLTURES  
AS A SOCIAL AND EDUCATIONAL PHENOMENON IN POLAND

Summary
The article analyzes definitions, typology, causes, manifestations, and consequences of adolescents 
belonging to youth subcultures in Poland. Special emphasis is put on the ideology and antisocial forms of 
behavior of such dangerous subcultures as skinheads, hooligans, football fans, and satanists professing the 
cult of violence, evil, hatred, and immoral behavior. The author highlights specific features of subcultures 
popular with the today’s youth and proposes the ways of preventing and combating the entry of young 
people to antisocial peer groups.
Keywords: youth, subcultures, groups, peers, pathologies, deviant behavior.

Постановка проблеми. Актуальність стат-
ті обумовлена підвищеною увагою всіх 

суб’єктів процесу вивчення іноземної мови до 
поліпшення іншомовних навичок і вмінь з метою 
реалізації соціального замовлення українсько-
го суспільства в умовах глобалізації. Розробка, 
апробація та застосування інноваційних форм 
організації навчання, вдосконалення вже існую-
чих методів викладання іноземної мови, їх опти-
мально вивірене поєднання є на сьогодні завдан-
ням, яке потребує теоретичного, методичного 
обгрунтування та практичного вирішення.

В умовах інформаційного суспільства доцільно 
більше уваги приділяти застосуванню активних 
та інтерактивних форм і методів навчання як у 
школі так і у вищих учбових закладах, оскільки 
ці методи зарекомендували себе важливим засо-
бом підвищення якості вивчення іноземної мови 
студентами. Тому оптимальне використання ін-
терактивних методів є стрижнем удосконален-
ня організації навчального процесу у вищих на-
вчальних закладах України, які ведуть пошуки 
оптимального cинтезу нових і традиційних форм 
та методів навчання.

Одним з інтерактивних методів при вивчен-
ні іноземної мови є навчальні ігри, які сприяють 
інтересу студента до навчальної дисципліни, до 
майбутньої професійної діяльності. Останнє пе-

рестає бути абстрактним, оскільки в діловій грі 
відбувається наближення до реальних умов май-
бутньої професійної сфери, що мотивує потребу 
в мовних та фахових знаннях, їх практичному 
застосуванні, забезпечує продуктивність на-
вчального процесу. 

Мета статті полягає в теоретичному дослі-
дженні інтерактивних методів навчання загалом 
та при вивченні іноземної мови, спробі просте-
жити вплив навчальної гри на якість опануван-
ня іноземної мови студентами вищих навчаль-
них закладів.

Аналіз досліджень останніх публікацій. Пе-
дагогічні та психологічні основи для розробки 
цілісної концепції розвитку активних методів 
навчання були закладені в 1930 році роботами 
Л.С. Виготського, Д.Б. Єльконіна, А.Н. Леонтьєва, 
однак систематичні основи активних методів на-
вчання почали детально розроблятися тільки у 
другій половині шістдесятих та на початку сім-
десятих років. Важливими для становлення і роз-
витку інтерактивних методів як форми навчання 
стали наукові праці А.М. Матюшкіна, Т.В. Ку-
дрявцева, М.І. Махмутова, І.Я. Лернер, М.М. Леві, 
які досліджували доцільність та ефективність 
запровадження активних методів в шкільному 
навчанні. Значним вкладом в розробку, класи-
фікацію та пошук оптимального використання 
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інтерактивних методів в вищих навчальних за-
кладах стали наукові дослідження таких вчених 
як Ю.С. Арутюнов, М.М. Бірштейн, Н.В. Бурков, 
А.А. Вербицький, М.М. Міхеєнко, Ю.М. Порхов-
ник, Т.П. Тимофієвський та інших.

Виклад основного матеріалу. В умовах ін-
формаційного суспільства, виходу на міжна-
родну освітню арену, за потреби впевненого 
володіння хоча б однією, а краще декількома 
іноземними мовами для конкурентноспромож-
ності в умовах ринку, фактом стає складність 
забезпечення високого рівня знань і умінь сту-
дентів ВНЗ при застосованні лише традиційних 
методів навчання. Залучення нових, ефективних 
методів навчання для забезпечення іншомовної 
компетенції студентів стає не лише бажаним, а 
й нагально необхідним.

Серед методів, які використовуються в сучасно-
му навчальному процесі вивчення іноземної мови, 
велику увагу приділяють інтерактивним методам, 
що базуються на особистісно орієнтованому підхо-
ді до студента і спрямовані на розвиток не лише 
творчого потенціалу, але й на вміння мислити та 
швидко реагувати в іншомовній комунікації.

Слово «інтерактив» (у перекладі з англійської 
«inter» – взаємний, «act» – діяти) означає вза-
ємодіяти. Інтерактивне навчання можна визначи-
ти як орієновану на вирішення лінгвістичних та 
комунікативних завдань взаємодію студентів за 
участі викладача. Дидактичний аспект інтерактив-
них технологій досліджували такі вчені та мето-
дисти, як Г.М. Брос, М.В. Кларен, Л.В. Пироженко, 
Н.Ф. Фомін, О.І. Пометун, Н.Н. Суворова та інші.

За Л.В. Пироженко та О.І. Пометун умовна ро-
боча класифікація інтерактивних технологій ви-
значаєтся відповідно формам (моделям) навчан-
ня, в яких реалізуються інтерактивні методи. Їх 
розподіляють на чотири групи залежно від мети 
заняття та форм організації діяльності студентів: 
інтерактивні технології кооперованого навчання, 
інтерактивні технології колективно – групового 
навчання, технології ситуативного моделювання, 
технології опрацювання дискусійних питань.

До інтерактивних методів навчання відносять 
презентацію, рольові ігри, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення. 

Однією з актуальних проблем сучасної мето-
дики викладання іноземних мов є організація на-
вчання студентів за допомогою ігор. Актуальність 
даної проблеми викликана цілим рядом чинників.

По-перше: інтенсифікація учбового процесу 
ставить задачу пошуку засобів підтримки у сту-
дентів високого та тривалого рівня інтересу до ма-
теріалу, що вивчається і активізації їх навчальної 
діяльності протягом всього заняття. Ефективним 
засобом рішення цієї задачі є учбові ігри.

По-друге: однією з найважливіших проблем 
викладання іноземної мови є навчання усної 
мови, що забезпечує розкриття комунікативної 
функції, яка дозволяє наблизити процес навчан-
ня до умов реального спілкування. Опрацювання 
та закріплення, автоматизація навичок усної ко-
мунікації в процесі ігрової діяльності, в умовах 
невимушеного програвання ситуацій, підвищує 
рівень засвоюваності, що важливо і підсвідомий, 
при задіянні якого іноземна мова стає внутріш-
нім інтуїтивним мовленнєвим досвідом.

На значення ігрової діяльності в навчанні іно-
земній мові вказують, зокрема, дослідження та-
ких відомих методистів, як Є.І. Пассов, М.Н. Скат-
кін. Важливо усвідомлювати, вирішенню яких 
дидактичних задач повинна сприяти дана гра, 
на розвиток яких психічних процесів вона спря-
мована [1, 96]. Гра – це лише оболонка, форма, 
змістом якої повинне бути навчання, оволодін-
ня видами мовної діяльності [2, с. 76]. Є.І. Пассов 
акцентує наступні риси ігрової діяльності як за-
собу навчання, а саме мотивованість, відсутність 
примусу, характер глибоко особистої діяльності, 
навчання і виховання в колективі і через колек-
тив, розвиток психічних функцій і здібностей, 
навчання із захопленням [2, с. 89].

Найбільш знаний теоретик ігрової діяльності 
Д.Б. Єльконін акцентує у грі наступні функції: 
гра це засіб розвитку мотиваційної сфери; засіб 
пізнання; розвитку розумових дій та невимуше-
ної поведінки [3, с. 45].

Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, 
пам'яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних про-
цесів. Педагогічна та дидактична цінність на-
вчальної гри полягає в тому, що вона дозволяє 
її учасникам розкрити себе, свої вміння, навчи-
тись займати активну позицію, а у випадку ді-
лової- шліфувати свою професійну майстерність. 
Разом з тим, важливо відзначити, що ефектив-
ність гри як засобу навчання залежить від до-
тримання ряду вимог, таких як наявність уявної 
ситуації, плану, в якому діятимуть учасники гри; 
обов'язкове усвідомлення ними ігрового резуль-
тату і правил гри. Гра не може розглядатись і по-
даватись як розвага, а як важливий, методично 
вмотивований і достатньо підготовлений компо-
нент навчального процесу.

Гра – найбільш доступний для студентів вид 
інтерактивної діяльності, спосіб трансформації у 
навчальній ситуації отриманих із зовнішнього сві-
ту вражень і знань. У грі яскраво проявляються 
особливості мислення та уяви, емоційність, актив-
ність, потреба в спілкуванні. Цікава, мотивована 
гра підвищує рівень активності студента, його ког-
нітивних здібностей і він може краще справитись з 
складними завданнями, ніж на звичайному занятті 
в пасивному режимі. Але це не свідчить про те що 
всі заняття повинні проходити в формі гри. Гра – 
це тільки один з методів, і вона дає гарні резуль-
тати тільки у поєднанні з іншими, традиційними: 
аудіюванням, бесідами, читанням та іншими.

Навчальна гра (як окремий випадок ігрового, 
імітаційного моделювання) -це форма діяльнос-
ті, що імітує пізнавальну ситуацію, яка створює 
позитивну установку на вивчення та вирішення 
проблеми та сприяє активній творчій діяльності. 
Успіх навчальної гри визначається можливостями 
учасників, а також їх віковими особливостями.

Інтерактивний метод, реалізований у формі 
навчальної гри, дозволяє вивчати і закріплювати 
іноземну мову на власному досвіді, шляхом спе-
ціально організованого програвання загальномов-
леннєвих або професійних ситуацій. Гра мотивує, 
активізує мовну діяльність, оскільки студенти 
опиняються в ситуації, коли треба актуалізува-
ти потребу висловити свою думку, щось спитати, 
сказати, вияснити, довести.

Як свідчить досвід викладання, педагогічні та 
психологічні дослідження,- важливою переду-
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мовою ефективності навчальної гри є створення 
комфортної психологічної обстановки, яка умож-
ливлює ситуацію успіху: піднесений настрій зміц-
нює віру у власні сили та здібності справитись із 
завданням, сприяє кращому і більш тривалому 
запам'ятовуванню лексичного та граматичного ма-
теріалу, знімає мовний бар’єр, психологічну втому.

Слід підкреслити обов’язковість комфортної 
психологічної обстановки для навчальної гри.

Щоб уможливити ситуацію успіху учасників 
гри, викладач створює комплекс зовнішніх умов, 
які забезпечують позитивні емоції, на фоні яких 
підвищуються когнітивні можливості учасників 
гри, їх бажання навчатись та поліпшувати зна-
ння іноземної мови.

Необхідно усвідомлювати, що під час гри по-
винні враховуватись психологічні принципи, на 
яких базується інтерактивний метод навчання. 
Тому психологічна компетентність викладача, 
який модерує навчальну гру, повинна бути на 
високому рівні і включати в себе:

– психологічну спостережливість
– здатність до аналізу ситуації та емоційних 

переживань учасників 
– вміння прогнозувати наслідки подій
– вміння гнучко та оперативно реагувати на 

події
– вміння керувати позитивно, уникаючи не-

гативних оцінок.
Навчальні ігри, організовані викладачем з 

дотриманням психологічних та методологічних 
принципів, створюють комфортну невимушену 
обстановку, чинять ефективний вплив на емоції 
та почуття суб’єктів навчального процесу, забез-
печують їх позитивний настрій і нівелюють мож-
ливий стрес, який часто знижує, блокує процес 
засвоєння матеріалу. Цей аспект є важливим, 
оскільки, як свідчить практичний досвід та на-
укові дослідження, позитивний настрій активує 
діяльність мозку і підвищує когнітивні здібності, 
оптимізуючи процес засвоєння фонетичного, лек-
сичного та граматичного матеріалу, адже «емоції 
грають вирішальну роль в процесі навчання, а 
стан стресу і погроз погіршує процес навчання та 
його результат» [4, 3].

Подання, засвоєння та відпрацювання мовного 
матеріалу у невимушеній формі знімає страх пе-
ред спілкуванням іноземною мовою у майбутній 
реальній мовній ситуації, що є вважливим аспек-
том комунікативного методу.

Навчальні ігри як вид інтерактивного мето-
ду дозволяють студентам активно взаємодіяти 
між собою, а також з викладачем, який висту-
пає в ролі модератора. Ігри навчального харак-
теру формують колективний дух, налаштовують 
на командну співпрацю, адже якість навчання 
частково залежить від відносин між учасниками 
груп, – навчання іноземній мові у групі, сфор-
мованій як дружній колектив, є більш резуль-
тативним. Комунікуючи один з одним під час 
навчальної гри для відпрацювання та засвоєння 
іншомовної компетенції, студенти вчаться працю-
вати команді,-таке вміння є необхідним і затре-
буваним в сучасних умовах, часто є обов’язковою 
умовою при влаштуванні на роботу, особливо в 
іноземну компанію.

Застосовуючи той чи інший метод у навчанні 
іноземної мови, слід пам’ятати, що метою опану-

вання іншомовної компетенції у сучасному світі 
є мовленнєва взаємодія з іншими суб’єктами со-
ціуму Людина за своєю природою є соціальною 
істотою, її мозок краще сприймає і запам’ятовує 
інформацію у взаємодії з іншими людьми, осо-
бливо якщо ця інформація зацікавлює, збуджу-
ючи відповідні ділянки мозку. Правильно піді-
брана викладачем гра являє собою обов’язковий 
програмний матеріал, поданий у цікавій формі. 
Це максимально підвищує сконцентрованість 
на процесі навчання і рівень засвоєння матері-
алу зростає, оскільки людина набагато краще 
запам’ятовує цікавий матеріал, адже її мозок не 
звертає уваги на нецікаве та нудне.

Традиційно вивчення іноземної мови є на-
копиченням, засвоєнням знань про мову, яка 
розглядається як структурно-семіотична систе-
ма. За мову як логічну систему знаків у певній 
функції, відповідає ліва півкуля людського моз-
ку, на цьому і базується відома нам зі школи 
практика вивчення іноземної мови, – вивчення 
правил функціонування знаків у структурі: ви-
вчення граматики, лексики.

Права півкуля – сфера підсвідомого: це образ-
не, інтуїтивне сприйняття мови, вона відповідає 
за творчі здібності, мелодію, ритм,- тому музич-
но обдаровані люди здатні легко вивчити мову на 
слух, не повторюючи багатократно мовні зразки.

При традиційному вивченні іноземної мови 
задіяна права півкуля: вивчається база даних 
іноземної мови, накопичуються потрібні лек-
сичні, граматичні знання, але недостатньо при-
діляється увага підсвідомому запам’ятовуванню 
інформації, яка надходить та закріплюється за-
вдяки застосуванню інтерактивних методів на-
вчання, особливо через гру та навчальну пісню, 
яка є також одним із ефективних видів інтерак-
тивного навчання іноземної мови.

Заняття в інтерактивному режимі у формі 
навчальної гри є надзвичайно важливим компо-
тентом навчального процесу, який варто доціль-
но використовувати для засвоєння іншомовної 
компетенції, але їм не слід зловживати, він не 
може розглядатись як основний. Гра належить 
до творчої, емоційної сфери, за яку відповідає 
права півкуля головного мозку людини. Без за-
діяння лівої, яка накопичує знання про мову як 
логічну систему структур і знаків, не можна за-
безпечити достатній рівень повсякденної та про-
фесійної іншомовної компетенції. «Для досяг-
нення по-справжньому ефективних результатів 
у викладанні іноземної мови потрібно не проти-
ставляти структурно-функціональний метод на-
вчання комунікативному, а шукати їх тонку ком-
бінацію» [5, с. 285].

Практика застосування інтерактивних мето-
дів в іноземній мові в навчальному процесі по-
казала, що студенти на наступному занятті де-
монструють краще засвоєння матеріалу, ніж на 
тих заняттях, де не застосовувалися інтерактив-
ні методи. 

Важливою щодо оцінки ефективності гри для 
розвитку та закріплення іншомовної компетенції 
є і думка студентів: переважна більшість студен-
тів оцінюють навчальні ігри позитивно, вбачаючи 
в них велику практичну користь. 

Висновки. Уяснивши вищеописані аспекти 
інтерактивного методу і навчальної гри як еле-
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менту заняття в інтерактивному режимі, можна 
зробити висновок щодо високого рівня їх ефек-
тивності при опануванні іноземної мови студен-
тами вищих учбових закладів. Але слід зауважи-

ти, що найбільш оптимально цей метод працює 
у поєднанні з традиційним структурно-функціо-
нальним, що варто враховувати при плануванні 
та проведенні занять.

Cписок літератури:
1. Скаткин М. Н. Школа и всестороннее развитие детей: кн. Для учителей и воспитателей / М. Н. Скаткин. – 

Москва: Просвещение, 1980. – 144 с. 
2. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе / Е. И. Пассов. – Москва: Просвещение, 1989. – 142 с. 
3. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – Москва: Педагогика, 1978. – 360 с. 
4. Dhoryti L., Jensen E. Joyful Fluency. Brain-Compatible Second Language Acquisition / Lynn Dhoryti, Eric 

Jensen. – Corwin Press, 1998. – 148 p.
5. Никуличева Д. Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. Лингвистические и педагогические стратегии 

полиглотов / Д. Б. Никуличева. – Москва: Наука, 2009. – 304 с. 

Курочка В.М.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

РОЛЬ ИГРЫ КАК ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА УЛУЧШЕНИЯ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация
В статье рассматривается целесообразность интерактивного метода обучения для улучшения изуче-
ния иностранного языка в высших учебных заведениях. Особое внимание уделяется такому компонен-
ту интерактивного метода как учебная игра, которая приближает процесс изучения языка к условиям 
реального общения, так как во время учебной игры включается подсознательный уровень усвояемости 
языкового материала, благодаря которому иностранный язык становится внутренним речевым опытом. 
Важными факторами учебной игры являются психологический комфорт и ситуация успеха. В статье 
подчеркивается необходимость ситнеза интерактивного и традиционного структурно-функционального 
методов для оптимизации процесса обучения иностранному языку.
Ключевые слова: интерактивный метод, учебная игра, эффективность, психологический комфорт, син-
тез интерактивного и структурно-функционального методов.
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ROLE OF TRAINING GAMES AS INTERACTIVE METHOD  
OF ENHANCING FOREIGN LANGUAGE COMPETENCIES OF STUDENTS  
AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Summary
The article discusses the relevance of using the interactive method of teaching to enhance the acquisition 
of a foreign language at the higher education insitution. The article focuses on the training game as a 
particular element of the interactive method, which makes language acquisition closer to real communication 
environment. As training games engage the subconscious level of language learning, a foreign language 
turns into the inner linguistic experience. Important factors of the training game are psychological comfort 
and the situation of success. The article stresses the combination of the interactive method and traditional 
structural & functional methodology to enhance the acquisition of a foreign language.
Keywords: interactive method, training game, efficacy, psychological comfort, combination of the 
interactive and structural & functional methods.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MOTIVATION DEVELOPMENT  
OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF FUTURE ENGINEER-TEACHERS

Lebedieva O.A.
Kharkiv Institute of Trade and Economics of

Kyiv National University of Trade and Economics 

Gogol I.O.
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

This article analyses the terms «motive», «internal and external motivation». The psychological-pedagogical 
conditions of motivation development concerning foreign language studying among students of engineering-
pedagogical specialties are concerned and the different approaches of positive motivation formation, 
preservation and development of students concerning the subject of «foreign language» are suggested, and 
the peculiarities of foreign language teaching of engineering-pedagogical specialties students, having negative 
effect on the educational process efficiency are defined.
Keywords: professional activity, engineer-teacher, foreign language, motive, motivation, psychological-
pedagogical conditions, specialty.

The statement of the problem. Lately the 
modern Ukrainian society becomes more 

open for the outside world, and as a result there is 
an intensive development of professional interaction 
and exchange. The engineers-teachers interact 
with the representatives of the foreign companies 
intensively and effectively. Nowadays the sufficient 
level of foreign language proficiency has significant 
influence on their successful vocational activity 
and potential career development. At the present 
day the modern engineer-teacher should be able 
to seek the information not only in native, but 
also in foreign literature, to explain the obtained 
information logically, to apply the different kinds of 
reading (reading for details, exploratory, revision), 
to keep the conversation at sufficiently high level, 
that includes to communicate in foreign language 
without translator and to have practical active and 
vocational vocabulary. Based on the above, it’s 
considered that engineers-teachers should have 
proficiency in a foreign language to solve their 
professional problems quickly and effectively.

The changes in modern Ukrainian society re-
quire the concrete changes in educational system. 
The graduates of technical higher educational es-
tablishment will be able to become a higly qualified 
specialist only if they have sufficient communica-
tive skills, the ability to make their own decisions, 
to think creatively and extraordinary, to cope with 
a quickly changing environment and to have the 
high level of their general development. The chang-
es, taking place in the area of engineer-pedagogical 
education, focus on the creative activity, individual 
approach to each student, that includes activity, in-
itiative and self-government forming. A large part 
of future engineer-teachers concider, that their 
future vocational activity is defined by the skills 
of communication with foreign representatives in 
a foreign language. Therefore they suppose, that 
the minimum level of professional foreign-language 
communication, got in higher educational establish-
ment, isn't sufficient for them.

It should be noted that the problem of motives 
forming of future engineers-teachers academic ac-
tivity in the training process of foreign language 
is not enough studied, in spite of its importance. 
This problem is considered abstractly, without 

taking into account the features of foreign lan-
guage training in engineer – pedagogical higher 
educational establishment. Some authors E.I. Pass-
ov, L.A. Kandybovich, I.L. Bim, G.A. Kitaygo-
rodskaya, D.V. Elkonin, I.A. Zimnyaya, etc, consid-
er this problem only in relation to its general and 
key spheres of the personality forming. As prac-
tice shows, the students are faced with difficulties 
in consequence of insufficient formed motives of 
foreign language training in engineer-pedagogical 
higher educational establishment. Therefore, one 
must admit that well-directed organization of aca-
demic and cognitive activity which will be able to 
have an effect on motivation development of for-
eign language training of future engineer-teachers 
should be studied in details.

The purpose of the article. This article attempts 
to consider the pedagogical conditions of motiva-
tion forming of foreign language training of future 
engineer-teachers.

The statement of the main material. The moti-
vation plays a central role in the training process 
of foreign language of future engineer – teachers 
therefore, the teacher should apply the methods 
and ways of its forming in the engineer-pedagog-
ical higher educational establishment. First of all, 
motivation is the creation of conditions for intrinsic 
motives demonstration to learn a foreign language, 
the students’ understanding of these motives and 
the following self-development of motivational and 
valuable field, so one cannot simplify the motiva-
tion understanding.

The first thing that needs to be analyzed is the 
terms «motive» and «motivation». The motives 
are activators of activity. The living conditions 
of person influence on motives forming and they 
define the direction of his activity. The modern 
psychology uses the term «motive» for determina-
tion of some phenomena and outness, causing the 
subject’s activity. The requirements and interests, 
wants and feelings, affirmations and ideals can act 
as a motive. According to the works of V.G. Asee-
va, L.I. Bozhovich, V.K. Vilyunas, O.S. Grebenyuk, 
E.P. Ilyina, V.I. Kovalyova, A.K. Markova might 
conclude that many educators and psychologists 
interpret «motive» as the mental phenomenon, 
motivation. This concept is applied for designation 
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of situational formations, provoking the concrete 
activity or specific actions, and stable psycholog-
ical formations, motivating the selection of the 
purposes, means and methods of actions, forming 
the activity meaning and the first principles of the 
subject’s behavior. As can be seen from the above, 
«motive» is a psychological formation, initiating 
and serving as the basis for intentional acts and 
actions. The modern psychology considers moti-
vation as a structure of instigators with multiple 
levels, covering the interests, motives, hobbies, 
ideals, wants, alignments, feelings, norms, values. 
It enables to establish the single structure of per-
sonal student’s motivation, and besides the domi-
nant motives of his activity and the ways of their 
forming and improvement.

Unfortunately, the intrinsic motives to foreign 
language learning of future engineer-teachers are 
formed insufficiently for certain reasons: students 
focus more on profile disciplines; insufficient num-
ber of periods devoted to foreign language; skep-
tical mind of students (especially the first-year 
students) in relation to the probability of foreign 
language using in future professional activity, etc. 

The educators allocate two kinds of motivation 
concerning a foreign language learning – intrinsic 
and extrinsic motives. It’s desirable to develop and 
promote the both kinds of motivation. If the mo-
tives, stimulating the activity don’t relate to it di-
rectly, they are called extrinsic motives regarding 
this activity. If the motives relate to this activity, 
they are called the intrinsic motives. The extrin-
sic motives are divided into socialized (broad social) 
and personalized: the motives of estimation, success 
(when the students carry out the tasks for the sake 
of marks, praise), self-affirmation, prosperity (when 
the activity is carried out under pressure of rela-
tives, teachers, to avoid getting into trouble). One 
of the driving forces of knowledge process is the 
intrinsic motivation, based on academic activity di-
rectly. The intrinsic motivation is considered as the 
impelling force of self-activity. In other words it 
stimulates and motivates this kind of activity. The 
intrinsic motivation forming is the necessary condi-
tion of success activity in any area. Concerning for-
eign language learning, the scientists allocate two 
kinds of motivation – instrumental motivation and 
integrative motivation (R. Gardner, V. Lambert). 
The instrumental motivation is the reflection of ex-
ternal need. The goal of foreign language learning 
isn’t students’ own desires, but it is the necessity 
from the outside. These kinds of motivation con-
tribute to forming of developed language personal-
ity, having cognitive mentality, possessing cultural 
norms and markings, and are considered as aspects 
of general motivation of foreign language learning.

When analyzing the problem of motivation of 
future engineer-teachers learning of foreign lan-
guage as a whole, the educators consider the fol-
lowing interacting elements: a student, how he 
gets the knowledge, skills and abilities of foreign 
language, which motives stimulate his activity; a 
teacher and how he teaches, which methodical 
principles he follows, which methods, approaches, 
means and training forms he uses in the training 
process; subject «a foreign language« namely: lan-
guage and speech units, which have to be fixated 
in the students’ memory.

It is possible to propose the following condi-
tions, closely related, for motivation forming of 
foreign language training of engineer-pedagogical 
specialties students, namely: 

1. The conditions, which will have a significant 
impact on intrinsic motivation development of fu-
ture engineer-teacher (professional interest and 
understanding of the practical and theoretical 
importance of the obtained knowledge of foreign 
language for their future professional activity; 
special characteristics of the professional knowl-
edge and skills; the training of foreign language 
teacher; the psychological validity of foreign lan-
guage lessons, etc.);

2. The conditions, which will have the impact 
on extrinsic motivation development of future 
engineer-teacher (the situation of successfulness 
forming, the environment of competitiveness and 
the adaptation of communicative methods of ac-
tivity at lessons).

Some external conditions can cause extrinsic 
motivation: it’s necessary to pass examination, po-
tential voyage abroad, the wants to study or work 
in the foreign state, probable communication with 
foreigners. This motivation is concerned as a per-
sonal motivation, because in this case the students 
learn a foreign language purposefully, have per-
sonal interest to achieve the concrete academic 
progress. This kind of motivation is characterized 
by stable interest concerning foreign language, 
clear comprehension of its importance, but also by 
the subjective purposes in the training process. If a 
student hasn’t personal motivation to foreign lan-
guage training, the teacher won’t be able to prompt 
students to language learning. As mentioned ear-
lier, for extrinsic motivation forming, the teacher 
should create the situation of successfulness for 
students. For example, he should provide evidence 
of foreign language necessity for successful career. 
As a rule, the extrinsic motivation is a distant mo-
tivation; however it has quite intensive effect on 
the training process. It is necessary to apply me-
thodical means of visual presentation, demonstrat-
ed foreign language significance for engineer-ped-
agogical specialties in order to increase the broad 
social motivation influencing.

The students of engineer -pedagogical spe-
cialties have rather different levels of foreign lan-
guage knowledge and it’s one of the main features 
of foreign language training. These differences in 
students’ language training complicate the train-
ing process very much, because during the course 
of too difficult or too simple tasks, the students 
usually lose motivation. Another characteristic of 
foreign language training in engineer-pedagogical 
higher educational establishment is the substantial 
number of trainees in academic groups. The in-
creased number of students in the group can have 
different effect on concrete abilities training. Such 
features of foreign language training of future en-
gineer-teachers have negative effect on effective-
ness of learning process.

The forming, preservation and making of stu-
dents’ motivation to concrete subject is of great 
interest both in the methods of foreign language 
training and in psychology. The methodologists 
suggest some approaches to solve this difficult and 
multifaceted problem, namely: 
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1) to develop specific system of exercises, doing 
which the students would see concrete results of 
their work (a condition for formation of intrinsic 
motivation); 

2) to use the emotional sphere in the training 
process (a condition for intrinsic motivation); 

3) compulsory presence of incentives and rein-
forcements (a condition for development of extrin-
sic motivation); 

4) to use the authentic materials in the train-
ing process (i.e the foreign-language atmosphere 
organizing is a condition of intrinsic motivation 
forming);

5) to apply the personal individualization (a 
condition for both extrinsic and intrinsic motiva-
tion development); 

6) to cooperate with foreign experts (native 
speakers);

7) to apply the advanced multimedia technol-
ogies.

The teacher should form sustainable interest in 
foreign language learning of future engineer-teach-
ers. The abilities of independence, responsibility 
and initiative of students cannot be formed, if the 
teacher makes lower requirements to students for 
some reasons. In the process of foreign language 
training, the teacher has to gear his efforts to in-
trinsic motivation forming of students, which has 
the biggest impelling force. The students’ attitude 
towards foreign language is defined by intrinsic 
motivation, and it provides the development of this 
process. When the activity encourages the student 
to work, when he enjoys speaking, reading, listen-
ing, when he likes to get new knowledge, in this 
case it can be noted that the student is interested 
in foreign language learning, and there are some 
conditions for concrete results achievements.

In the context of motivation development of 
foreign language learning, the teacher should 
know not only student’s personality very well, but 
also try to disclose his professional expectations 
and projects of life concerning his future profes-

sion. He should give rather convincing arguments 
for necessity of foreign language skills for this pro-
fession. The teacher can use rather popular meth-
ods of pedagogical influence: a) a method of direct 
influence – the direct addressing to the student in 
order to explain, ask or demand, b) a method of 
synchronous influence – to impact on the student 
by means of community c) a method of indirect 
impact – the influence through books, role-play-
ing games, etc. Correct interpretation and practical 
application of these methods will be able to help 
the teacher to disclose the necessity of foreign lan-
guage practical application for future vocational 
activity, to bring up the meaningful attitude to 
career choice.

Conclusion. So to form positive motivation 
to foreign language learning of future engi-
neer-teachers the following pedagogical conditions 
are necessary:

1. The conditions, having influence on intrinsic 
motivation development that includes the voca-
tional interest and therefore clear understanding of 
practical and theoretical importance of knowledge, 
obtained for future vocational activity namely: to 
apply the components, simulating future vocational 
activity in the training process, to select informative 
and interesting texts / articles; to consider char-
acteristic aspects of vocational activity, to develop 
skills of experimental work by means of individ-
ualization of training process; the teacher (name-
ly: his personal features, instructional technology, 
sufficient awareness in future specialty of students, 
sociability, sincerity, etc. He should understand the 
goals, set by students in the training process of a 
foreign language); emotional meaningfulness of the 
lessons which can promote the best mastering of 
knowledge and is carried out by means of active 
training methods); 2. The conditions, influencing on 
extrinsic motivation development: to organize the 
situations of success, to understand and accept the 
failures and their reasons, competition and commu-
nicative direction of lessons.
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МАЙБУТНІМ ІНЖЕНЕРАМ-ПЕДАГОГАМ

Анотація
У даній статті проаналізовані терміни «мотив», «внутрішня і зовнішня мотивація». Були виділені 
психолого-педагогічні умови формування мотивації до вивчення іноземної мови у студентів інженерно-
педагогічних спеціальностей та різні підходи формування, збереження і становлення позитивної 
мотивації у студентів до предмету «іноземна мова», запропоновані і визначені особливості навчання 
іноземної мови студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, які можуть мати негативний ефект 
на результативність навчального процесу.
Ключові слова: професійна діяльність, інженер-педагог, іноземна мова, мотив, мотивація, психолого-
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

Аннотация
В данной статье проанализированны термины «мотив», «внутренняя и внешняя мотивация». Были вы-
делены психолого-педагогические условия формирования мотивации к изучению иностранного языка 
у студентов инженерно-педагогических специальностей и разные подходы формирования, сохранения 
и становления позитивной мотивации у студентов к предмету «иностранный язик», предложены и 
определены особенности обучения иностранному языку студентов инженерно-педагогических специ-
альностей, которые могут иметь негативный эффект на результативность учебного процесса.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, инженер-педагог, иностранный язык, мотив, моти-
вация, психолого-педагогічні условия, специальность.
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АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ОСНОВІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Лукащук І.М.
Хмельницький національний університет,

Рівненський медичний коледж

У статті розкрито результати проведеного аналізу навчальних планів та програм з хіміко-біологічних 
дисциплін з метою виявлення міжпредметних зв’язків. Обґрунтовано важливість хіміко-біологічних 
знань, умінь та навичок для опанування фаховими дисциплінами. Розроблено структурно-логічну схему 
реалізації професійної спрямованості вивчення хіміко-біологічних дисциплін майбутніми медичними се-
страми. Створено матриці міжпредметних зв’язків хіміко-біологічних та клінічних дисциплін. Проведено 
аналіз підручників і посібників з хіміко-біологічних дисциплін на предмет професійної спрямованості. 
Акцентовано увагу на використанні власних доробок на заняттях з хіміко-біологічних дисциплін.
Ключові слова: медичні сестри, міжпредметні зв’язки, хіміко-біологічні дисципліни, навчальні програми.

Постановка проблеми. Становлення та роз-
виток в Україні ступеневої підготовки 

медичних кадрів у відповідності до стандартів 
Всесвітньої Федерації медичної спонукало Мі-
ністерство охорони здоров’я України до розро-
блення та оновлення галузевих стандартів освіти 
в тому числі зі спеціальності «Сестринська спра-
ва». Це та інші виклики, перед котрими постала 
країна, потребують оновлення змістового ком-
понента процесу навчання, корекції навчальних 
планів і оновлення програм, впровадження інно-
ваційних педагогічних технологій з метою забез-
печення конкурентоздатності надання медичних 
послуг, автономності прийняття рішень у випад-
ках невідкладних станів та долікарської допо-
моги, персональної відповідальності за наслідки 
діяльності та бездіяльності, формування фахової 
компетентності майбутніх медичних сестер.

Вирішення цих та низки інших проблем лежать 
у площині теоретичної і практичної значущості 
професійної спрямованості навчальних дисциплін 
у медичному коледжі, в тому числі і хіміко-біо-
логічних. Саме хіміко-біологічні дисципліни – це 
фундаментальні науки, на підвалинах яких утри-
муються майже всі інші навчальні курси науко-
во-природничого циклу та циклу професійної під-
готовки майбутніх медичних сестер. Тому аналіз 
та корекція навчальних планів і програм з ура-
хуванням міжпредметних зв’язків, використан-
ня сучасних підручників та посібників дозволить 
провести процес формування у студентів-медиків 
фахової компетентності на якісно вищому рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Історико-педагогічні аспекти змісту, форм і ме-
тодів навчання студентів дисциплінам природни-
чо-біологічного циклу, до якого входять і хіміко-
біологічні, розглянуто в дослідженнях Т. Гладюк, 
Л. Данилевич, Н. Лакози, В. Левашової, С. Пескун, 
М. Пушкар, В. Омельяненко та ін. Обґрунтування 
сутності медико-біологічної та хімічної підготов-
ки майбутніх фахівців представлено у наукових 
дослідженнях Н. Бабич, Н. Буринської, Л. Волош-
ко, О. Мітрясової, Л. Романишиної та ін. Окремі 
аспекти вивчення хіміко-біологічних дисциплін 
у медичному коледжі розкрито у дослідженнях 
Л. Борисюк, Ю. Іщейкіної, Ж. Комарової, В. Ко-
петчук, Т. Литвинової, М. Лукащука та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз науково-педагогічної лі-
тератури вказує, що на сучасному етапі питання 
формування професійної компетентності медич-
ної сестри є актуальним. Проте в дослідженнях 
педагогів та науковців аналіз навчальних планів 
та програм хіміко-біологічних дисциплін у підго-
товці медичної сестри подається поверхнево, а з 
урахуванням міжпредметних зв’язків представ-
лений лише окремими публікаціями. В цьому ж 
аспекті відсутній аналіз підручників та посібників 
з хіміко-біологічних дисциплін, що використову-
ється в навчанні майбутніх медичних сестер.

Тому метою статті є аналіз навчальних пла-
нів та програм, підручників і посібників, котрі 
використовуються в навчальному процесі у 
контексті формування фахової компетентності 
майбутніх медичних сестер на основі міжпред-
метних зв’язків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція побудови нової національної системи 
охорони здоров’я України передбачає удоско-
налення системи кадрового забезпечення [3] та 
визначає нові вимоги до професійної підготовки 
медичних кадрів усіх рівнів, зокрема і майбутніх 
медичних сестер. Серед якостей сучасної медич-
ної сестри повинні бути чуйність, стриманість, 
терпіння, привітність, чесність, доброзичливість, 
емпатійність, відчуття власної гідності; естетич-
ними – простота, охайність; інтелектуальними – 
професійна ерудиція, професійна компетентність, 
спостережливість, здатність логічного осмислен-
ня діагностичних та лікувальних маніпуляцій 
[2, с. 95]. Прищеплення таких якостей відбуваєть-
ся з перших днів перебування студента в стінах 
медичного навчального закладу, зокрема на за-
няттях хіміко-біологічних дисциплін. Доводи цьо-
му знаходимо в монографії Т. Литвинової. Автор 
вказує, що вивчення хімічних дисциплін передба-
чає постійне встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків у різного роду процесах; вирішення хі-
мічних завдань медико-біологічного спрямування, 
вивчення сутності хімічних процесів, які протіка-
ють в біосистемах, що уможливлює розвиток ло-
гічного мислення як основи клінічного, сприяє під-
вищенню інтелекту студента [4, с. 137-139]. Разом 
з тим у дисертаційному дослідженні Л. Борисюк 
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вказано, що різні теми володіють неоднаковими 
можливостями використання хіміко-біологічних 
знань, спрямованих на формування професійної 
компетентності медичної сестри [1, с. 91]. Саме це 
спонукає нас до аналізу навчальних планів, про-
грам та підручників і посібників за якими ведеть-
ся підготовка медичної сестри.

В Рівненському базовому медичному коледжі 
проводиться підготовка медичної сестри на осно-
ві базової (4 роки навчання) та повної (3 роки 
навчання) загальної середньої освіти і бакалав-
ра сестринської справи (4 роки навчання) на базі 
повної загальної середньої освіти. Навчальний 
план підготовки медичної сестри на основі базо-
вої загальної середньої освіти передбачає тиж-
неве навантаження 36 годин і включає наступні 
дисципліни хіміко-біологічного циклу (табл. 1).

Провівши аналіз навчального плану констату-
ємо про недостатню кількість годин з хімії, адже 
в такому випадку предмет вивчається на рівні 
стандарту. Також спостерігаємо ущільнення тер-
міну навчання хімії, тоді як у загальноосвітніх 
школах цей предмет вивчається протягом двох 
років. Ми вважаємо, що навчання хімії медич-
них сестер на основі базової загальної середньої 
освіти повинно проводитися щонайменше на ака-
демічному, або профільному рівні, адже хімія 
є фундаментальною дисципліною. Крім того ми 
вважаємо, що у такому випадку порушуються 
ключові принципи навчання, адже студент після 
вивчення хімії фактично не готовий до сприй-
няття матеріалу із медичної хімії, котра включає 
розділи: біонеорганічна хімія, фізична та коло-
їдна хімія, біоорганічна хімія. Підтвердження ви-

щесказаному знаходимо у програмі з «Хімії», що 
рекомендована Інститутом інноваційних техно-
логій і змісту освіти як навчальну програму для 
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3269). [14] ко-
трою передбачено 140 годин вивчення хімії для 
медичного профілю. Що стосується біології, то 
вона вивчається протягом трьох семестрів і за-
кінчується написанням державної підсумкової 
атестації. Якщо на вивчення біології шкільного 
курсу відведено достатню кількість годин то на 
вивчення медичної біології, ми вважаємо їх не-
достатньо. Аргументом на користь цього є те, що 
предмет «Медична генетика», котрий раніше ви-
вчався як самостійна дисципліна тепер введений 
в курс медичної біології як розділ, де окрім нього 
вивчаються медико-біологічні основи паразитиз-
му, структурно-функціональна організація клі-
тин, розмноження на клітинному рівні та моле-
кулярні основи спадковості.

Навчальний план підготовки медичної сестри 
на базі повної загальної середньої освіти також 
передбачає тижневе навантаження 36 годин і 
включає наступні дисципліни хіміко-біологічного 
циклу (табл. 2).

Навчальний план підготовки медичної сестри 
на базі повної загальної середньої освіти також 
не позбавлений тих недоліків, що наявні у на-
вчальному плані підготовки медичної сестри на 
основі базової загальної середньої освіти. 

Навчальний план підготовки медичної сестри 
бакалавра на базі повної загальної середньої 
освіти передбачає вивчення таких дисциплін хі-
міко-біологічного циклу (табл. 3).

Таблиця 1
Витяг з навчального плану підготовки медичної сестри на базі базової загальної середньої освіти

Найменування дисципліни
Кількість годин

Курс та 
семестрЗагальний 

обсяг
Ауди-
торних Лекції Семі-

нарські
Лабора-
торні

Прак-
тичні

Самостій-
на робота

Хімія 76 76 38 38 І, 1-2
Біологія 192 168 96 72 24 І,ІІ, 1-3
Медична хімія 135 88 36 52 47 ІІ, 3-4
Медична біологія 81 40 20 20 41 ІІ, 3
Мікробіологія 108 60 20 40 48 ІІ, 4
Ріст і розвиток людини 108 64 16 48 44 ІІІ, 5

Таблиця 2
Витяг з навчального плану підготовки медичної сестри на базі повної загальної середньої освіти

Найменування дисци-
пліни

Кількість годин
Курс та 
семестрЗагаль-

ний обсяг
Аудитор-

них Лекції Семінар-
ські

Лабора-
торні

Прак-
тичні

Самостійна 
робота

Медична хімія 135 88 36 52 47 ІІ, 3-4
Медична біологія 81 40 20 20 41 ІІ, 3
Мікробіологія 108 60 20 40 48 ІІ, 4
Ріст і розвиток людини 108 64 16 48 44 ІІІ, 5

Таблиця 3
Витяг з навчального плану підготовки медичної сестри бакалавра  

на базі повної загальної середньої освіти

Найменування 
дисципліни

Кількість годин
Курс та 
семестрЗагаль-

ний обсяг
Аудитор-

них Лекції Семінар-
ські

Лабора-
торні

Практич-
ні

Самостій-
на робота

Медична хімія 165 92 38 54 73 ІІ, 3-4
Біологічна хімія 90 48 24 24 42 І, 2
Медична біологія 48 48 16 32 ІІ, 3
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Аналіз плану показує, що збільшення кіль-
кості годин на вивчення медичної хімії у сес-
тер бакалаврів сталося за рахунок самостійного 
вивчення, проте дещо компенсовано введенням 
вивчення біологічної хімії. Але на нашу думку 
біологічну хімію варто було б вивчати по закін-
ченню вивчення медичної хімії, зокрема розділу 
біоорганічної хімії, тоді як згідно плану вивчен-
ня їх проходить паралельно, що не відповідає 
принципу наступності. Також кількість годин, що 
виділені на вивчення медичної біології є недо-
статньою навіть у порівнянні із підготовкою зви-
чайної медичної сестри.

Для з’ясування стану реалізації міжпредмет-
них зв’язків проаналізовано робочі програми з 
курсів хіміко-біологічних дисциплін Рівненсько-
го базового медичного коледжу. Аналіз робочої 
програми з «Хімії» виявив низький рівень вико-
ристання міжпредметних зв’язків, у них майже 
відсутній матеріал, що пов’язаний із медичною 
теорією та практикою. До прикладу ми вважає-
мо, що медичні сестри зобов’язані ознайомитися 
із наданням невідкладної долікарської допомоги 
при отруєнні хімічними реагентами (зауважимо, 
що в передмісті Рівного наявне хімічне вироб-
ництво, а зона полісся багата отруйними гри-
бами), крім того в час військової загрози вміти 
захиститися від бойових отруйних речовин. За-
значимо, що невеликий обсяг матеріалу на основі 
міжпредметних зв’язків не повинен мати місця, 
що пояснюється базовістю дисципліни, яка дає, 
в першу чергу, фундаментальні знання, котрі 
в подальшому стають основою для вивчення як 
професійно орієнтованих так і спеціальних дис-
циплін. Програма із «Біології» у більшій мірі ві-
дображає міжпредметні зв’язки із спеціальними 
дисциплінами зокрема у розділі «Організмовий 
рівень організації життя» де розглядаються за-
кономірності спадковості і мінливості та індивіду-
альний розвиток організмів і їх поведінка. Також 
аналіз програм показав, що поза увагою зали-
шається наповнення самостійної роботи студен-
тів матеріалом наближеним до медичних знань, 
розв’язуванням задач виробничого змісту. Вихо-
дячи із змісту програми «Хімія» з’ясувалося, що 
викладачі рідко демонструють процес складан-
ня хіміко-біологічних задач медичного спряму-
вання, хоча власне на це спрямоване вивчення 
хіміко-біологічних дисциплін у медичному коле-
джі. У більшості міжпредметні елементи пропо-
нуються студентам лише під час лекцій і мають 
ознайомчий характер. Слід відзначити, що реа-
лізація міжпредметних зв’язків має поверхне-
вий характер у вигляді теоретичного роз’яснення 
даного хіміко-біологічного матеріалу у задачах 
медичного спрямування без практичного його за-
стосування. У робочих програмах не відображе-
но розв’язування на практичних заняттях задач 
медичного змісту. Шляхи вирішення цих проблем 
нами вже частково окреслені та апробовані [5, 6] і 
лежать в першу чергу у коригуванні навчальних 
планів та програм, використанні різнорівневих за-
дач професійного спрямування, формуванні основ 
медичної термінології та медичних понять. Аналіз 
педагогічних розробок засвідчив, що у літературі 
накопичений незначний досвід побудов програм з 
хіміко-біологічнх дисциплін міжпредметного ха-
рактеру у структурі підготовки медичної сестри.

З метою дослідження стану реалізації між-
предметних зв’язків у підготовці медичної сестри 
було проаналізовано підручники та посібники, 
що використовуються для навчання хіміко-біо-
логічних дисциплін у медичних навчальних за-
кладах. Ми ставили перед собою завдання: ви-
явити, які саме взаємозв’язки відображені у них, 
встановити зміст таких взаємозв’язків. 

Аналіз бібліографічних джерел з медичної 
хімії та медичної біології [8, 9] засвідчив, що, в 
основному, в них реалізований принцип збли-
ження фундаментальної та професійної підго-
товки, а їх зміст в повному обсязі задовольня-
ють вимоги навчальних програм. Теоретичний 
матеріал закріплено, як правило, задачами ме-
дичного змісту, хоча таких задач, на нашу дум-
ку має бути більша кількість, розкрито хіміко-
біологічний зміст деяких медичних понять. Для 
супроводу та проведення лабораторних і прак-
тичних робіт із цих навчальних дисциплін наявні 
практикуми та посібники [12, 13]. Зокрема у на-
вчальному посібнику з медичної біології наявний 
перелік практичних занять, наведено методику 
їх проведення. У змісті кожного практичного за-
няття представлено стислий теоретичний огляд 
основних питань, котрі розглядаються на занятті. 
Належну увагу приділено самостійній роботі та 
самоконтролю засвоєного програмного матеріалу.

Що стосується навчальної дисципліни «Орга-
нічна хімія» то для її навчання наявна достатня 
кількість хороших підручників та посібників. Се-
ред них навчальний посібник [11], котрий ство-
рено відповідно до чинної навчальної програми з 
органічної хімії. Містить правила техніки безпеки, 
теоретичні основи та хід виконання лабораторних 
робіт, навчально-тренінгові завдання, запитання 
для самостійної підготовки та самоконтролю. Це 
допомагає студенту працювати продуктивніше 
і сприяє формуванню цілісних уявлень щодо хі-
мічних властивостей органічних сполук, їх фізі-
ологічної дії та застосування. Для самоконтролю 
знань і умінь розроблено контрольні запитання, 
тестові завдання та ситуаційні задачі.

Для навчання інших хіміко-біологічних дис-
циплін також наявні посібники та підручники, 
проте ми хочемо акцентувати увагу на таких, 
котрі створені нашими викладачами та успішно 
пройшли апробацію. Серед них підручник з ор-
ганічної хімії [10] та медичної біології [7]. Під-
ручник з органічної хімії використовується для 
підготовки медичних сестер з предмету «Xімія» 
в другому семестрі, протягом якого вивчається 
відповідний матеріал. У підручнику наявні тести, 
таблиці, схеми та розділ із цікавим матеріалом 
і біографією вчених хіміків-органіків. Підручник 
зручний у користуванні, подобається виклада-
чам та студентам проте не є досконалим, адже 
номенклатура органічних сполук потребує адап-
тації до сучасної, а змістова частина вимагає до-
повнення сучасного матеріалу, зокрема із теми 
«Білки». Підручник із медичної біології видавав-
ся два рази, що говорить про його актуальність 
і повністю адаптований для підготовки медичної 
сестри в умовах медичного коледжу. Опитуван-
ня студентів показало, що використання підруч-
ників та посібників, котрі видані їх викладача-
ми підіймають авторитет не тільки навчального 
закладу, але й особисто викладача. Серед усіх 
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дисциплін хіміко-біологічного циклу найгірша 
ситуація із забезпеченням адаптованими під-
ручниками викладання розділу неорганічної хі-
мії у медичних сестер, котрих готують на осно-
ві базової загальної середньої освіти, 
адже підручник з хімії для медичних 
навчальних закладів що використову-
вався раніше [15] на даний час втратив 
актуальність по причині застарілості 
матеріалу та тим, що він російськомов-
ний. Через це нами використовуються 
вітчизняні підручники для загальноос-
вітніх навчальних закладів та власно-
руч розроблений курс лекцій.

Отже, на основі проведеного аналізу 
посібників та підручників з хіміко-біо-
логічних дисциплін для студентів від-
ділення «Сестринська справа», ми ви-
явили, що матеріал виділених тем не 
відрізняється різноманітністю завдань 
медичного характеру, потребує уточ-
нення – при вивченні яких саме хіміко-
біологічних категорій, понять, методів 
буде використана та чи інша задача, 
той чи інший хіміко-біологічний інстру-
ментарій. Основними характеристика-
ми окремих проаналізованих посібників 
та підручників є наближений до науко-

вого стиль, значний обтяжуючий обсяг матері-
алу, його подання без врахування професійної 
спрямованості, рівень пропонованого навчального 
матеріалу є досить високим, абстрактним, склад-

 
Цикл фундаментальних дисциплін

(хіміко-біологічні дисципліни)

Хімія

Медична
хімія

Біологія

Органічна
хімія

Медична
біологія

Мікробіологія Ріст і розвиток
людини

Формування базових загальних хіміко-біологічних знань, умінь та 
навичок шляхом здійснення внутрішньоциклових зв’язків

Формування фахових медичних знань, умінь та навичок засобами 
здійснення міжциклових та міжпредметних зв’язків хіміко-біологічних 

та спеціальних дисциплін

Застосування системи набутих інтегрованих знань, умінь та навичок у 
професійній діяльності медичної сестри

Рис. 1. Структурно-логічна схема реалізації професійної 
спрямованості вивчення хіміко-біологічних дисциплін 

майбутніми медичними сестрами

Таблиця 4
Матриця міжпредметних зв’язків спеціальних дисциплін з темами курсу «Хімія»  

розділу «Неорганічна хімія» (5.12010102 «Сестринська справа»)
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1. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
2. Історія медицини та медсестринства
3. Основи медсестринства
4. Медсестринство у внутрішній медицині
5. Медсестринство в хірургії
6. Медсестринство в педіатрії
7. Медсестринство в акушерстві
8. Медсестринство в гінекології
9. Медсестринство в інфектології
10. Медсестринство в офтальмології
11. Медсестринство в оториноларингології
12. Медсестринство в онкології
13. Медсестринство в дерматології та венерології
14. Медсестринство в сімейній медицині
15. Медсестринство в геронтології, геріатрії  
та паліативній медицині
16. Медсестринство в неврології
17. Медсестринство в психіатрії на наркології
18. Громадське здоров’я та громадське медсестринство
19. Медична та соціальна реабілітація
20. Анестезіологія та реаніматологія
21. Військово- медична підготовка
22. Фармакотерапія
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ним для засвоєння, тому не всі студенти здатні у 
повному обсязі опанувати навчальний матеріал. 
Ми вважаємо, що проблема медичної спрямова-
ності курсу хіміко-біологічних дисциплін деякою 
мірою може бути розв’язана завдяки збагаченню 
змісту медичною тематикою як теорії так і прак-
тичних та лабораторних робіт.

Аналіз навчальних планів, робочих програм, 
підручників та посібників, дозволив окреслити низ-
ку тактичних та стратегічних завдань, серед яких:

– визначити шляхи покращення рівня хіміко-
біологічної підготовки медичних сестер;

– обумовити напрями реалізації міжпредмет-
них зв’язків;

– забезпечити оптимальне поєднання фун-
даментальної та професійної складової медсе-
стринської освіти;

– здійснити відбір та структурування на-
вчального матеріалу на підвалинах інтеграції, 
котра покликана формувати у майбутніх медич-
них сестер цілісну картину розвитку та функціо-
нування медичної теорії та практики на засадах 
доказової медицини;

– визначити умови забезпечення професійної 
спрямованості навчання хіміко-біологічних дис-
циплін на основі міжпредметних зв’язків. 

Виходячи із цього реалізацію професійної 
спрямованості вивчення хіміко-біологічних дис-
циплін майбутніми медичними сестрами здій-
снюємо за такою схемою (рис. 1).

Проведений аналіз та результати наших спо-
стережень дозволили виявити можливі зв’язки 
хіміко-біологічних понять із спеціальними дис-
циплінами, що дозволило розробити матриці між-
предметних зв’язків спеціальних дисциплін з роз-
ділами та темами предметів хіміко-біологічного 
циклу. Наведемо приклад матриці міжпредметних 
зв’язків спеціальних дисциплін із темами курсу 
«Хімія» розділу «Неорганічна хімія» (табл. 4).

Аналіз матриці за рядками дозволяє виявити 
ті фахові дисципліни, що несуть найбільше зміс-
тове навантаження з хімії. Аналіз за стовпцями 
дозволяє виявити, які теми курсу хімії найбіль-
ше використовуються у спеціальних дисциплі-
нах, що дозволяє у майбутньому робити акцент 
на вивчення саме цих тем та їх повторення. По 
кількості затушованих клітинок у стовпцях ви-
значається ключові теми, що в кінцевому рахун-
ку дає можливість викладачам акцентувати ува-
гу на вивченні матеріалу саме цих тем. 

Проведене дослідження дозволяє сформулю-
вати наступні висновки:

1. Аналіз навчальних планів та програм по-
казав гостру необхідність їх коригування згідно 
основних принципів навчання, зокрема послідов-
ність вивчення предметів, перехід до академічно-
го рівня навчання базових дисциплін; 

2. Аналіз матриць підтверджує фундамен-
тальність та ключову роль хіміко-біологічних 
знань, умінь і навичок у формуванні сучасної, 
конкурентоздатної та компетентної медичної 
сестри;

3. Корекція навчальних планів та програм 
з урахуванням міжпредметних зв’язків в зна-
чній мірі підвищить мотивацію студентів як до 
вивчення хіміко-біологічних так і спеціальних 
дисциплін;

 4. Аналіз підручників та посібників з хімі-
ко-біологічних дисциплін показав необхідність їх 
насичення знаннями з теорії та практики доказо-
вої медицини. Поряд із цим варто створювати су-
часні авторські підручники та посібники у тому 
числі на електронних носіях. 

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у перевірці моделі формування фахової ком-
петентності майбутніх медичних сестер та ді-
євість організаційно-педагогічних умов на основі 
міжпредметних зв’язків.
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АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Аннотация
В статье раскрыты результаты проведенного анализа учебных планов и программ с химико-биологи-
ческих дисциплин с целью выявления межпредметных связей. Обоснована важность химико-биоло-
гических знаний, умений и навыков для овладения профессиональными дисциплинами. Разработана 
структурно-логическая схема реализации профессиональной направленности изучения химико-био-
логических дисциплин будущими медицинскими сестрами. Созданы матрицы межпредметных связей 
химико-биологических и клинических дисциплин. Проведен анализ учебников и пособий с химико-
биологических дисциплин на предмет профессиональной направленности. Акцентировано внимание на 
использовании собственных наработок на занятиях с химико-биологических дисциплин.
Ключевые слова: медицинские сестры, межпредметные связи, химико-биологические дисциплины, 
учебные программы.
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THE ANALYSIS OF CURRICULUMS CHEMICAL AND BIOLOGICAL DISCIPLINES 
IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF FUTURE NURSES BASED ON INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS

Summary
The article describes the results of the analysis of curriculum and programs of chemical and biological 
disciplines in order to identify interdisciplinary connections. We substantiated the importance of chemical 
and biological knowledge and skills to develop professional disciplines. We developed structural and logical 
scheme of implementing professional orientation for studying chemical and biological disciplines of future 
nurses. We created matrix of interdisciplinary connections of chemical-biological and clinical disciplines. 
Here is analysis of textbooks and manuals on chemical and biological disciplines in terms of professional 
orientation. We accented attention on the using own achievements at chemical and biological lessons.
Keywords: nurses, interdisciplinary connections, chemical and biological disciplines, curriculum.
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ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ТРЕНІНГУ  
З ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ  

З МЕТОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Мараховська Н.В.
Маріупольський державний університет 

У статті розглянуто визначення поняття «професійна самореалізація» в педагогічних дослідженнях. Ви-
явлено особливості проведення інтегрованого тренінгу з дисциплін гуманітарного циклу як способу спря-
мування майбутнього вчителя до професійної самореалізації. З’ясовано, що необхідним є врахування 
специфіки змісту дисциплін гуманітарного циклу; підбір відповідних методів, прийомів та форм робо-
ти. Доведено, що чітке дотримання етапів проведення даного тренінгу сприяє актуалізації компонентів 
професійної самореалізації майбутнього вчителя: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційного та 
контрольно-корегувального. Схарактеризовано сутність цих компонентів на основі аналізу наукових праць. 
Ключові слова: інтегрований тренінг, дисципліни гуманітарного циклу, професійна самореалізація, ком-
понент, майбутній учитель.
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Постановка проблеми. Питання самореалі-
зації особистості є важливою складовою 

гуманістичного напряму в педагогічній науці. 
Спрямування майбутнього вчителя до професій-
ної самореалізації в процесі фахової підготовки 
сприятиме глибокому усвідомленню ним ціннос-
ті педагогічної професії, значущості розкриття 
власного потенціалу, всебічного й систематич-
ного саморозвитку, постійного самовдосконален-
ня. Здатність учителя до професійної самореа-
лізації, в свою чергу, уможливлює здійснювати 
вплив на учнів та вести їх за собою, і результаті 
цього впливу учні персоніфікують власні ідеали 
в образі вчителя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчення наукових праць свідчить про те, що су-
часні вчені інтерпретують поняття «самореаліза-
ція» та, зокрема «професійна самореалізація», як 
складне утворення, характеризуючи різні його 
ознаки. Як справедливо зазначають Л. В. Лазаре-
ва та Д. Б. Казанцева [5], проблема самореалізації 
займає важливе місце в системі наук про людину, 
є філософським, психологічним, акмеологічним 
питанням, що носить комплексний, міждисци-
плінарний характер. Узагальнюючи думки інших 
учених, Л. Коростильова [4] доходить висновку, 
що самореалізація може розглядатися як мета 
(досягнення як метацінності), стан (задоволення 
самореалізацією), результат (рівень особистісно-
го розвитку за критерієм успіху – неуспіху, а 
також за наявністю властивостей, що сприяють 
самоздійсненню особистості), підсумок (осмис-
лення цілісних часових відрізків життєвого шля-
ху). М. Ситникова [10] розуміє професійно-педа-
гогічну самореалізацію як індивідуальний процес 
і результат розкриття вчителем своїх сутнісних 
сил у педагогічній діяльності. 

Цінним є визначення Л. Рибалко [9], котра 
підкреслює, що професійно-педагогічна самореа-
лізація майбутнього вчителя є цілеспрямованою, 
спеціально організованою діяльністю (самодіяль-
ності), механізмами котрої є розпредметнення пе-
дагогічного досвіду, трансформація (перероблен-
ня та набуття власного досвіду), опредметнення 
сутнісних сил у процесі професійно-педагогічної 
підготовки, спрямованої не лише на розкриття 
і реалізацію сутнісних сил, але й на досягнення 
вищого ступеня розвитку – акме.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Вважаємо, що, незважаючи на 
теоретичну розробленість проблеми професійної 
самореалізації, особливої уваги потребують її 
методичні засади, зокрема навчально-методичне 
забезпечення професійної самореалізації май-
бутнього вчителя в процесі фахової підготовки 
у ВНЗ. Окрім того, недостатнім, на наш погляд, 
є використання потенціалу дисциплін гумані-
тарного циклу, оскільки, як зазначалося вище, 
питання професійної самореалізації є безпосе-
редньо пов’язаними із упровадженням ідей гу-
манізації і гуманітаризації освіти. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
виявлення особливостей проведення інтегрова-
ного тренінгу з дисциплін гуманітарного циклу 
як способу спрямування майбутнього вчителя до 
професійної самореалізації. 

Виклад основного матеріалу. Спрямовуючи 
майбутнього вчителя до професійної самореалі-
зації, необхідно враховувати такі її компоненти: 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний 
та контрольно-корегувальний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент дозволяє 
майбутньому вчителеві спроектувати модель 
майбутньої педагогічної діяльності, що стимулю-
ватиме його до саморозвитку й самовдосконален-
ня. Відомо, що вчитель є спрямованим на тран-
сляцію від старших поколінь молодшим набутих 
людством культури і досвіду, створення умов 
для особистісного розвитку учнів й підготовки до 
виконання певних соціальних ролей у суспіль-
стві, на залучення учнів до його життєдіяльності. 
Ф. Гоноболін [2, с. 34] характеризує поняття «пе-
дагогічний інтерес» як основний мотив учителя, 
що спонукає його до педагогічної діяльності. До 
нього відносяться інтерес до особистості учня та 
педагогічної діяльності, інтерес до професії вчи-
теля. Іншими мотивами вчителя можуть бути 
зовнішні (престижність роботи в певній освітній 
установі, адекватність оплати праці тощо) і вну-
трішні мотиви (досягнення, самореалізації). 

Окрім того, в педагогічній діяльності, осно-
вним змістом якої є взаємодія дорослого і дитини, 
може виявитися і мотив влади, але остання – «це 
інструмент, різець, яким можна виконати найтон-
шу непомітну операцію, але й можна роз’ятрити 
рану. Різець небезпечний, разом з тим потріб-
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ний» [В. Сухомлинський: 638]. На думку вченого, 
потреба влади повинна реалізовуватися шляхом 
збереженням безмежного дитячого довір’я, ро-
зумінням беззахисності дитини, якраз у цьому 
полягає «осереддя мудрої влади педагога над 
дитиною» [11, с. 640]. Володарювати над душею 
дитини можна тільки книжкою, розумом, пере-
конаннями. Водночас педагог у процесі самовихо-
вання повинен опанувати «мистецтво влади над 
собою», наказувати самому собі, оцінювати влас-
ні дії, карати себе, якщо це потрібно. 

Значною мірою співзвучними з поглядами 
В. Сухомлинського є погляди Н. Амінова, який 
підкреслює, що мотив влади вчителя завжди орі-
єнтований на благо інших (допомога через зна-
ння). Це важливо і для прогнозу успішності пе-
дагогічної діяльності [1, с. 14-15]. 

Погоджуємося з колективом авторів на чолі 
з П. Підкасистим [8], які справедливо вважають, 
що домінуючим мотивом учителя є турбота про 
щастя молодого покоління, що входить в цей су-
перечливий світ. Цей мотив найбільшою мірою 
співвідноситься з метою педагогічної діяльності 
вчителя й, як підкреслюють автори, допомагає 
йому подолати багато професійних і соціальних 
перешкод, підвищувати професіоналізм, засвою-
вати нові методи і технології з включенням їх у 
свій педагогічний інструментарій.

Когнітивний компонент професійної самореа-
лізації майбутнього вчителя передбачає здобуття 
ним сукупності інтегрованих знань. Учені (І. Іс-
аєв, М. Ситнікова) виокремили такі професійні 
знання вчителя: теоретичні знання, необхідні для 
здійснення педагогічної діяльності; знання-засо-
би, які сприяють формуванню вмінь, виконанню 
професійних дій, операцій; знання-цінності, що 
визначають ставлення майбутнього вчителя до 
педагогічної діяльності. Згадаємо праці В. Сухом-
линського, в яких він наголошував на необхіднос-
ті особистісної забарвленості, одухотворенні вчи-
телем знання, яке не просто передається з книг 
в аудиторію, а висловлюється як свій погляд на 
світ; підкреслює, що «без взаємного проникнен-
ня у світ думок, почуттів, переживань учителя 
та учнів неможлива емоціональна культура як 
плоть і кров педагогічної культури» [11, с. 82]. 

Операційним компонентом є вміння як сукуп-
ність поведінкових актів, що проявляються в ді-
яльності. Педагогічні вміння відбивають опануван-
ня вчителем прийомів та способів, що ґрунтуються 
на знаннях, його здатність ефективно здійснювати 
педагогічну діяльність відповідно до цілей та умов, 
у яких вона відбувається. У психолого-педагогічній 
літературі виділено розмаїття умінь учителя (сві-
доме опанування сукупності способів здійснення 
педагогічної діяльності), а саме: дидактичні, проек-
тувальні, конструктивні, креативні; комунікативні, 
перцептивні, організаторські, вміння педагогічної 
техніки тощо (Н. Кузьміна, І. Зязюн).

Контрольно-корегувальний компонент про-
фесійної самореалізації майбутнього вчителя ви-
значає стійкість його позиції – здатності усвідом-
лювати себе як суб’єкта педагогічної діяльності. 
У працях К. Арванітакіса [14], В. Сухомлинського 
[11], Дж. Хармера [15] та ін. підкреслюється, що 
вчителеві важливо мати власну позицію, в якій 
виявляються його особистість, характер соціаль-
ної орієнтації, тип поведінки і діяльності. 

Розробляючи інтегрований тренінг з дисци-
плін гуманітарного циклу як спосіб спрямування 
майбутнього вчителя до професійної самореалі-
зації, спираємося на думку В. Доманського, який 
підкреслює, що гуманітарна освіта – це творчий 
акт, безперервний процес «вирощення», розви-
тку й удосконалення людини, яка творить саму 
себе та своє оточення, а вивчення гуманітарних 
дисциплін сприяє залученню студента до світу 
природи, науки, мистецтва, вищих духовних за-
сад, викликає в ньому прагнення до моральності, 
краси, стимулює його до створення особистісної 
траєкторії розвитку [3, с. 3]. 

Доцільно відзначити, що зміст дисциплін гу-
манітарного циклу сприяє формуванню пози-
тивної мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх 
учителів, тому що ці дисципліни передбачають 
розкриття природи людини і її зв’язку із сус-
пільством, сенсу людського буття, норм соці-
альної взаємодії, надбань світової й української 
культури, закономірностей історичного розвитку 
світового товариства й батьківщини. 

У процесі навчання дисциплін гуманітарного 
циклу відбувається здобуття майбутніми вчите-
лями системи знань про сутність самореалізації, 
яка є складовою загальної системи знань гумані-
тарних дисциплін. 

Формування педагогічних умінь та збережен-
ня стійкої педагогічної позиції майбутнім учите-
лем здійснюється в процесі діалогічної взаємодії 
викладача й студентів, яка є характерною озна-
кою дисциплін гуманітарного циклу. 

Проведення інтегрованого тренінгу з дисци-
плін гуманітарного циклу з метою професійної 
самореалізації майбутнього вчителя відбувається 
за наступними етапами:

1. Настроювання. Для цього етапу характер-
ною є актуалізація мотиваційно-ціннісного ком-
поненту професійної самореалізації. Спочатку 
завданням учасників є побудувати асоціативний 
ряд до поняття «професійна самореалізація». 

Далі викладач пропонує студентам у парах або 
трійках обговорити зміст афоризмів, пов’язаних 
із поняттям «самореалізація», та інтерпретувати 
їх у контексті професійно-педагогічної діяльності:

• Створення є кращим способом самореалі-
зації, ніж володіння. Суть життя розкривається 
через створення, а не володіння. (Віда Скудер) 

• Життя полягає в постійних змінах, спрямо-
ваних на самореалізацію. (Майкл Ньютон)

Метою наведених вище вправ є виявлення 
узагальнюючих властивостей поняття «профе-
сійна самореалізація», актуалізація його образу в 
свідомості студентів і через це – розуміння ними 
його значущості.

Також доцільним на цьому етапі є викорис-
тання методик «Мотиви вибору професії» та 
«Професійна спрямованість особистості вчителя» 
[7], що уможливлює визначення чинників, котрі 
вплинули на вибір студентами педагогічної про-
фесії, та важливості для них різних аспектів пе-
дагогічної діяльності.

2. Активізація знань. На цьому етапі відбу-
вається актуалізація когнітивного компонен-
ту професійної самореалізації. Послуговуємося 
думкою Л. Коростильової, котра вказує на те, що 
проблема самореалізації особистості є не тіль-
ки міждисциплінарним, а й міжпарадигмальним 
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феноменом та охоплює теми, котрі належать до 
проблемного поля різних наук [4, с. 10].

У зв’язку із цим майбутні вчителі мають підго-
тувати міні-лекції з питань самореалізації, дослі-
джуючи їх з точки зору різних гуманітарних наук 
(філософії, соціології, психології тощо), та презен-
тувати їх іншим учасникам тренінгу, залучаючи 
їх до дискусії за допомогою навідних запитань.

Цікавою є вправа «Літературні портрети», 
сутність якої полягає в дослідженні особливостей 
професійної самореалізації учителя на прикладі 
художних творів. Зокрема доцільно розглянути 
уривки з роману Е. Р. Брейтуейта «Учителю з 
любов’ю» («To Sir, with Love») з метою вивчення 
окресленої проблеми на основі аналізу наратив-
ної стратегії твору [6].

3. Розвиток умінь. На цьому етапі відбуваєть-
ся актуалізація операційного компоненту профе-
сійної самореалізації за допомогою рольової гри 
«Педагогічні ситуації». Майбутні вчителі розі-
грують невеликі епізоди (конфліктні ситуації, що 
зустрічаються в педагогічній діяльності), викону-
ючи різні ролі учасників педагогічного процесу – 
педагогів, шкільної адміністрації, учнів, батьків. 
Один із героїв епізоду вимовляє фруструючу ре-
пліку, а завданням іншого героя-учителя, котрий 
виступає як лідер (перед учнями і батьками), як 
колега і як підлеглий, є сформулювати відповідь 
для запобігання конфлікту. Потім студенти-гля-
дачі обговорюють, наскільки ефективною й пере-
конливою була ця відповідь й пропонують власні 
способи вирішення конфліктної ситуації. Наведе-
мо приклади фруструючих реплік:

• Завуч – учителю: «Тест виявив дуже низь-
кий рівень знань ваших учнів…»

• Учень – учителю: «Все, що ви пропонуєте 
нам робити – нецікаве, й ваші уроки – нудні…»

• Один із батьків – учителю: «Ваше став-
лення до наших дітей нерівноцінне, й моя дитина 
вочевидь не у списку улюбленців…»

• Учитель – учителю (класному керівнико-
ві): Ваші учні – невиховані, зухвалі. Не вітають-
ся у коридорі, до моїх занять не готуються, по-
стійно сперечаються…» 

Дана методика спрямована не тільки на роз-
виток педагогічних умінь майбутніх учителів, а 
й удосконалення вмінь соціалізації, корекції мо-
рально-етичних установок та пов’язаного із ними 
внутрішнього психологічного самопочуття. Про-
гравання ролей, спостереження як за власним 
станом, так і за станом інших учасників умож-
ливлює досягти емоціональної глибини, змінити 
власні оцінні ставлення та орієнтири в педагогіч-
ній взаємодії.

4. Підбиття підсумків. Метою даного етапу є ак-
туалізація контрольно-корегувального компоненту 
професійної самореалізації (збереження стійкої 
позиції суб’єкта педагогічної діяльності). Доцільно 
ознайомити студентів із теорією подолання Р. Ша-
курова [13]. Згідно із нею, кожна людина повинна 
подолати певний бар’єр у житті і те, чи здатна на 
це людина, і визначає її розвиток. Це положення є 
подібним до теорії В. Франкла [12]. Учений ствер-
джував, що людина завжди оточена великою кіль-
кістю обмежень, проте вона відштовхується від цих 
обмежень для реалізації власної свободи. Основна 
екзистенціальна вимога до людини – самоздій-
снення, відповідальність за свій вибір, свої дії. Від-
повідно, стійкість позиції виявляється в здатності 
людини здійснювати вибір свого життєвого шляху, 
в прояві незалежності та свободи в діяльності, по-
ведінці, спілкуванні. Студенти мають написати есе 
щодо застосування положень цих теорій у майбут-
ній професійній діяльності.

Аналізуючи результати інтегрованого тренінгу 
з дисциплін гуманітарного циклу, майбутні вчите-
лі виконують вправу «Життєвий урок», завданням 
якої є визначення сутності життєвого уроку, який 
піднесла участь у тренінгу. Наприклад, навчила 
більше цінити педагогічну професію, усвідомити 
себе суб’єктом педагогічної діяльності. Студенти 
обговорюють, в яких ситуаціях професійного ха-
рактеру їм знадобиться цей досвід.

Висновки і пропозиції. Проведення інтегро-
ваного тренінгу з дисциплін гуманітарного циклу 
як способу спрямування майбутнього вчителя до 
професійної самореалізації сприяє актуалізації 
її компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітив-
ного, операційного та контрольно-корегувально-
го. Це забезпечується специфікою змісту дисци-
плін гуманітарного циклу, а саме: зверненістю до 
природи людини, її самовираження; застосуван-
ня діалогічної взаємодії, а також підбором відпо-
відних методів, прийомів та форм роботи на всіх 
етапах проведення даного тренінгу, зокрема по-
будова асоціативного ряду, робота з афоризма-
ми, використання методик «Мотиви вибору про-
фесії» та «Професійна спрямованість особистості 
вчителя», підготовка й презентація міні-лекцій 
з питань самореалізації на матеріалі різних гу-
манітарних наук, виконання вправ «Літературні 
портрети», «Життєвий урок», участь у рольовій 
грі «Педагогічні ситуації», написання есе тощо. 

Перспективними напрямами подальших на-
укових розвідок є вивчення таких способів спря-
мування майбутнього вчителя до професійної 
самореалізації, як проведення акмеологічних та 
арт-терапевтичних тренінгів. 
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ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТРЕНИНГА  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА  
С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Аннотация
В статье рассмотрены определения понятия «профессиональная самореализация» в педагогических 
исследованиях. Выявлены особенности проведения интегрированного тренинга по дисциплинам гума-
нитарного цикла как способа направления будущего учителя к профессиональной самореализации. 
Выяснено, что необходимым является учет специфики содержания дисциплин гуманитарного цикла; 
подбор соответствующих методов, приемов и форм работы. Доказано, что четкое соблюдение этапов 
проведения данного тренинга способствует актуализации компонентов профессиональной самореали-
зации будущего учителя: мотивационно-ценностного, когнитивного, операционного и контрольно-кор-
рекционного. Охарактеризована сущность этих компонентов на основе анализа научных работ. 
Ключевые слова: интегрированный тренинг, дисциплины гуманитарного цикла, профессиональная са-
мореализация, компонент, будущий учитель.

Marakhovska N.V.
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CONDUCTING INTEGRATED TRAINING SESSION ON HUMANITIES AIMED  
AT PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF TEACHER TRAINEES

Summary
Various definitions of professional self-realization in pedagogical research works have been presented 
in the article. The peculiarities of conducting integrated training session on Humanities as a method 
of promoting teacher trainee’s self-realization have been singled out. They include specific content of 
Humanities; selection of appropriate methods, techniques and forms of work. It has been proved that 
strict adherence to the stages of this training session promotes actualization of the components of teacher 
trainees’ professional self-realization: motivation and values, cognitive, operational, control and correction. 
The essence of the present components has been characterized on the basis of scientific research analysis. 
Keywords: integrated training session, Humanities, professional self-realization, component, teacher 
trainee.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 478

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

© Мельник І.М., 2017

УДК 37.014(092)

МОРАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ ПРОФЕСОРА МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО

Мельник І.М.
Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки

У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях, педагогічна діяльність Модеста Пилиповича Левиць-
кого. Акцентується увага на таких загальнолюдських якостях і цінностях вченого, лікаря, письменника, 
викладача, як: людяність, щирість, поміркованість, скромність, відповідальність, відданість справі. Автор 
підкреслює також національну свідомість і громадянськість М. Левицького, його величезний внесок у 
громадсько-літературну та педагогічну діяльність в гімназії м. Луцька. Ключовою позицією життя була 
любов до людей, до свого народу.
Ключові слова: педагог-гуманіст, національна свідомість, громадянськість, людяність, толерантність, 
цінності, відданість справі.

Постановка проблеми. У пошуках шляхів 
удосконалення виховного процесу, зміни 

філософії освіти на сучасному етапі актуальним 
вважаємо звернення до неординарних постатей 
минулого, переосмислення їхнього життя і твор-
чості. Саме такою непересічною особистістю був 
Модест Пилипович Левицький – ідеальна, по-
рядна і скромна людина, душевний і лагідний 
лікар, педагог, великий людинолюб, свідомий 
громадянин, відданий своєму народу і професії. 
Ученим високої ерудиції, з широким кругозором, 
мудрим дідусем називали Модеста Пилиповича 
його учні, вчителі – колеги, дослідники творчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед дослідників життя і творчості Модеста 
Левицького є імена філологів, педагогів, істори-
ків, які відзначають його величезний внесок у 
громадсько-літературну діяльність, лікарську 
справу, викладацьку працю (А. Болабольченко, 
Б. Ступарик, М. Левківський, Л. Токарук, Г. Ям-
ницький, А. Герасимюк та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Життя та творчість М. Ле-
вицького мало досліджені, не всім відомі. Однак 
уроки доброти, людяності, високої громадян-
ськості, які він давав впродовж всього життя, 
гідні аналізу, вивчення, наслідування. Саме тому 
слушним вважаємо звернення до сучасників Ла-
риси Токарук, Упорядника спогадів про Луцьку 
українську гімназію: «Настав час збирати втра-
чене, розгублене і призабуте» [1, с. 8].

Мета статті: головною метою цієї статті є ви-
світлення окремих сторінок життя і творчості 
М. Левицького, акцентуючи на його гуманізмі і 
високій громадянській позиції.

Виклад основного матеріалу. У наукових та 
літературних джерелах зустрічаємо різні, а то й 
полярні за змістом характеристики письменника, 
громадського діяча, лікаря, педагога.

Московська «Литературная энциклопедия» 
(1932 р.) називає М. Левицького «контрреволюці-
онером», «буржуазним націоналістом», представ-
ником українства, «ведущего борьбу с Россией» 
і навіть письменником, який виправдовував єв-
рейські погроми.

Справедливо зазначає А. Болабольченко: «То 
був час, коли спростувати ці дикі й безглузді 
звинувачення не міг ніхто» [1, с. 36]. Та погоди-
мося з дослідником у тому, що «націоналізм», ви-
борювання національної незалежності своєї краї-

ни, народу було смислом життя лікаря, педагога, 
письменника, просвітителя Модеста Левицького. 
Служити своєму народові, віддати йому свої зна-
ння і працю – такі наміри, як згадував син Ві-
ктор, були у Модеста Пилиповича ще тоді, коли 
він пішов учитися на медичний факультет. Своїм 
наміром Левицький не зрадив.

Народився Модест Пилипович Левицький 
25 липня 1866 року в селі Вихилівці, неподалік 
Проскурова, в родині поміщика. Родина Левиць-
ких дала дітям добру освіту й виховання, роз-
мовляли в родині виключно українською мовою.

Після закінчення гімназії М. Левицький чо-
тири роки навчається на історико-філологічному 
факультеті Київського університету, а в 1888 році 
вступає на перший курс медичного факультету.

Поділля, Київщина, Волинь, Польща, Австрія, 
Греція, Чехословаччина, Італія – така географія 
його творчої і професійної діяльності, громад-
ської праці, лікарської практики, водночас твор-
чих шукань.

На його становлення як письменника, громад-
ського діяча безумовно вплинуло оточення тодіш-
ньої творчої інтелігенції – С. Єфремова, В. Дурдуків-
ського, Ф. Матушевського, Б. Грінченка, М. Лисенка, 
М. Коцюбинського, Є. Чикаленка, І. Липи, родини 
Косачів та Старицьких, Д. Дорошенка.

Літературна та перекладацька праці, санітарна 
просвіта, досліди з мовознавства водночас із пра-
цею в лікарні, а між тим – гра на бандурі і музику-
вання супроводжували М. Левицького все життя.

Як пише онук Василь у «Спогадах про дідуся 
Модеста»: «Працював Дідусь дуже багато, до са-
мозабуття, ніколи себе не беріг» [3, с. 23]. До речі, 
Дідусем любовно його називали колеги та учні, 
про що ми дізнаємося із спогадів про Українську 
гімназію в Луцьку [3].

За судженням дослідника А. Болабольченка 
М. Левицький був переконаний, що людей варто 
лікувати, годувати, перш ніж дати їм освіту. Спо-
гади сина Віктора засвідчують: лікарська прак-
тика Модеста Пилиповича розпочалася в Ковелі, 
на Волині. Вдумливий, вимогливий до себе, чуй-
ний до людей, надзвичайно працездатний і щи-
рий, безкорисливий лікар завоював собі повагу і 
шану волинян. Тоді ж він часто й охоче відвід-
ував родину Косачів. лікував членів родини.

Згодом М. Левицький переконався, що лікар-
ської праці замало у боротьбі за національне та 
соціальне визволення українства.
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Модест Пилипович повертається до літера-

тури. Лікарська практика дала йому чимало ці-
кавих сюжетів, які ожили та відтворилися під 
пером талановитого життєлюбного письменника. 
Відгуки про М. Левицького як чудового лікаря ми 
знаходимо у спогадах Лесі Українки.

Цінним є те, що в часи заборон всього укра-
їнського М. Левицький писав українською мовою 
знаючи, що навіть у простого люду його твори не 
завжди знайдуть розуміння. Зросійщені селяни 
свою мову вважали «мужицькою».

З цього приводу характерним є такий при-
клад, наведений Є. Чикаленком: «... доктор М. Ле-
вицький оповідав, що коли він дав своєму сторо-
жеві в лікарні читати українську Євангелію, то 
той, похитуючи сумно головою, сказав: «Господи! 
Вже й із слова Божого сміються!» [1, с. 11].

Книжки для народного читання «Десять запо-
відей матері», «Десять заповідей здоров’я», бро-
шурки з медицини, дослідження з мовознавства: 
«Язык, наречие или говор?», «Українська грама-
тика», «Українська граматика для самонавчан-
ня», «Круті слова», «Рідна мова», «Порівнююча 
граматика вкраїнської мови», «Паки і паки», опо-
відання, надруковані в «Літературно-науковому 
віснику, «Новій громаді», «Світлі», «Киевской 
старине», спільні з дружиною переклади творів 
Е. Сінклера, Г. Сенкевича, Б. Пруса, написання 
музики для себе чи аматорських вечорів, по-
стійна участь у громадському житті – таке на-
сичене життя М. Левицького, крім роботи ліка-
рем в Будаївській лікарні, директором Київської 
фельдшерської школи на Лук’янівці і за суміс-
ництвом – завідувачем Лук’янівського притулку 
для дітей без батьків.

За дозвіл читати лекції і відповідати україн-
ською мовою, скорочення програми з російської 
літератури у фельдшерській школі М. Левицько-
го звільнили з посади директора училища.

Пошуки роботи привели лікаря знову на 
Волинь, станцію Радзивилів (тепер Рівненська 
область). Як залізничний лікар, Модест Пили-
пович мав право на безкоштовний проїзд, тому 
часто бував у Києві. Тут він познайомився з 
М. Грушевським, якому подарував свою книгу 
«Оповідання». У Радзивилові М. Левицький зу-
стрівся з Іваном Франком та його сином Андрі-
єм. Багато уваги лікар приділяє громадській та 
партійній роботі.

Характерно, що сучасники (Д. Дорошен-
ко) відмічали його хист лікаря і щирість душі,  
«...з Модеста Пилиповича був лікар не тільки 
тіла, але й душі, і хто знав, котрий з них, отих 
двох лікарів, переважав у ньому» [2, с. 67].

Згадував Д. Дорошенко і про цікаву подорож, 
яку допоміг йому організувати М. Левицький, з 
метою збору етнографічного та краєзнавчого ма-
теріалу. Плідні пошуки, цікаві знахідки у Берес-
течку, Острозі, Здолбунові, Рівному, Городку, а 
головне, що скрізь знали доброго лікаря, який 
терпляче вислуховує кожного. Д. Дорошенко за-
уважує, що під час цієї подорожі пізнав Модес-
та Пилиповича як великого гуманіста, приятеля 
страждаючої людності.

Подальша праця в товариствах «Час», «Про-
світа», альманасі «Досвітні огні» приносить нові 
здобутки, знайомства з художником А. Ждахою, 
письменником І. Нечуй-Левицьким.

Важкі часи російської інтервенції та грома-
дянської війни, Греція, Австрія, Польща, де 
М. Левицький перебував як радник української 
дипломатичної місії, праця лектором і лікарем в 
Подєбрадах (Чехословаччина – 1920-1924 роки) 
в Українській Господарчій Академії – такий не-
легкий шлях вже немолодого письменника, ліка-
ря, вченого.

Однак, як згадував син Віктор: «Батько став 
до живого цікавого діла... Національна справа, 
замість безплідних очікувань на зміну політич-
ної ситуації, отримала новий, реальний зміст» 
[1, с. 34]. М. Левицький в умовах загального гро-
мадського настрою, підтримки й заохочення з 
боку уряду плідно працює: пише спогади, опо-
відання, есе: «Також емігранти», «Людина-звір» 
та ін. У Празі, в 1922 році, разом з іншими про-
фесорами та науковцями, вчиться грі на бандурі.

Водночас Левицького тягне на батьківщину. 
У цей час Подєбрадська Академія занепадає, Мо-
дест Пилипович у листі до Г. Степури від 11 черв-
ня 1927 року з проханням надати посаду вчите-
ля в Луцькій українській гімназії (текст листа та 
ксерокопія подана в книзі Л. Токарук «Луцька 
Українська гімназія. Спогади. – Луцьк, 1998) [3].

З 1927 року Модест Левицький працює в 
Луцькій Українській гімназії вчителем і лікарем 
одночасно.

Про це згадує його онук так: «Дідусь Модест, 
після працевлаштування в гімназії, поринає у 
роботу: пише статті в газету, читає доповіді у 
Луцькій «Просвіті», пише літературні твори, ор-
ганізовує в гімназії музей народної творчості. 
Було це так. Перед Паскою дідусь дав завдання 
привезти зі своїх сіл писанки того чи іншого села. 
Так у гімназії на початку 1928 року започаткова-
но було музей народного мистецтва [3].

Водночас Модест Пилипович організував у 
Луцькій гімназії гурток бандуристів. Він знав 
кілька мов – німецьку, французьку, старогрець-
ку, латинь, чеську, польську, єврейську.

Крім української мови, Левицький читав у 
гімназії і в «Просвіті» етику.

Щирість душі, любов до рідної мови, свого на-
роду мудрий і добрий наставник передавав гім-
назистам, які з теплотою у своїх спогадах зга-
дують про це: «Модест Пилипович Левицький 
був душею гімназії, або її добрим духом». Тихий, 
спокійний, він на педрадах гаряче заступався за 
учнів. Як гімназійний лікар не лише дуже уваж-
но, дбайливо лікував учнів, але часто на свої гро-
ші купував їм ліки. Був ініціатором музею при 
гімназії, організатором оркестру бандуристів і 
т.п. Всі любили «Дідуся»: і учні, і їхні батьки, і 
вчителі» [3, с. 18].

Гімназисти гордилися тим, що мали славних 
професорів. У спогадах про навчання в гімназії 
її учні відзначають лагідність, душевність, кому-
нікабельність професора Левицького. Своєю му-
дрістю, порядністю, він кожен день давав уроки 
доброти, людяності, гуманності своїм вихован-
цям. У настановах вчитель радив поважати бать-
ків, старших від себе, шанувати жінку, дівчину. 
Високо оцінювали мудрого наставника його учні. 
У спогадах Семена Говдія читаємо: «Модест Ле-
вицький – це гордість української інтелігенції. 
Дай Боже, щоб кожен узяв з його мудрої науки, 
з його порядності хоч трохи» [2, с. 86].
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Життя та творчість Модеста Левицького, лі-
каря, письменника, вчителя, громадського діяча 
мало досліджені, не всім відомі. Хоча він впи-
сав змістовні й насичені сторінки в історію нашої 
України, медицини, педагогіки, а головне – усім 
життям довів відданість своїй справі, своїй Ві-
тчизні, якій служив чесно і гідно, жив так, що 
чужий біль був його болем.

Слова, звернені у свій час до учнів-гімназис-
тів, актуальні й нині, звучать як моральна запо-
відь молодому поколінню: «Голубчики, ви тільки 
пізнаєте життя, на якому йдуть всілякі випробу-
вання, будьте доброчесними та порядними, ша-

нуйте, поважайте один одного, вибачайте один 
одному, не наслідуйте тих, хто робить ганебні 
вчинки, будьте свідомими українцями» [1, с. 46].

Висновки. Можемо узагальнити, що безмеж-
на відданість своїй справі, народові, Україні, 
людяність, толерантність, доброчесність, поряд-
ність – ключові характеристики великого гу-
маніста Модеста Левицького, моральні цінності 
свідомого українця, мудрого професора, життя 
і творча діяльність якого потребує подальшого 
вивчення. Адже цінності його життя, діяльності 
є потужним освітньо-виховним потенціалом для 
прийдешніх поколінь.
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МОРАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  
ПРОФЕССОРА МОДЕСТА ЛЕВИЦКОГО

Аннотация
В статье освещается жизненный и творческий путь, педагогическая деятельность Модеста Филиппо-
вича Левицкого. Акцентируется внимание на таких общечеловеческих качествах и ценностях ученого, 
врача, писателя, преподавателя, как: человечность, рассудительность, искренность, скромность, от-
ветственность, преданность делу. Автор подчеркивает также национальную сознательность и граж-
данственность М. Левицкого, его значительный взнос в общественно-литературную деятельность в 
гимназии г. Луцка. Ключевой позицией жизни была любовь к людям, к своему народу.
Ключевые слова: педагог-гуманист, национальное сознание, гражданственность, человечность, толе-
рантность, ценности, преданность делу.
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MORAL AND PEDAGOGICAL VALUES OF PROFESSOR MODEST LEVITSKY

Summary
The arcticle has a deal with the vital and creative road and pedagogical activity of Modest Pilipovich 
Levitsky. It is accented on such Human and moral features of a great scientist writer doctor and teacher 
as: humanity, modesty, moderation, responsibility and devotion to affair. The author also stresses on the 
national consciousness of M. Levitsky, his great contribution into the public, literary and pedagogical 
activity of Lutsk gymnasium. The leading position of Levitsky`s life was the love to people, to his nation.
Keywords: tolerance, Modest Levitsky` pedagog-humanist, national conscieusness, moral values. 
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ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нікула Н.В.
Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

У статті автор розкриває програму формування методичної культури майбутніх учителів початкових 
класів у процесі професійної підготовки. Наголошує, що зміст реалізації запропонованої програми вклю-
чав різноманітні організаційно-методичні заходи, які планувалися з орієнтацією на структуру методичної 
культури майбутнього вчителя й охоплювали всі її компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-
праксеологічний, особистісно-творчий, рефлексивно-оцінний. Автор стверджує, що заходи, до яких за-
лучалися майбутні вчителі початкових класів сприяли формуванню їх методичної культури як цілісного, 
інтегрованого утворення особистості й діяльності вчителя.
Ключові слова: методична культура, компоненти методичної культури, методична компетентність, мето-
дична майстерність, професійно-методичне спрямування,методична креативність.

Постановка проблеми. Методична культу-
ра вчителя початкових класів – це інте-

гративна якість особистості вчителя, представле-
на сукупністю мотивів, цінностей, компетенцій, 
вмінь оптимально використовувати різноманітні 
методи, засоби навчання в багатопредметному 
середовищі початкової школи, що базуються на 
основі рефлексивних дій і забезпечують високий 
рівень професійної діяльності педагога спрямо-
ваний на творчість та самовдосконалення. 

Процес формування методичної культури 
відбувається в процесі професійної підготовки 
студентів та вимагає чіткості, конкретності, на-
перед узгоджених дій, визначеного плану. Саме з 
цією метою ми розробили програму формування 
методичної культури майбутніх учителів почат-
кових класів, яка передбачає сукупність заходів 
спрямованих на формування їх методичної куль-
тури як цілісного утворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування та розвиток культури 
вчителя відображений у працях багатьох сучас-
них науковців. Зокрема, В. Гриньова розробила 
науково-методичну систему формування педаго-
гічної культури студентів [1]; І. Пальшкова за-
пропонувала методику формування професій-
но-педагогічної культури майбутніх учителів; 
І. Княжева охарактеризувала педагогічну техно-
логію розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів; розроблені методичні рекомендації, 
навчально-методичні комплекси щодо формуван-
ня педагогічної культури (та її видів) вчителя, 
викладача та (В. Гриньов, Т. Сидоренко, С. Чор-
на, О. Цюняк та ін.). Беззаперечно, що здійснені 
дослідження є досить цінними та вагомими для 
формування культури вчителя, однак проблема 
формування методичної культури майбутнього 
вчителя початкових класів є не дослідженою.

Виходячи з цього сформулюємо цілі статті: 
розкрити основні положення програми форму-
вання майбутніх учителів початкових класів у 
процесі професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміст реалізації програми формування методич-
ної культури майбутніх учителів початкових кла-
сів включав різноманітні організаційно-методичні 
заходи. Вони планувалися з орієнтацією на струк-

туру методичної культури майбутнього вчителя й 
охоплювали всі компоненти її формування: цін-
нісно-мотиваційний, когнітивно-праксеологічний, 
особистісно-творчий, оцінно-рефлексивний.

Ціннісно-мотиваційний компонент методич-
ної культури майбутнього вчителя початкових 
класів характеризує сформованість ціннісних 
орієнтацій, стійкої мотиваційної сфери, профе-
сійно-методичного спрямування майбутніх учи-
телів початкових класів на формування методич-
ної культури [5, с. 15].

Для його реалізації, проводилися групові та 
індивідуальні бесіди з елементом переконання та 
навіювання, мета яких полягала у формуванні 
потреби ефективно виконувати методичну діяль-
ність, прагнути до успіху.

З метою сприяння мотивації студентів до 
формування їх методичної культури, бажання 
вдосконалювати особистісні та професійні риси 
вчителя, формування ціннісних орієнтацій на 
методичну діяльність був проведений семінар-
практикум на тему «Мотивація формування 
методичної культури майбутнього вчителя по-
чаткових класів». Під час якого студенти вико-
нували різноманітні вправи на цілепокладання, 
тренінгові вправи, рольові ігри, тощо. Виконання 
різноманітних практичних вправ, зокрема впра-
ви «Моя мотивація», «Машина часу» сприяли 
самостійному визначенню учасниками власних 
цінностей та мотивів вибору професійно-педаго-
гічної діяльності.

Для формування даного компонента нами 
проводились бесіди, дискусії, колективно-твор-
чі обговорення особистості вчителя з проявом 
педагогічної та методичної культури, спосо-
бів та результатів його діяльності. Дискусія на 
тему «Методична культура вчителя – талант 
чи результат наполегливої праці», сприяла пе-
реосмисленню цінностей та формуванню стійкої 
мотивації щодо досягнення високого рівня сфор-
мованості методичної культури.

Когнітивно-праксеологічний компонент ха-
рактеризується сформованістю методичної ком-
петентності, методичної майстерності вчителя 
початкових класів та проявляється в системі ба-
зових знань, знань методик викладання навчаль-
них дисциплін у багатопредметному середовищі 
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початкової школи та майстерному використанню 
їх на практиці [5, с. 17].

Реалізовуючи означений компонент проводи-
лись лекції, семінарські заняття мета яких поля-
гала у формуванні у студентів поняття «професій-
но-педагогічна культура», «методична культура» 
та розуміння її складових. Студенти виконували 
різноманітні методичні задачі на усвідомлення та 
закріплення отриманих теоретичних знань, виро-
блення практичних умінь та навичок.

У контексті вивчення навчальної дисципліни 
«Організація управління освітою в початковій 
школі» студенти спостерігали за проведенням 
різних форм методичної роботи школи, що 
сприяло глибшому розумінню змісту методичної 
діяльності вчителів.

Використовувались також практичні за-
вдання різного рівня складності. Насамперед, 
це педагогiчнi задачi, якi є «основною клiтиною» 
педагогiчної дiяльностi та безпосередньо 
спрямованi на формування ряду гностичних, 
проективних, конструктивних, комунікативних 
та організаторських умінь майбутнього вчителя. 

Формуючи даний компонент нами використо-
вувалась методика позаконтекстних операцій 
з поняттями (автор О. Дубасенюк). Методика 
складається з п'яти послідовних дослідницьких 
дій (операцій), які дозволяють всебічно вивчити 
предмет дослідження, глибше усвідомити сутність 
окремих педагогічних понять, які відображають 
головні педагогічні процеси; знайти місце кожно-
му елементу знань в загальній системі курсу пе-
дагогіки та застосування на практиці [2, с. 68].

Даний компонент реалізовувався також під 
час проходження студентами практики «Пробні 
уроки». Студенти мали змогу відвідувати уроки, 
майстер-класи досвідчених вчителів, студентів-
однокурсників; спостерігати за діяльністю вчи-
теля на уроці; аналізувати урок чи окремий його 
елемент, це сприяло формуванню методичного 
досвіду студентів. 

Важливим для формування методичних умінь 
та навичок студентів були заняття «Захист 
проектів уроків». Основне призначення таких за-
нять – навчити студентів технології проектування 
уроків та виховних ситуацій, а також формувати 
знання та уміння добирати доцільні засоби, мето-
ди, форми організації та методики навчання; фор-
мувати уміння студентів планувати, структуру-
вати різні форми організації навчально-виховної 
роботи у початковій школі; уміння здійснювати 
цілепокладання та на основі обраних критеріїв 
відбирати зміст навчального матеріалу й грамот-
но інтегрувати його; уміння вибрати оптимальну 
методику навчання на конкретному уроці; вмін-
ня методично обґрунтовано організовувати діяль-
ність згідно поставлених завдань.

Формуючи даний компонент ми використо-
вували і нетрадиційні форми, наприклад, гра 
«Акрослова», учасники якої до сполучення слів 
«методична культура» підбирали такі слова, які 
б розпочинались на ці букви та характеризували 
особистість і діяльність учителя початкових кла-
сів. Результати гри обговорюються, аналізуються 
і учасникам пропонується сформулювати визна-
чення методичної культури із записаних слів. 
Викладач слідкує за ходом думок студентів, ске-
ровує їх в те русло, що методична культура це 

інтегративна характеристика особистості й діяль-
ності вчителя початкових класів. Далі підводить 
до дискусії щодо запропонованого студентами ви-
значення поняття «методична культура вчителя».

Також, організовувались змагання «Аукціон 
методичних знахідок», симпозіум «Методичні 
інновації», прес-конференції: «Роль методичної 
культури вчителя в успішності учнів», написання 
творчого ессе на тему «Вчитель – взірець куль-
тури», що сприяло накопиченню традиційних та 
інноваційних методичних матеріалів, які заноси-
лись до індивідуального електронного портфоліо 
«Методична майстерня». 

Важливу роль для формування когнітивно-
праксеологічного компонента відіграли: робота в 
творчих групах над методичною проблемою (за 
вибором студентів); професійно-методичні кон-
сультації викладачів, методистів, вчителів; про-
ведення заняття-ділової гри «Крок на зустріч 
методичній культурі», метою якого було продо-
вжувати формувати знання майбутніх вчителів 
в сфері методичної діяльності; розвивати про-
фесійно-методичні уміння, особисті та професій-
ні якості студентів, а також, методично-грамотно 
та творчо застосовувати їх на практиці. З кож-
ної методики навчання молодших школярів ви-
користовувались вправи на розвиток методич-
них умінь майбутніх учителів початкових класів; 
організовано семінар-практикум з участю до-
свідчених вчителів, де проводились інтерактив-
ні вправи «Шифрувальник», «Експрес-урок», 
розв’язувались проблемні ситуації тощо. Даний 
компонент передбачав розробку студентами не-
стандартних уроків, бінарних, інтегрованих 
занять; проведення відкритих уроків, виховних 
заходів, що сприяло удосконаленні вмінь викорис-
товувати здобуті знання на практиці, оперувати 
методичними прийомами керуючись принципом 
дотримання культури в педагогічній діяльності.

Особистісно-творчий компонент, представ-
лений сукупністю професійно-значущих якостей 
майбутніх учителів, проявом їх емоційно-вольо-
вої сфери та методичною креативністю.

Формуючи даний компонент студентам про-
понувались різноманітні види роботи, які сприя-
ли визначенню професійно-значущих та особис-
тісних якостей педагога. Зокрема, вправа «Хто 
Я?» змусила студентів замислитись над тим, ким 
вони є, проаналізувати власні недоліки та пере-
ваги, визначити ті риси, якості особистості які є 
найбільш цінними в контексті професійного жит-
тя та ті, які, можливо, заважають досягати успі-
ху. Крім цього, студенти могли визначитись, що 
саме можна в собі змінити, а з чим треба знайти 
компроміс, можливо завдяки розвитку інших по-
зитивних властивостей. Під час виконання впра-
ви студенти дізнались, які якості виокремили 
інші учасники групи, що саме вони вважають 
найбільш цінним. В результаті отримали перелік 
професійно сприятливих особистісних рис для 
формування методичної культури, та визначили 
негативні якості вчителя в контексті формування 
даного явища. 

Проведення круглого столу на тему «Креа-
тивний вчитель – запорука професійного успіху» 
дало змогу студентам обговорити сутнісні харак-
теристики креативного вчителя; проаналізувати 
та порівняти поняття «творчість» та «креатив-



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017 

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

483
ність» педагогічної діяльності; виявити ознаки 
творчості в професійній діяльності вчителя та її 
вплив на формування особистості учня та його 
успішності. Також, проводились дискусії про пе-
реваги, складність, багатоаспектність творчої ді-
яльності вчителя.

Цікавою виявилась для студентів спеціаль-
ності «Початкове навчання» гра «Прорекламуй 
вчителя (в якого сформована методична куль-
тура на високому рівні)», головною умовою гри 
було те, що рекламу слід розробити для колег-
вчителів та методистів районного чи міського від-
ділу управління освітою. Складністю у студентів 
було вміння правильно побудувати логіко-кате-
горіальний апарат реклами, методично грамот-
но розробити рекламу, в поєднанні з творчістю, 
тощо. Спостереження викладачем за діяльністю 
студентів у цій грі, дало змогу простежити їх рі-
вень розвитку методичної культури, прояв твор-
чості та виявити ланки, які потребують подаль-
шого формування чи вдосконалення.

З метою формування комунікативної складової 
особистісно-творчого компоненту, ми провели ко-
мунікативний тренінг у кілька блоків: перший – 
«Спілкування у педагогічному колективі», мета 
якого полягала в удосконаленні комунікативних 
навичок, підвищенні культури спілкування май-
бутніх учителів, удосконалення використання не-
вербальних засобів комунікації; другий блок під 
назвою «Комунікативний розвиток майбутнього 
вчителя» сприяв засвоєнню ефективних засобів 
спілкування; розвитку культури педагогічного 
спілкування; вдосконалення процесу соціального 
сприймання через наявність культури слухання; 
третій блок тренінгу «Комунікативність майбут-
нього педагога у конфліктних ситуаціях як показ-
ник його методичної культури», його мета полягає 
в гармонізації психічного стану майбутніх педа-
гогів, знаходження адекватного способу виходу 
із стресових ситуацій для збереження психічного 
здоров’я й оптимального професійного зростання, 
профілактика, корекція і запобігання конфліктної 
поведінки як неприпустимої для педагога.

Виконання вправи «Творчий вчитель» спри-
яло актуалізації підсвідомих чинників розвитку 
творчого підходу до педагогічної діяльності та 
творчих методичних дій. Під час виконання впра-
ви студентам пропонується з власного досвіду 
згадати вчителя, котрий зараз є для них зразком 
творчої, креативної особистості, неординарної, 
нестандартної. Згадавши, студенти по черзі го-
ворить, які властивості особистості вчителя, осо-
бливості його поведінки дозволяють їм вважати 
цю людину креативною, творчою. В результаті 
гри студенти, узагальнивши всі висловлені дум-
ки, складають та ознайомлюються з переліком 
якостей творчої особистості та порівнюють їх із 
власними якостями.

З метою формування означеного компонента 
методичної культури майбутніх вчителів почат-
кових класів проводився методичний тиждень 
«Від креативної особистості вчителя – до кре-
ативної особистості учня» Його мета полягала в 
популяризації педагогічних знахідок; вдоскона-
ленні вміння застосовувати свій творчий потен-
ціал для формування креативного середовища 

під час навчального процесу; оволодіння метода-
ми та прийомами креативного навчання; знахо-
дження свіжих ідей, оригінальних рішень.

Рефлексивно-оцінний компонент проявля-
ється в здатності майбутніх учителів початкових 
класів до рефлексії і саморозвитку та здатності 
оцінювати продукти професійно-методичної ді-
яльності.

Реалізація формування даного компонента, 
в першу чергу, відбувалась шляхом здійснення 
аналізу спостереження уроку, виховного захо-
ду, майстер-класу, методичної роботи вчителя 
тощо та самоаналізу проведеного уроку, заняття 
чи його фрагменту та інших видів методичної ді-
яльності. З метою формування умінь педагогічної 
рефлексії ми пропонували студентам, на основі 
раніше здобутих знань та практичному досвіді, 
побудувати модель (асоціативний малюнок) на 
тему: «Людина-культури», «Вчитель-культури», 
«Методична культура особистості й діяльності 
вчителя». Майбутні педагоги будували запропо-
новані моделі, намагалися якомога повніше роз-
кривати їх сутнісну характеристику, після чого 
здійснювали самоаналіз та аналіз моделей інших 
учасників гри, і визначали ті якості, характерис-
тики які варто розвивати та удосконалювати. Гра 
завершувалась складанням плану самовдоскона-
лення та саморозвитку. 

На кожному етапі формування рефлексивно-
оцінного компонента здійснювався аналіз елек-
тронного методичного портфоліо з метою під-
биття підсумків здобутих знань, сформованих 
методичних умінь і навичок майбутніх вчителів. 

Семінар-практикум «Формування професій-
ної рефлексії в педагогів» здійснювався з метою 
глибшого усвідомлення майбутніми педагогами 
значення професійної рефлексії в педагогічній 
діяльності та залучення студентів до виконання 
різноманітних вправ на розвиток рефлексивних 
умінь (вправа «Автопортрет», вправа «Без мас-
ки», гра «Зворотній зв'язок» тощо).

Написання творчого звіту «Поема одно-
го дня» носило характер підсумкової рефлек-
сії. Студентам пропонувалось написати творчий 
звіт, в якому слід відобразити все, що їм осо-
бливо сподобалось, запам'яталось, які побажання 
виникли щодо їх методичного розвитку.

Висновки. Можемо зробити висновок, що за-
пропонована програма розроблена на форму-
вання всіх структурних компонентів методичної 
культури: ціннісно-мотиваційного (особистісно-
професійних цінностей, професійно-методично-
го спрямування та стійкої мотивації), когнітив-
но-праксеологічного (методичної компетентності, 
методичної майстерності, методичного мислення), 
особистісно-творчого (професійно-значущих 
якостей майбутнього вчителя початкових класів 
та прояву методичної креативності у його діяль-
ності), рефлексивно-оцінного (здатності до педаго-
гічної рефлексії та саморозвитку, до оцінювання 
продуктів професійно-методичної діяльності).

Перспектива подальших досліджень поля-
гає у висвітленні результатів експериментальної 
перевірки ефективності запропонованої програ-
ми формування методичної культури майбутніх 
учителів початкових класів.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 484

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

Список літератури:
1. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспек-

ти): Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Гриньова Валентина Миколаївна; Інститут педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України. – К., 2001. – 45 с. 

2. Дубасенюк О. А., Семенюк Т. В., Антонова О. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної 
діяльності: Монографія. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 193 с. 

3. Жигайло О. Методична компетентність як інтегральна характеристика фахової підготовки майбутнього вчи-
теля початкових класів / О. Жигайло // Молодь і ринок. – 2014. – № 7. – С. 21-25.

4. Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів 
педагогічних дисциплін в умовах магістратури: [монографія] / І. А. Княжева. – Одеса: ФОП Бондарен-
ко М. О., 2014. – 328 с. 

5. Нікула Н. В. Критерії та показники сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових 
класів / Наталя Нікула // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2, Ч. 2, 2016. – 
С. 14-19 – http://journals.uran.ua/apppfo 

6. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зя-
зюна. – 3-є вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с. 

7. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с. 

Никула Н.В.
Черновицкий национальный университет 
имени Юрия Федьковича

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
В статье автор раскрывает программу формирования методической культуры будущих учителей на-
чальных классов в процессе профессиональной подготовки. Отмечает, что содержание реализации 
предложенной программы включает различные организационно-методические мероприятия, которые 
планировались с ориентацией на структуру методической культуры будущего учителя и охватывали 
все ее компоненты: ценностно-мотивационный, когнитивно-праксеологический, личностно-творческий, 
рефлексивно-оценочный. Автор утверждает, что мероприятия, в которых участвовали будущие учи-
теля начальных классов способствовали формированию их методической культуры как целостного, 
интегрированного явления личности и деятельности учителя.
Ключевые слова: методическая культура, компоненты методической культуры, методическая ком-
петентность, методическое мастерство, профессионально-методическое направление, методическая 
креативность.
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FORMATION PROGRAM METHODOLOGICAL CULTURE  
PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF TRAINING

Summary
The article reveals the formation of methodological culture program for future primary school teachers 
in the training. Stresses that the content of this proposed program includes a variety of organizational 
and methodological measures planned with a focus on the structure of methodological culture of future 
teachers and covering all its components: value-motivational, cognitive, praxeological, personal and 
creative, reflexive-evaluation. The author argues that the measures, which involved the future teachers of 
primary schools contributed to the formation of methodological culture as a complete, integrated identity 
and formation of teachers.
Keywords: methodical culture, culture components methodical, methodological competence, methodical 
skills, professional and methodological guidance, methodical creativity.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Опалюк Т.Л.
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка

У статті розглянуто та проаналізовано основні положення методології дослідження проблеми фор-
мування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів. На рівні перспектив подальшого 
дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів набудуть 
свого змістового наповнення положення щодо використання дидактичного потенціалу організації процесу 
навчання гуманітарних дисциплін у вищій педагогічній школі з проекцією на цілеспрямоване формування 
компетентності соціальної рефлексії майбутнього вчителя.
Ключові слова: компетентність; компетентнісний підхід; рефлексія; соціальна рефлексія; освітній процес; 
вищий педагогічний навчальний заклад; майбутні вчителі; соціалізація.

Постановка проблеми. Намагання свідомо 
та глибоко вивчати проблему модерніза-

ції вищої школи в цілому та вищої педагогічної 
школи зокрема відбивається в дослідженні наяв-
них протиріч у сучасному українському суспіль-
стві, які так чи інакше торкаються кожного спо-
живача освітніх послуг, представників наукової 
спільноти, кожного студента. Дуже часто кризові 
явища в системі вищої освіті дослідники прямо 
чи опосередковано пов’язують з відсутністю дій-
сно компетентних спеціалістів, котрі опанували 
належну систему професійно-ціннісних смислів-
орієнтацій, які були би здатні реалізувати свій 
фаховий та особистісний потенціал у царині осві-
ти. Саме тому актуалізується проблема підго-
товки висококваліфікованих майбутніх учителів 
у системі вищої педагогічної освіти. Важливою 
складовою фахової підготовки сучасного вчителя 
є забезпечення його здатності виявляти себе як 
сформовану соціально зрілу особистість, здат-
ну виконувати свої функціональні обов’язки не 
лише як педагога-предметника, але й здійснюва-
ти рефлексію контраверсійних соціальних про-
цесів, які відбуваються в Україні та світі. Отже, 
власне цим пояснюється потреба формування 
компетентності соціальної рефлексії студента 
вищого педагогічного навчального закладу, що й 
виявляється ще однією важливою складовою до-
слідження компетентностей майбутнього вчите-
ля, які би визначали його здатність і готовність 
розв’язувати розмаїття комплексних і супереч-
ливих соціально забарвлених ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичною основою дослідження стали положен-
ня, у яких розкрито питання філософії освіти 
(В. Андрющенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай, 
І. Прокопенко); методології вивчення педагогіч-
них явищ і процесів та їх моделювання (Б. Глин-
ський, І. Зязюн, В. Краєвський, Н. Кузьміна), 
теорії розвитку особистості (А. Адлер, К. Абуль-
ханова-Славська, А. Бандура, Л. Божович, Л. Ви-
готський, Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 
А. Маслоу, С. Рубінштейн, К. Роджерс); теорії 
діяльності (Б. Ананьєв, П. Гальперін, І. Зимня, 
О. Леонтьєв, В. Ляудіс, Н. Тализіна); концепції со-
ціалізації особистості та факторів, що впливають 
на цей процес (І. Бех, Є. Бондаревська, А. Гром-

цева, І. Зязюн, А. Линда, О. Сухомлинська, І. Які-
манська); специфіки організації освітнього про-
цесу вищого навчального закладу (А. Алексюк, 
С. Архангельський, Я. Болюбаш, В. Євдокимов, 
В. Кремень); закономірності професійного ста-
новлення особистості (Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна, 
З. Курлянд, А. Маркова, Н. Ничкало, В. Сластьо-
нін, Л. Хомич).

Мета статті полягає в узагальненні та цілісному 
концентрованому представленні основних методо-
логічних положень, котрі покладаються в основу 
дослідження проблеми формування компетентнос-
ті соціальної рефлексії майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Необхідність по-
яви нових стандартів, які б чітко висвітлювали 
компетенційно-компетентнісні вимоги до рівня 
педагогічної освіти, зумовлює прагнення розро-
бляти їх з урахуванням загальноєвропейських 
вимог, серед яких провідне місце належить: ін-
тенсифікації професійно-практичної складової 
фахової підготовки майбутніх спеціалістів вищої 
кваліфікації освітньої галузі. 

Доцільно також звернуту належну увагу 
на факт того, що українська освітня система в 
умовах реалізації інтенсивних євроінтеграцій-
них процесів перетворюється на дійсно відкри-
ту щодо зовнішніх впливів, котрі спонукають 
студентів вищої педагогічної школи, майбутніх 
фахівців освітньої галузі, до свідомого профе-
сійно-педагогічного самовдосконалення, самороз-
витку та самореалізації як гарантії майбутньої 
конкурентоспроможності на ринку освітніх по-
слуг. Разом з тим, академічна мобільність, соці-
альна мобільність, автономність, незалежність, 
активність, самостійність, предметно-спеціальна 
обізнаність, компетентність сучасного студента 
набувають статусу базових, провідних характе-
ристик, котрі вирішально-інфлуентивно вплива-
ють на успішність майбутньої професійної педа-
гогічної діяльності. 

Компетентнісний підхід (Н. Бібік, В. Бон-
дар, М. Євтух, І. Зимня, В. Краєвський, О. Ма-
лихін, А. Маркова, О. Овчарук, О. Пометун, 
Дж. Равен, О. Савченко, А. Хуторськой та інші) 
у східнослов’янському освітньому просторі нині 
відіграє роль універсальної методологічної па-
радигми: змінюються концептуально-засадничі 
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основи та принципи фахової підготовки спеціа-
ліста, вища освіта трансформується зі знаннєво 
орієнтованої, якою вона була ще з часів появи 
перших європейських університетів, на практи-
ко орієнтовану. Увага вчених до проблем ком-
петентності пов’язана, перш за все, з якісними 
змінами, широкомасштабними технологічними 
інноваціями, що відбуваються в суспільстві, еко-
номіці, промисловості. Декілька десятків років 
тому людина мала змогу застосовувати певний 
наявний набір знань, умінь, навичок протягом 
певного періоду часу майже без змін, то бурх-
ливий науковий розвиток, проникнення інфор-
маційно-комунікаційних технологій у всі сфери 
людської діяльності, активовані міграційні про-
цеси вимагають формування в студента вищого 
педагогічного навчального закладу не лише зга-
даного набору знань, що складають фахову осно-
ву підготовки за тією чи іншою спеціальністю, 
але й формування професійно значущих якостей 
і здатностей особистості.

Тому в останнім часом до поля зору науков-
ців потрапляють проблеми формування різнома-
нітних компетентностей майбутніх спеціалістів: 
уважаються ґрунтовно дослідженими питання 
формування професійної (М. Вачевський, Н. Гон-
чарова, Р. Гуріна, В. Дьомін, Д. Демченко, А. До-
рофеєв, С. Дружилов, В. Желанова, О. Железняк, 
О. Пахомова, С. Остапенко), комунікативної, мов-
ної, мовно-мовленнєвої, читацької компетент-
ності індивіда (Н. Гез, Л. Демчук, Н. Євтушенко, 
Ю. Ємельянов, І. Зимня, С. Козак, І. Кожем’якіна, 
Н. Коміссарова, І. Мегалова, М. Орап, В. Охотні-
кова, Л. Петровська, І. Сіняговська, Е. Соловйо-
ва). Способи й засоби реалізації компетентнісного 
підходу в умовах фахової підготовки майбутніх 
спеціалістів висвітлено у працях А. Гребенщико-
вої, О. Железняк, І. Родигіна, О. Семеног, спільні 
засади компетентнісного й контекстного підходів 
визначають А. Вербицький, В. Желанова.

Професор О. Малихін неодноразово у своїх 
наукових працях, спираючись та узагальнюючи 
досвід попередників та науковців, що працюють 
активно над проблемою в сучасній Україні, на-
голошує на тому, що в суто практичній площині 
в реаліях сучасної української системи освіти 
та в умовах фахової професійної підготовки 
спеціалістів реалізація провідних положень 
компетентнісного підходу дає змогу відійти у 
професійній освіті від її орієнтації на відтворен-
ня знань до їхнього застосування у більш доско-
налій формі. Певної акцентуації набуває поло-
ження про необхідність «зняти» диктат об’єкта 
(предмета) праці; покласти в основу стратегії 
освіти підвищення гнучкості її форм і методів 
на користь розширення потенційних можливос-
тей працевлаштування випускників вищих на-
вчальних закладів та вдосконалення їхніх здат-
ностей виконувати розширений обсяг функцій 
і завдань; забезпечити пріоритет міждисциплі-
нарно-інтегрованих вимог до результату освіт-
нього процесу; пов’язати більш тісно мету освіти 
майбутніх фахівців з ситуаціями їхньої саморе-
алізації у світі професійної праці; орієнтувати 
людську діяльність на нескінченну розмаїтість 
професійних і життєвих ситуацій [1].

Ю. Зіньковський говорить у своїх роботах про 
те, що вітчизняна вища освіта втратила авто-

ритет соціального інституту – тобто освіти, яка 
базується на оволодінні адекватними сучаснос-
ті елементами світової та національної культур, 
рисами прогресивності, духовності, моральнос-
ті, демократизму й гуманізму [2]. Отже, маємо 
підстави на гіпотетично-прогностичному рівні 
стверджувати, спираючись на наведені положен-
ня та певним чином їх узагальнюючи, що мета 
професійної освіти у вищій педагогічній школі, – 
підготовка випускника з гармонійно розвиненими 
соціально-суспільними, духовно-інтелектуаль-
ними якостями та глибокою професійно-педаго-
гічною підготовкою, – може бути досягнута на 
ґрунті формування соціальної та рефлексійної 
компетентностей майбутнього спеціаліста.

Разом з тим, звертаємося до низки положень, 
презентованих у наукових дослідженнях, що 
унаочнюють коло проблем, пов’язаних з форму-
ванням визначених компетентностей студентів 
в умовах вищого педагогічного навчального за-
кладу. В освітньо-філософській площині ціннісні 
пріоритети фахової підготовки майбутніх спе-
ціалістів ретельно вивчаються у працях В. Бє-
лікова, Б. Гершунського, С. Гессена, С. Зіміна, 
Ю. Зіньковського, І. Зязюна, М. Кагана, В. Лу-
гового. Специфіку організації та здійснення на-
вчального процесу у вищій школі в цілому та 
увищій педагогічній школі зокрема висвітлено в 
науковому доробку А. Алексюка, Л. Артемової, 
С. Архангельського, Я. Болюбаша, В. Бондаря, 
Н. Бордовської, В. Буряка, С. Вишнякової, С. Ві-
твіцької, В. Євдокімова, М. Євтуха, Л. Кондра-
шової, Н. Кузьміної, З. Курлянд, О. Малихіна, 
І. Прокопенка, В. Чайки, М. Фіцули. 

Вартує окремого вивчення низка дисертацій-
них робіт, у яких аналізується феномен соціо-
культурної та міжкультурної компетентностей 
(С. Бахтеєва, М. Боліна, А. Гусева, Н. Кормягіна, 
Т. Овсяннікова, С. Рачева, А. Рибакова, О. Усик 
та інші).

Психолого-педагогічні основи дослідження 
практичної складової організації та здійснення 
освітнього процесу в умовах вищої школи зна-
ходимо у працях О. Анісімової, А. Брушлин-
ського, В. Вілюнас, Е. Зеєра, Р. Немова, Л. Подо-
ляк та інших.

О. Малихін зазначає, що компетентність сьо-
годні – це одиниця виміру освіченості людини, 
оскільки здобуті вміння та навички є недостатнім 
виміром рівня якості освіти. Компетентність роз-
глядається також як базова характеристика осо-
бистості, бачення вирішення проблемних ситуа-
цій, стійка її частина, за якою можна передбачити 
поведінку людини як в життєвих ситуаціях, так і 
в професійних. Компетенція не зводиться до про-
стої суми знань і вмінь через те, що значна роль 
у її прояві належить обставинам, тобто умовам, у 
тому числі – педагогічним. Володіти сукупністю 
компетенцій, необхідних для успішної інтеграції 
в сучасному соціумі, – означає вміти мобілізувати 
в даній ситуації отримані знання й досвід. Ком-
петенція одночасно тісно позв'язує мобілізацію 
знань, умінь і поведінкових відносин, налаштова-
них на умови конкретної діяльності [4].

Узагальнення наявного наукового досвіду ви-
вчення досліджуваної проблеми на різних рівнях 
методології дає змогу конкретизувати простір 
авторських дослідницьких зусиль і визначити, 



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017 

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

487
що сприятлива основа для формування компе-
тентності соціальної рефлексії сучасних студен-
тів – майбутніх учителів – може бути створеною 
саме у процесі навчання гуманітарних дисциплін. 

Вітчизняна вчена, академік Н. Бібік здійснює 
рефлексивний аналіз практики запроваджен-
ня ідей компетентнісного підходу в український 
освітній простір. Вона переконана, що оскіль-
ки основа унікальності глобальної освіти – у її 
змісті, у відборі галузей людського досвіду, ко-
трі є найхарактернішими для нашої дійсності з 
її плюралізмом, всеохоплювальною залежністю 
та постійними перетвореннями, то корективи в 
змісті освіти через запровадження компетент-
нісного підходу мають ґрунтуватися або принай-
мні враховувати принцип глобально орієнтованої 
освіти. Вона пояснює це тим, що компетентності 
мають охоплювати такі якості особистості, які 
дозволяють інтегруватися в широкий світовий 
соціокультурний контекст [3].

Аналіз практичної роботи вищих навчальних 
закладів освіти й узагальнення власного досвіду 
викладання гуманітарних дисциплін уможлив-
люють виявлення наявності певних суперечнос-
тей, що існують та певним чином можуть бути 
усунені за результатами проектованого науково-
го вивчення досліджуваної проблеми:

– між потребою ліквідації сталих стереотипів 
щодо змісту й сутності фахової підготовки сту-
дентів вищих педагогічних навчальних закладів 
та існуючою лакуною у використанні нових по-
казників якості цієї підготовки;

– між об’єктивним процесом залучення україн-
ської освітньої системи до загальноєвропейських 
стандартів і норм здійснення навчальної діяльнос-
ті у вищих закладах освіти з переважанням різ-
номанітних форм і видів студентської соціальної 
роботи та традиційною організацією навчальної 
діяльності з масовим використанням відокремле-
них від соціальних проблем навчальних ситуацій 
у вітчизняному освітньому просторі; 

– між об'єктивною вимогою формування сту-
дента – носія різноманітних компетентностей, 
чільне місце серед яких займає компетентність 
соціальної рефлексії, – та домінантним орієн-
туванням вищої педагогічної школи на абстрак-
тного середнього студента, стихійно сформульо-
ваними підходами до формування студентських 
компетентностей і їх складників.

Як об’єкт дослідження визначаємо процес на-
вчання гуманітарних дисциплін у вищій педаго-
гічній школі. У якості предмета дослідження є: 
зміст, форми, методи, прийоми і засоби форму-
вання соціальної рефлексії майбутніх учителів у 
процесі навчання гуманітарних дисциплін у ви-
щому педагогічному навчальному закладі.

За мету передбачуваного дослідження оби-
раємо прагнення на основі теоретичного, комп-
лексного, цілісного, порівняльного та системного 
аналізу сучасних дидактичних моделей навчання 
обґрунтувати теоретико-методологічні засади та 
визначити сутність проблеми формування соці-
альної рефлексії майбутніх учителів у процесі 
навчання гуманітарних дисциплін, експеримен-
тально довести доцільність розробки відповідної 
структурно-функціональної дидактичної моделі 
та технології її впровадження в освітній процес 
вищої педагогічної школи.

Досягнення мети має стати більш реальним й 
ефективним за умови її конкретизації та локалі-
зації відповідно до напрямів дослідження в низці 
завдань передбачуваного науково-дослідного по-
шуку. До таких завдань відносимо наступні:

• на основі аналізу філософської, психоло-
гічної, педагогічної вітчизняної та зарубіжної 
літератури з’ясувати стан розробленості пробле-
ми формування соціальної рефлексії майбутніх 
учителів у процесі навчання гуманітарних дис-
циплін та розкрити теоретико-методологічні за-
сади її дослідження;

• визначити системно-синергетичне розуміння 
феномену «компетентність соціальної рефлексії 
вчителя» та теоретично обґрунтувати необхідність 
уточнення сутності відповідного поняття та кон-
кретизувати його психолого-педагогічний зміст;

• розробити інтегрально-комплікативну струк-
туру компетентності соціальної рефлексії вчителя;

• дослідити психолого-педагогічні чинники та 
механізми дидактичного впливу на ефективність 
формування досліджуваного феномена та виявити 
й дефініціювати комплекс дидактичних умов фор-
мування компетентності соціальної рефлексії май-
бутнього вчителя як фундаційної основи розробки 
відповідної структурно-функціональної моделі;

• змоделювати концептуально об’єднану ди-
дактичну систему формування компетентності 
соціальної рефлексії майбутніх учителів у про-
цесі навчання гуманітарних дисциплін на заса-
дах інтеріоризації соціокультурного та предмет-
но-фаховогознання;

• уточнити критеріальну базу оцінки ефек-
тивності реалізації технології впровадження роз-
робленої моделі в освітній процес вищого педаго-
гічного навчального закладу;

• теоретично узагальнити, експериментально 
перевірити доцільність створення комплексу ди-
дактичних умов та імплементації в освітній про-
цес вищої педагогічної школи обґрунтованої мо-
делі через реалізацію технології її впровадження.

Здійснення будь-якого фундаментального 
наукового дослідження передбачає визначення 
та узагальнене формулювання його концепції. 
Отже, спробуємо визначити та на прогностич-
ному рівні презентувати концепцію дослідження 
проблеми формування соціальної рефлексії май-
бутніх учителів у процесі навчання гуманітар-
них дисциплін, що може бути дефініційована як 
така, що полягає в розкритті сутності системно-
синергетичного розуміння феномену компетент-
ності соціальної рефлексії майбутнього вчителя 
на ґрунті усвідомлення, активації, стимулювання 
та формування психічних процесів, пов’язаних 
з реалізацією процесів самоактуалізації; само-
управління; самовдосконалення та самореаліза-
ції в соціокультурному середовищі вищої педа-
гогічної школи, а також вияву соціосуб’єктних 
якостей структури особистості студента, що ма-
ють визначати ефективність засвоєння ним ін-
теріоризованих знань і способів їх здобуття на 
соціокультурному, професійно-педагогічному та 
предметно-фаховому рівнях, і тим самим обумов-
лювати зміст й етапи реалізації соціокультурних, 
психолого-педагогічних та дидактико-методич-
них впливів, які у своїй сукупності створюють 
цілісну дидактичну систему, яка імплементу-
ється в освітній процес вищого педагогічного на-



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 488

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

вчального закладу як результат моделювання та 
технологізації процесу впровадження. 

Відповідно до представленої концепції до-
слідження формулюємо загальну гіпотезу до-
слідження, яка, на наше переконання, полягає у 
припущенні про те, що теоретико-методологічне 
обґрунтування доцільності розробки та впро-
вадження в освітній процес вищої педагогічної 
школи інтегральної структурно-функціональ-
ної дидактичної моделі формування соціальної 
рефлексії майбутніх учителів у процесі навчан-
ня гуманітарних дисциплін на засадах компе-
тентнісного підходу забезпечить суттєве підви-
щення ефективності формування їх суб’єктних 
якостей, пов’язаних з реалізацією процесів са-
моактуалізації; самоуправління; самовдоско-
налення та самореалізації в соціокультурному 
середовищі вищої педагогічної школи, а також 
вияву соціосуб’єктних якостей структури осо-
бистості студента та позитивну динаміку рів-
ня розвитку в студентів психолого-педагоічної, 
фахово-предметної, методологічної, методичної 
та самоосвітньої компетентностей як таких, що 
є безпосередньо взаємокорелятивними з рівнем 
сформованості компетентності соціальної реф-
лексії у структурі компетентності вищого ієрар-
хічного порядку – професійно-педагогічної ком-
петентності майбутнього вчителя.

На загальнонауковому та конкретно науково-
му (предметно науковому) рівнях методологічну 
основу дослідження становлять: загальнонаукова 
методологія як спосіб пізнання психолого-дидак-
тичних фактів, явищ, процесів, що відображає 
їх взаємозв’язок, взаємообумовленість і взаємо-
залежність; сучасні теорії педагогічної діяльнос-
ті щодо пізнання, проектування та моделювання 
процесів і явищ в освіті, засвоєння знань у про-
цесі діяльності й інтерактивного спілкування; ідеї 
соціальної, педагогічної та психологічної наук 
про сутність особистості та пріоритетність вияву 
нею соціоактивності, самостійності, незалежнос-
ті й автономності, що відбиваються в реалізації 
процесів самоактуалізації, самоуправління, само-
вдосконалення, самореалізації на засадах їх со-
ціозначущої рефлексійної інтеграції; педагогічні 
концепції дослідного, розвивального, проблемного, 
особистісно-орієнтованого, комбінованого, інтегро-
ваного та ситуаційно зумовленого навчання за сві-
домого вияву соціальної та рефлексійної позицій; 
гносеологія, сучасні теорії педагогічної діяльності 
щодо пізнання та моделювання процесів і явищ 
в освіті, засвоєння гуманітарних знань у проце-
сі комунікативної соціально значущої діяльності; 
ідеї педагогічної і психологічної наук про сутність 
особистості; концепція особистісно орієнтовано-

го навчання; історичний і системно-комплексний 
принципи науково-педагогічного пошуку; істори-
ко-педагогічний і системно-синергетичний прин-
ципи науково пошуку у площині дидактики вищої 
школи, провідні дидактичні принципи: культуро-
відповідності, природовідповідності, наступності, 
суб’єктності, самостійності, автономності, соці-
альної, практичної і професійної спрямованості, 
зв’язку з життям на основі свідомої рефлексії.

Вихідні положення дослідження ґрунтують-
ся на Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року, Концепції розви-
тку освіти до 2025 року.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Отже, на ґрунті здійсненого аналізу осно-
вних методологічних положень, що покладають-
ся в основу дослідження проблеми формування 
компетентності соціальної рефлексії майбутніх 
вчителів, а також сформульованих на гіпотетич-
но-прогностичному рівні узагальнених і цінних 
для дидактики вищої школи тверджень, доведе-
но доцільність здійснення окремого фундамен-
тального дослідження, яке передбачає вивчення 
теоретико-метолологічної основи та запрова-
дження практичних дидактико-методичних ре-
комендацій у площині окресленої науково-педа-
гогічної проблеми, а саме: потреба формування 
компетентності соціальної рефлексії студента 
вищого педагогічного навчального закладу – 
майбутнього вчителя, – як здатності й готовності 
розв’язувати розмаїття комплексних і супереч-
ливих соціально забарвлених ситуацій у майбут-
ній професійно-педагогічній діяльності. 

Перспектива подальшого дослідження виучу-
ваної дидактичної проблеми має вбачатися в дета-
лізованому розкритті та теоретичному обґрунту-
вання концепції, гіпотези, комплексу дидактичних 
умов, структурно-функціональної моделі форму-
вання компетентності соціальної рефлексії май-
бутніх учителів у процесі навчання гуманітарних 
дисциплін та відповідної технології реалізації тої 
моделі як запровадження в реальному освітньому 
процесі вищої педагогічної школи цілісної дидак-
тичної системи цілеспрямованого формування до-
сліджуваного феномена. Окремого деталізованого 
вивчення потребує питання використання прихо-
ваного та ще нерозкритого дидактичного потен-
ціалу організації та здійснення навчання у вищій 
педагогічній школі з проекцією на цілеспрямоване 
формування компетентності соціальної рефлек-
сії майбутнього вчителя; рефлексійного аналізу 
освітньої й самоосвітньої соціально значущої ді-
яльності на інтеграційній основі як чинника со-
ціалізації особистості.
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Аннотация
В статье рассматриваются и анализируются основные положения методологии изучения проблемы 
формирования компетентности социальной рефлексии будущих учителей. На уровне перспектив 
дальнейшего исследования проблемы формирования компетентности социальной рефлексии будущих 
учителей приобретает свое содержательное наполнение положение относительно использования ди-
дактического потенциала организации процесса обучения гуманитарных дисциплин в высшей педаго-
гической школе с проекцией на целенаправленное формирование компетентности социальной рефлек-
сии будущего учителя.
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Summary
The article deals with the subject matter and analyzes the major provisions of the methodology of 
studying the problem of formation of the future teachers’ competence of social reflection. At the level of 
the prospects for further studies of the problem of formation of the future teachers’ competence of social 
reflection acquires its content filling basing on the use of the didactic potential of the learning process of 
the humanities organization in higher educational school aiming the purposeful formation of the future 
teachers’ competence of social reflection.
Keywords: competence; competence-based approach; reflection; social reflection; educational process; 
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Постановка проблеми. На сьогодні важли-
вою проблемою вищої освіти є розвиток 

у майбутніх фахівців самостійності у навчаль-
но-пізнавальній діяльності. Навчальний процес у 
вищій школі має бути спрямований на підготовку 
освічених фахівців, які вміють ініціативно, твор-
чо мислити, самостійно поповнювати свої знання 
та застосовувати їх на практиці. У період навчан-
ня у вищому навчальному закладі закладаються 
основи професіоналізму, формуються вміння са-
мостійної професійної діяльності. Успіх підготов-
ки фахівців залежить від багатьох чинників, од-
ним з яких є самостійна робота студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
уковці завжди приділяли багато уваги вивчен-
ню різних аспектів, пов’язаних із самостійною 
роботою. Дана проблема піднімалася і педагога-
ми минулого. Принцип самостійності у навчанні 
розглядається у педагогічній літературі з кінця 
ХVІІ ст. Так, німецький педагог Ф. Дістервег на-
зивав самодіяльність засобом і водночас резуль-
татом освіти [2, с. 804]. Під самодіяльністю пе-
дагог розумів активність, ініціативу як важливу 
рису особистості. Мета виховання за Ф. Дістер-
вегом полягає в тому, щоб розвинути в підрос-
таючого покоління «самодіяльність в служінні іс-
тині, красоті і добру» [3, с. 69]. Питанню розвитку 
самостійності та активності учнів приділяв увагу 
К. Ушинський [2, с. 804].

Сучасні науковці також досліджували озна-
чену проблему. У наукових розвідках В. Буряка, 
Б. Єсипової, А. Івасишина, В. Луценко, П. Під-
касистого, Н. Шишкіної та ін. розкрито сутність 
самостійної роботи, принципи її організації, роз-
глянуто різні класифікації, обґрунтовано методи, 
форми, засоби проведення самостійної роботи, 
розроблено методики планування, організації та 
контролю самостійної роботи.

В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн та ін. дослі-
джували проблему самовдосконалення, самореа-
лізації особистості засобами навчання. Проблему 
організації самостійної роботи для студентів-
філологів розглядала О. Боричевська. Питан-
ня вміння педагога пробуджувати самостійність 
думки учнів розкривається у працях сучасних 
дидактів В. Лозової, О. Савченко та ін. Обґрун-
туванню загальнодидактичних основ самоосвіти 
присвячені праці С. Архангельського, Ю. Бабан-
ського, В. Сластьоніна, Г. Щукіної та ін. 

Дослідження науковців переконливо дово-
дять, що самостійна робота дозволяє успішно 

розв’язувати такі завдання: формувати усвідом-
лений процес засвоєння знань; удосконалювати 
вміння й навички, визначені програмою кожно-
го навчального предмета; готувати майбутніх 
фахівців до усвідомленого застосування знань 
у практичній діяльності; розвивати пізнавальні 
здібності; виховувати культуру розумової праці; 
виробляти потребу ефективно підвищувати свою 
готовність до самостійної діяльності. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати 
роль самостійної роботи у процесі вивчення пе-
дагогічних дисциплін майбутніми вчителями по-
чаткової школи. 

Виклад основного матеріалу. Самостійна 
робота – це форма організації індивідуально-
го вивчення студентами навчального матеріа-
лу в аудиторний та позааудиторний час. Вона 
є «плановою індивідуальною або колективною 
робота студентів, що виконується за завданням 
і при методичному керівництві викладача, але 
без його безпосередньої участі» [2, с. 804]. Мета 
самостійної роботи студента полягає у сприянні 
формуванню самостійності як особистісної риси 
та важливої професійної якості молодої люди-
ни. Завданнями її можуть бути засвоєння певних 
знань, формування умінь і навичок, закріплення 
та систематизація набутих знань, їхнє застосу-
вання на практиці та виконання творчих робіт. 
Самостійна робота дає можливість студенту пра-
цювати без поспіху, не боячись негативної оцінки 
товаришів чи викладача, а також обирати опти-
мальний темп роботи та умови її виконання.

У наш час самостійна навчальна робота сту-
дента у вищому навчальному закладі «нарівні з 
аудиторною є однією з форм навчального про-
цесу, істотною його частиною, основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний 
від обов’язкових навчальних занять» [2, с. 804]. 
Вона призначена як для оволодіння кожною дис-
ципліною, так і для формування навичок само-
стійної роботи взагалі. Л. Хомич у монографії 
«Професійно-педагогічна підготовка вчителя по-
чаткових класів» зазначає, що самостійна робота 
забезпечує саморозвиток майбутнього вчителя як 
складової становлення творчої особистості. Через 
вивчення навчальних дисциплін у студентів фор-
муються такі компоненти саморозвитку, як само-
визначення, самореалізація, самоорганізація [4].

За своєю суттю самостійна робота є активною 
розумовою діяльністю студента, пов'язаною з ви-
конанням навчального завдання. Наявність завдан-
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ня і цільової установки на його виконання вважа-
ють характерними ознаками самостійної роботи. 
Завдання, які доводиться вирішувати студенту в 
навчальній діяльності, стосуються таких її сфер:

– засвоєння матеріалу теми, яка розглядаєть-
ся на лекції (робота з конспектом лекції, реко-
мендованою навчальною літературою);

– конспектування фундаментальних робіт 
відповідно до програми навчальної дисципліни;

– підготовка рефератів, доповідей, контроль-
них робіт;

– підготовка курсових, дипломних, магістер-
ських робіт.

Усі ці елементи навчального процесу є само-
стійною роботою, оскільки студенти здійснюють 
їх певною мірою індивідуально, в позааудитор-
ний час. 

Для успішного виконання студентом само-
стійної роботи викладачу необхідно створити 
відповідні умови, підвищити рівень мотивації ви-
конання і т. ін. [2, с. 804]. Науковці Н. Гавриш, 
Т. Лопухіна виділяють такі соціально-педагогічні 
характеристики готовності майбутнього вчите-
ля до самостійної навчальної діяльності: спря-
мованість на безперервну самостійну освітню 
діяльність, перспективність, постійний пошук, 
осмислення нових знань та застосування їх у 
педагогічній діяльності; адаптація до змін у пе-
дагогічній діяльності, мобільність у застосуван-
ні новітніх програм та технологій; готовність до 
свідомої корекції власної професійної діяльності, 
поведінки та ставлення; відкритість новому до-
свіду, професійна активність, творча індивіду-
альність, готовність до розв’язання креативних 
завдань; самокритичність, відповідальність, до-
цільність; перспективність у стосунках, постійне 
підвищення рівня спілкування, комунікації з ін-
шими суб’єктами взаємодії [1]. 

Уже на першому курсі у процесі вивчення 
навчальних дисциплін педагогічного циклу, сту-
денти мають ознайомитися із особливостями та 
головними проблемами навчальної та професій-
ної самостійної навчальної діяльності, оволодіти 
основами продуктивної навчальної діяльності, 
зокрема основними методами, а також у них має 
виробитися позитивна мотивація щодо самостій-
ної пізнавальної діяльності. 

Вивчення курсу «Загальні основи педагогіки» 
на педагогічному факультеті передбачає забезпе-
чення засвоєння студентами теоретичних основ 
педагогіки, розвиток у майбутніх учителів почат-
кової школи критичного педагогічного мислення, 
виховання професійно значущих рис особистості. 
Дана дисципліна вивчається на першому курсі 
і має фундаментальне значення для подальшого 
вивчення всіх розділів педагогіки, виступає осно-
вою професійної підготовки майбутніх фахівців.

У процесі вивчення «Загальних основ педаго-
гіки» у студентів формуються уявлення про пе-
дагогіку як науку та її методологію; розкриваєть-
ся державна політика щодо формування всебічно 
й гармонійно розвиненої особистості; відбуваєть-
ся ознайомлення із сутністю процесів розвитку 
і формування особистості; розкриваються осо-
бливості вікового та індивідуального розвитку ді-
тей та учнів; аналізується цілісний педагогічний 
процес як основна функція навчальних закладів; 
характеризується система освіти в Україні. 

Навчальний курс «Історія педагогіки» син-
тезує ретроспективне становлення та розвиток 
освітніх і виховних систем від найдавніших ча-
сів і до сьогодення. Дисципліна висвітлює процес 
виникнення, становлення і розвитку основних 
педагогічних категорій: «навчання», «освіта», 
«виховання», педагогічних систем і концепцій, а 
також досвід освітньо-виховної практики. Вона 
розглядає історико-педагогічні процеси як Євро-
пи, так і України в різні періоди, починаючи від 
первіснородового ладу.

Майбутні вчителі, вивчаючи «Історію педаго-
гіки», знайомляться з особливостями виховання 
та навчання підростаючого покоління в окремий 
історичний період, з ідеями визначних зарубіж-
них та українських педагогів. Таким чином, ця 
дисципліна «покликана глибше пізнати минуле й 
наблизити майбутнє».

З навчальних дисциплін нами розроблена тема-
тика завдань для самостійної роботи таким чином, 
щоб вони сприяли розвитку інтересу в студентів 
до педагогічних знань, що врешті-решт поступо-
во стимулюватиме утвердження їх педагогічного 
мислення і формуватиме педагогічну культуру. 
Наведемо приклад тем для самостійного опрацю-
вання з дисципліни «Загальні основи педагогіки»: 
«Значення педагогічної професії в розвитку сус-
пільства», «Особистість учителя початкової шко-
ли», «Сенс знання вчителем вікових особливос-
тей дітей», «Формування особистості молодшого 
школяра», «Виховний ідеал української народної 
педагогіки», «Народна педагогіка про досконалу 
людину», «Народна педагогіка про особистість, її 
розвиток, виховання і формування», «Активність 
особистості у власному розвитку, вихованні, фор-
муванні», «Особливості застосування методів на-
уково-педагогічного дослідження», «Місце та роль 
початкової школи в системі безперервної освіти», 
«Особливості навчально-виховного процесу в за-
гальноосвітніх закладах різних типів» та ін.

Також, розроблені завдання до кожної теми 
для самостійної роботи в модульному середови-
щі. Наприклад, тема «Педагогіка як наука» – 
1. Охарактеризувати виникнення і розвиток пе-
дагогіки як науки; 2. Що є предметом вивчення 
педагогіки і які проблеми вона досліджує на су-
часному етапі розвитку?; 3. Охарактеризувати 
систему педагогічних наук; тема «Система освіти 
в Україні» – 1. Назвати місце та роль початкової 
школи в системі безперервної освіти; 2. Назвати 
типи загальноосвітніх навчальних закладів; тема 
«Дослідження педагогічних явищ і процесів» – 
1. Які методи дослідження лежать в основі роз-
робки педагогічної теорії?; 2. Назвати особливос-
ті застосування методів науково-педагогічного 
дослідження; тема «Мета і завдання виховання 
особистості» – 1. У чому полягає різниця між 
поняттями «мета виховання» та «ідеал вихован-
ня»?; 2. Назвати етапи конкретизації мети вихо-
вання; тема «Вікові особливості розвитку та ви-
ховання дітей та учнів» – 1. У чому полягає сенс 
знання вчителем вікових особливостей дітей?; 
2. Що входить в індивідуальні особливості дітей?; 
тема «Педагогічна професія й особистість учите-
ля» – 1. Охарактеризувати особистість учителя 
початкової школи; 2. Дати оцінку професійно-
важливим якостям особистості вчителя; 3. Яким 
Ви уявляєте ідеал учителя? та ін. 
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Самостійна робота з дисципліни «Історія пе-
дагогіки» передбачає такі теми рефератів: «Ме-
тодика розвиваючого навчання Й. Песталоцці», 
«Проблема вчителя та його підготовка в творах 
Й. Песталоцці», «Теорія національного вихован-
ня в Німеччині кінця ХVIII – початку ХХ ст.», 
«Дидактика розвиваючого навчання Ф. Дістерве-
га», «Система підготовки вчительських кадрів у 
творах і практиці Ф. Дістервега», «Основні на-
прямки розвитку педагогічної науки кінця ХIХ – 
початку ХХ ст.», «Реформаторство в педагогіці 
Заходу в кінці ХIХ – початку ХХ ст.», «Педаго-
гічна система М. Монтессорі», «Реформи освіти 
в провідних країнах Заходу кінця ХХ – початку 
ХХI ст.», «Християнство та його роль у розпо-
всюдженні писемності в Київській Русі», «Літе-
ратурно-педагогічні пам’ятки Київської Русі та 
їх вплив на розвиток школи і педагогіки в Украї-
ні», «Внесок К. Ушинського в розвиток теорії по-
чаткової освіти», «Виховний ідеал українських 
діячів «Просвіт» кінця ХIХ – початку ХХ ст.», 
«Громадський рух за пропаганду педагогічних 
ідей і поширення освіти серед народу в Україні 
кінця ХIХ – початку ХХ ст.», «Педагогічні ідеї та 
просвітницька діяльність (Б. Грінченка, Т. Лубен-
ця, І. Франка, Лесі Українки)» та ін. 

Пропонуємо завдання для самостійної робо-
ти в модульному середовищі. Наприклад, тема 
«Виникнення виховання й освіти у світовій сус-
пільній цивілізації. Виховання і навчання в ан-
тичному суспільстві» передбачає такі завдання: 
1. Охарактеризувати підходи світової науки до 
виникнення виховання як суспільного явища; 
2. Охарактеризувати афінську систему вихо-
вання. Тема «Педагогічна думка в е. Середньо-
віччя, е. Відродження та Реформації» включає 
завдання: 1.Проаналізувати типи виховних сис-
тем е. Середньовіччя. Обґрунтувати поняття 
«схоластичний тип мислення» на прикладі ідей 
учених-схоластів П. Абеляра, Ф. Аквінсько-
го; 2. Довести утвердження ідеалу гармонійно-
го розвитку людини е. Відродження на прикла-
ді роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель». 
Завдання до теми «Педагогіка е. Просвітництва. 
Видатні діячі епохи пізнього Просвітництва в 
Європі»: 1. Проаналізувати навчально-виховний 
процес у школі В. да Фельтре під назвою «Бу-
динок радості»; 2. Розкрити концепцію вільного 
природного виховання Ж.-Ж. Руссо на прикладі 
його твору «Еміль або про виховання». Завдан-
ня до теми «Шкільництво та педагогічна думка 
країн Європи кц. ХVІІІ – ХІХ ст.»: 1. Проаналі-
зувати філософсько-психологічну теорію «чистої 
дошки» Дж. Локка; 2. Проананалізувати теорію 
«елементарної освіти» Й. Песталоцці. Завдання 
до теми «Основні теорії європейської освіти но-
вого часу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)»: 1. Роз-
крити зміст теорії «громадянського виховання» 
і «трудової школи» Г. Кершенштейнера; 2. Роз-
крити зміст теорії «вільного виховання» М. Мон-
тессорі. Завдання до теми «Виховання, школа і 
педагогічна думка в Київській Русі»: 1. Проана-

лізувати систему освіти і шкільництва в Київ-
ській Русі; 2. Охарактеризувати християнство та 
його роль у розповсюдженні писемності в Київ-
ській Русі. Тема «Освіта і виховання в Україні 
в е. Відродження та Ренесансу (ХVІ – перша 
половина ХVІІІ ст.)» передбачає такі завдання: 
1. Проаналізувати Статут Львівської братської 
школи та порівняти його з твором Я.А. Комен-
ського «Закони добре організованої школи»; 
2. Проаналізувати навчально-виховний процес 
у Києво-Могилянській академії. Назвати відмін-
ності між системами навчання у Києво-Могилян-
ській академії та європейському університеті; 
Тема «Українське шкільництво і педагогіка дру-
гої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.)» 
включає такі завдання: 1. Проаналізувати сис-
тему освіти України у складі Російської імпе-
рії (друга половина XVIII – перша половина 
ХІХ ст.); 2. Проаналізувати розвиток освіти на 
Правобережній та Західній Україні (друга поло-
вина XVIII – перша половина ХІХ ст.). Завдання 
до теми «Школа і педагогічна думка в Україні 
другої половини ХІХ – початок ХХ ст.»: 1. Проа-
налізувати систему освіти на території підросій-
ської України у другій половині ХІХ – початку 
ХХ ст.; 2. Проаналізувати роль культурно-освіт-
ніх товариств «Просвіта» у справі національної 
освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 
Завдання до теми «Школа і педагогічна думка в 
Україні ХХ ст.»: 1. Охарактеризувати розвиток 
українського шкільництва у період між першою 
і другою світовими війнами; 2. Охарактеризувати 
українську школу в роки другої світової війни і в 
повоєнний час та ін.

Індивідуальні завдання з педагогічних дис-
циплін студенти можуть виконувати за бажан-
ням. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє 
самореалізації студента, розкриваючи в нього 
такі грані особистості, які допомагають професій-
ному розвитку. Виконання завдань такого типу 
буде сприяти пробудженню самостійності думки 
студентів, розширенню та закріпленню знань і 
вмінь, що одержуються на лекція, семінарах та 
практичних заняттях, розвитку творчого потен-
ціалу майбутніх фахівців.

Висновки. Отже, самостійна робота студентів 
потребує чіткої організації, планування, систе-
ми й певного керування, що сприяє підвищен-
ню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи 
багато в чому залежить від бажання, прагнення, 
інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто 
від наявності позитивних мотивів. Велике зна-
чення під час самостійної роботи студента мають 
його спрямованість, психологічна готовність, а 
також певний рівень бази знань, на який будуть 
нашаровуватися нові знання. Оволодівши до-
свідом самостійної діяльності під час навчання, 
майбутній учитель початкових класів зможе по-
стійно поглиблювати свої знання, розвивати зді-
бності розв’язувати професійні завдання, у нього 
виробиться позитивна мотивація до самостійної 
навчальної діяльності. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация
В статье раскрывается вопрос роли самостоятельной работы в профессиональной подготовке учителя 
начальной школы. Утверждается мнение о важности развития в будущих специалистов самостоятель-
ности в учебно-познавательной деятельности. Приведены примеры заданий для самостоятельной ра-
боты по дисциплинам «Общие основы педагогики» и «История педагогики». 
Ключевые слова: самостоятельная работа, принцип самостоятельности, учебно-познавательная дея-
тельность, подготовка учителя, педагогические дисциплины.
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ROLE OF INDEPENDENT WORK IN PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING  
IN TEACHING OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES

Summary
In the article the question of the role of independent work in primary school teachers training is being 
disclosed. The importance of the development of future specialists’ independence in learning and cognitive 
activity is being proved. The examples of tasks for independent work on the subjects of «General Principles 
of Pedagogy» and «History of Education Science» are given. 
Keywords: independent work, the principle of self-sufficiency, learning and cognitive activities, teacher 
training, pedagogical disciplines.
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ДО ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ»

Павленко М.С.
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті автором здійснено теоретичне обґрунтування визначення сутності поняття «розвиток професійної 
мобільності». Роль професійної мобільності у сучасному суспільстві. Фактори та критерії забезпечення 
професійної мобільності. Значущість професійної мобільності для розвитку та зміцнення інтелектуально-
освітнього середовища. 
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, розвиток професійної мобільності, педагог.

Актуальність дослідження. Сучасна люди-
на живе у складному світі, який швидко 

розвивається. Стрімкий розвиток соціального, 
економічного, культурного життя, суспільства 
і окремої людини викликає нагальну потребу у 
конкурентноздатних фахівцях, які можуть при-
ймати та реалізовувати нестандарнті рішення, 
уникати стереотипів. Як зазначено в Концепції 
розвитку професійно-технічної освіти України 
та Національній доктрині розвитку освіти Укра-
їни у ХХІ столітті нагальною потребою є за-
безпечення підготовки кваліфікованих кадрів, 
які здатні до творчої праці, професійного само-
розвитку, впровадження наукоємних та інфор-
маційних технологій, конкурентоспроможних та 
мобільних на ринку праці.

Сьогодення вимагає від людини в цілому й 
фахівця-професіонала зокрема, бути готовим до 
постійного оновлення знань, об’єктивного зрос-
тання, освоєння нових інформаційних джерел 
та технологій, оперативного реагування на їх 
зміни, бути конкурентоспроможним у будь-якій 
сфері діяльності.

Постановка проблеми. Могутні інтеграційні 
процеси, все сильніше захоплюють всі сфери сус-
пільного життя, вимагають адекватних відповідей 
від вищої освіти, посилення організації підготовки 
сучасного фахівця, які відповідають всім вимогам 
міжнародного співтовариства. Інтеграційний про-
цес полягає у впровадженні європейських норм 
і стандартів в освіті і науці, розширенні власних 
культурних і наукових досягнень в ЄС. Відпо-
відні дії спрямовані на зміцнення в Україні єв-
ропейської культурної ідентичності і посилення 
інтеграції в загальноєвропейське інтелектуально-
освітнє середовище. Особливо важливим є вико-
нання сумісних культурних, наукових і освітніх 
проектів, залучення українських педагогів, уче-
них і фахівців до загальноєвропейських програм 
наукових і освітніх досліджень. Все це вимагає від 
ВНЗ вирішення багатьох важливих завдань серед 
яких: модернізація державної системи контролю 
якості підготовки фахівців; створення внутри-
вузівської системи управління якістю навчання; 
розробка форм нової документації; створення на-
вчально-методичного забезпечення підготовки ви-
сококваліфікованого фахівця; модернізація схе-
ми фінансування; залучення студентів у процес 
управління навчально-виховним процесом у ВНЗ; 
розвиток академічної мобільності.

Отже, сучасні реалії ставлять перед вищою 
школою цілком точні завдання щодо підготовки 
спеціалістів, які мають відрізнятися високим рів-
нем духовної культури, бути здатними до демо-

кратичних форм організації влади і управління, 
утвердження ринкових відносин, до свідомого й 
відповідального самовизначення, саморозвитку, 
самостійного вибору та мобільності в реалізації 
власного життєвого шляху.

Згідно з Концепцією розвитку освіти Украї-
ни основна мета професійної освіти – підготов-
ка кваліфікованого фахівця відповідного рівня 
і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 
компетентного, відповідального, такого, що віль-
но володіє своєю професією і орієнтованого в су-
міжних галузях діяльності, здатного до ефектив-
ної роботи за фахом на рівні світових стандартів, 
готового до постійного професійного зростання, 
соціально-професійної мобільності.

Розвиток освітніх інновацій цілком залежить 
від рівня підготовки фахівців, від здатності опера-
тивного реагувати у своїй діяльності на зміни по-
треб суспільства, ринку праці, розвиток технологій.

Тому в цій ситуації, педагог покликаний 
сприяти розвитку особистості, орієнтуватися в 
мінливому суспільстві, брати участь у його пе-
ретворенні і тому сам повинен бути готовим до 
діяльності в нових динамічних соціокультурних 
і професійних умовах інноваційного освітнього 
простору. Іншими словами, бути мобільним.

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутнос-
ті поняття «розвиток професійної мобільності 
педагога».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ува-
га до професійної мобільності стала предметом 
досліджень науковців різних галузей у 70-х роках 
ХХ століття. Першими науковцями, які говорили 
про професійну мобільність як невід’ємну складо-
ву суспільного життя були: Б. Барбер, Ю. Веніга, 
Е. Гідденс, П. Сорокін. Наукові праці І. Вишне-
градського, Б. Гершунського, Б. Матіна, І. Янжули 
безпосередньо були присвячені вивченню історич-
ного аспекту виникнення проблеми професійної 
мобільності в науці та освіті. Також до проблеми 
формування професійної мобільності, як здат-
ності людини швидко й ефективно самоорганізо-
вуватися, змінюватися відповідно до життєвих і 
професійних потреб, адаптуватися до певного 
професійного середовища та професійних груп й, 
кінець-кінців, ефективно працювати викладено у 
працях вчених: Л. Сушенцевої, І. Шпекторенко, 
Б. Ігошева, Р. Пріми.

Основна частина. Якщо у недалекому мину-
лому попередні покоління здобували професію 
на все життя, то нинішнє має бути готовим до 
зміни професійної діяльності та володіти соці-
ально-професійною мобільністю через швидкі 
зміни виробничих умов. Відповідно до новітніх 
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реалій, професія більше не являється центром 
життєвого циклу людини, а навпаки відображує 
одну з можливих форм соціального пристосу-
вання і творчої самореалізації особистості. Обся-
ги і складність інформації, яку сучасна людина 
змушена засвоювати у всіх сферах свого життя: 
соціальній, економічній, професійній, побутовій 
та ін. Це вимагає від особистості вміння опера-
тивно оновлювати свої знання, гнучко орієнтую-
чись у безперервних змінах інформаційного се-
редовища. Іншими словами, щоб бути успішним 
і конкурентоздатним фахівець повинен володіти 
певними особистісними якостями – бути рухли-
вим, мобільним, готовим до будь-яких змін, вміти 
швидко і ефективно адаптуватися до нових умов.

Також одним із пріоритетних напрямків по-
дальшого розвитку України – це орієнтація на 
європейську інтеграцію. Важливу роль у цьому 
процесі відіграє адаптація вітчизняної моделі за-
гальноосвітнього навчання до вимог європейської 
освітньої системи, яка ґрунтується на п’ятьох 
основоположних принципах створення єдиного 
освітнього простору: багатокультурність, мобіль-
ність, відкритість, компетентність, навчання без 
вікових меж. Відтак, актуальності набуває про-
блема здатності сучасного педагога гнучко реагу-
вати на постійно змінювані умови та зміст своєї 
професійної діяльності, самостійно працювати 
над власним розвитком, підвищенням освітнього 
й культурного рівнів, набувати необхідних для 
професійної діяльності знань, умінь і навичок, 
критично мислити, володіти стійкою системою 
мотивів і потреб соціалізації, активно і творчо ді-
яти та бути конкурентоздатним.

Виклики суспільства й освіти спрямовують 
педагога на постійний пошук шляхів удоскона-
лення навчально-виховного процесу, передбача-
ють наступність між допрофільним і профільним 
етапами навчання. Освіті потрібен учитель, який 
працює у форматі творчих шукань, що ґрун-
туються на здобутках традиційної методики та 
включають інноваційні елементи. Сьогодення ви-
магає від сучасного педагога бути мобільним.

Мобільність – (від франц. mobile – рухливий, 
рухливість, здатність до швидкого пересування) 
у загальноприйнятому значенні визначається 
як здатність до швидкої зміни стану, статусу, 
вміння швидко орієнтуватися в ситуації, знахо-
дити потрібні форми діяльності. Крім того, мо-
більність розглядається як соціальна категорія 
(перехід людей з одних громадських груп, шарів 
до інших). Більш вузьке розуміння мобільності 
пов’язано з безпосереднім швидким виконанням 
певних завдань [1, с. 534].

Можна погодитись з думкою Ю. Калиновсько-
го, який зазначає, що критеріями мобільності є:

– властивості та якості особистості: відкритість 
світу, довіра до людей і до себе, гнучкість, опера-
тивність, локалізація контролю, толерантність;

– вміння: рефлексії, саморегуляції, самовиз-
начення, цілепокладання;

– здібності: бачити і розуміти сутність змін у 
соціумі; 

– бачити варіативність і альтернативність 
розвитку ситуації;

– конструктивно, продуктивно мислити; 
– проектувати необхідні зміни в мікросоціумі; 
– вирішувати проблеми; 

– адаптуватися до змін [2, с. 284].
Термін «соціальна мобільність» уведено в со-

ціологію П. Сорокіним. Без сумніву, наукова праця 
П. Сорокіна – найдосконаліше за своєю системніс-
тю і багатогранністю джерело, на яке посилаються 
практично всі сучасні дослідники мобільності. При 
цьому соціологи зосереджують основну увагу, на-
самперед, на цілях і мотивах мобільності та соці-
альної адаптації, переміщеннях індивідів у сферах 
суспільного життя, шансах на кар’єру тощо.

Усі види соціальної мобільності об'єктивно 
впливають на професійну мобільність і цей вплив 
є взаємним. Так, у структурі професійної мо-
більності виділяється окремий її важливий еле-
мент – професійну навченість, що є фактично 
академічною мобільністю особистості, яка бага-
то у чому визначає сформованість професійної 
мобільності [3, с. 362]. Таким чином, професійна 
мобільність людини формується у соціальному, 
академічному, культурному, соціокультурному 
та професійному середовищі.

Як вважає Л.Сущенцева, висока професійна 
конкурентоспроможність проявляється у здат-
ності особистості самостійно знайти шляхи само-
реалізації, самовдосконалення, уникнути застря-
гання в періодах вікових і професійних криз, не 
піддатися маргіналізації свідомості. Саме такі 
особистості становитимуть основу соціального 
фундаменту демократичного суспільства й попо-
внять клас «професіоналів».

Поняття «професійна мобільність» має декіль-
ка визначень, які, за великим рахунком, є то-
тожними. Вони характеризують мобільність як 
здатність людини швидко й ефективно самоорга-
нізовуватися, змінюватися відповідно до життє-
вих і професійних потреб, адаптуватися до пев-
ного професійного середовища та професійних 
груп й, кінець – кінців, ефективно працювати. За-
слуговує на увагу тлумачення терміну «професій-
на мобільність», яке наводить Л. Сушенцева. На 
думку науковця, «професійна мобільність» – яв-
ляється складним, інтегративним, багатофактор-
ним утворенням. Це властивість особистості,яка 
забезпечує внутрішній механізм її розвитку; ді-
яльність особистості (обумовлену подіями, що 
швидко змінюють соціальне професійне середови-
ще), результатом якої є її самореалізація в обра-
ній професії та житті; процес самовдосконалення 
особистості та перетворення навколишнього про-
фесійного і життєвого середовища. Професійна 
мобільність забезпечує: розвиток людини через 
сформованість ключових, загально професійних 
компетенцій; діяльність людини детерміновану 
подіями, що змінюють середовище (результатом 
діяльності виступає самореалізація особистості 
яку професії,такі в повсякденному житті); процес 
перетворення людиною не тільки самої себе, а й 
професійно-життєвого середовища [4, с. 40].

Наприклад, І. Шпекторенко розглядає профе-
сійну мобільність як: 

– здатність (тобто готовність) особистості до-
сить швидко і успішно оволодівати новою тех-
нікою і технологією, набувати знання та уміння, 
які забезпечують ефективність нової професійно 
орієнтованої діяльності; 

– рухливість особистості, спроможність її до 
динамічного нарощування власного ресурсу, до 
швидкого пересування, змін; 
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– ознаку кар'єрного розвитку індивіда; 
– процес переходу індивіда або професій-

ної групи з однієї професійної позиції в іншу 
[5, с. 467-472].

Значущість професійної мобільності, на дум-
ку Н. Василенка, зумовлена декількома причи-
нами, які умовно можна поділити на зовнішні 
та внутрішні. Зовнішні причини визначаються 
змінами в середовищі життєдіяльності людини, 
які можуть мати глобальний та індивідуальний 
характер. Глобальні зміни викликані реструк-
туризацією економіки, а індивідуальні – зміною 
професії, робочого місця, статусу в організації в 
результаті різних причин (стан здоров’я, зміна 
місця мешкання тощо). Науковець стверджує, 
що внутрішні причини обумовлені індивідуаль-
ною спрямованістю особистості. З одного боку 
вони визначаються мотивацією успіху, яка ви-
кликає в особистості прагнення до вдосконален-
ня професійних умінь та навичок, саморозвитку, 
кар’єрного зростання, а з іншого боку – пізнім 
професійним самовизначенням, що передбачає 
перехід до професії, яка значно відрізняється за 
профілем від одержаної раніше професійної осві-
ти. Сучасна ситуація в суспільстві вимагає від 
людини здатності до самозміни як способу при-
йняття виклику швидко змінюваній реальності з 
орієнтацією на автономність, незалежність, опо-
ру на власні сили [6, с. 15].

Науковець І. Хорєв у своєму дослідженні теж 
розділяє поняття професійної мобільності на зо-
внішні й внутрішні чинники. Науковець зазначає, 
що зовнішні спричинені об’єктивною необхідніс-
тю зміни спеціальності, спеціалізації, статусу 
особистості. А вже внутрішні зумовлені індиві-
дуальними особливостями, пов’язаними з моти-
вацією успіху, спрямованістю особистості на вдо-
сконалення професійних навичок, саморозвиток, 
кар’єрне зростання. Внутрішні чинники можуть 
бути пов’язані також із схильністю людини до 
зміни предметної діяльності, пізнім професійним 
самовизначенням, різноманітними особистими 
проблемами [7, с. 243].

Професійна мобільність також може розгляда-
тися як горизонтальна та вертикальна мобільнос-
ті. Під горизонтальною професійною мобільністю 
слід розуміти перехід індивіда з однієї профе-
сійної групи в іншу, що розташована на тому ж 
рівні у плані оплати праці й престижності про-
фесії, тобто переміщення фахівця без якісної 
зміни професії і кваліфікації. Під вертикальною 
професійною мобільністю мається на увазі пере-
міщення індивіда з одного професійного прошарку 
в інший. Соціологи, як правило, під професійною 
мобільністю розуміють плинність кадрів, аналізу-
ючи яку, вони констатують динаміку розвитку у 
суспільстві різних професійних груп.

Здатність людини протягом життя навчатися 
і змінювати вид діяльності, зумовлюється цілим 
рядом причин, які можна розподілити на зовніш-
ні та внутрішні. Є. Іваніченко також посилається 
на внутрішні та зовнішні причини формування 
професійної мобільності. На думку дослідника, 
внутрішні причини професійної мобільності – це 
якості особистості, освіта і вплив на свідомість 
людини професійного середовища, що зумовлює 
відповідний рух людини в межах одного якогось 
професійного середовища (професійну актив-

ність, діяльність), або перехід в інше, більш при-
вабливе у певний відрізок часу. Зовнішні причини 
визначаються змінами у середовищі його життє-
діяльності. Ці зміни можуть мати колективний 
та індивідуальний характер. Індивідуальні зміни 
можуть бути викликані необхідністю зміни про-
фесії, робочого місця, статусу в організації у ре-
зультаті зміни місця проживання, нових сімей-
них обставин, погіршення стану здоров'я.

При підготовці фахівця у вищому навчальному 
закладі здійснюється активний пошук можливос-
тей розвитку, формування системи ціннісних орі-
єнтацій, моделювання свого майбутнього, форму-
вання образу майбутньої професії. Саме на цьому 
етапі надзвичайно важливо сформувати у сту-
дентів внутрішнє усвідомлення багатоваріантнос-
ті можливостей розвитку, уміння співвідносити 
особисті ціннісні орієнтації із загальнолюдськими, 
уміння сприймати світ в русі, пристосовуватися 
до нестримно змінних умов, тобто формувати про-
фесійну мобільність [8, с. 115].

Професійна мобільність відіграє надзвичай-
но важливу роль у сучасному суспільстві, адже 
вона прямо пов’язана з рівнем професійної осві-
ти людини і є найбільш надійним каналом вихід-
ної професійної мобільності. Цілком слушною є 
думка Р. Пріми стосовно того, що професійну мо-
більність педагога доцільно розглядати як: «під-
ґрунття ефективного реагування особистості на 
«виклик» сучасного суспільства, своєрідний осо-
бистісний ресурс, що лежить в основі дієвого пе-
ретворення суспільного довкілля і самого себе в 
ньому; системне багатогранне явище, що вимагає 
інтегрованого, міждисциплінарного підходу щодо 
дослідження; внутрішній (мотиваційно-інтелек-
туально-вольовий) потенціал особистості, що ле-
жить в основі гнучкої орієнтації і діяльнісного 
реагування в динамічних соціальних і професій-
них умовах у відповідності з власними життє-
вими позиціями; забезпечує готовність до змін 
і реалізацію цієї готовності у своїй життєдіяль-
ності (готовність особистості до сучасного жит-
тя з його багатоаспектними чинниками вибору); 
детермінує професійну активність, суб’єктність, 
творче ставлення до професійної діяльності, осо-
бистісного розвитку, що сприяє ефективному 
розв’язанню фахових проблем» [9].

Філософський підхід до проблеми формуван-
ня професійної мобільності характеризують пра-
ці Е. Дюркгейма, М. Вебера, в яких науковці роз-
кривають сутність феномену «мобільність» крізь 
призму законів діалектики. А саме: економіка 
досліджує мобільність з позиції характеру пере-
бігу процесів мобільності, педагогіка – проблеми 
формування індивідуальної мобільності кожної 
людини, сутнісних характеристик мобільності як 
якості особистості. У психології професійна мо-
більність визначається як механізм соціальної 
адаптації, що дозволяє особистості управляти 
своєю професійною поведінкою.

Ми погоджуємося з думкою С. Вишнякової, 
що професійна мобільність – здатність і готов-
ність працівника швидко засвоювати технічні за-
соби, технологічні процеси та нові спеціальності 
чи зміни в них, це потреба постійно підвищувати 
свою освіту і кваліфікацію [10, с. 262]. О. Мали-
гіна визначає професійну мобільність як специ-
фічний вид діяльності, у процесі якої формують-
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ся та реалізуються здібності людини засвоювати 
нове у професійній сфері [11, с. 76].

Важливим фактором забезпечення професій-
ної мобільності Б.Ігошев вважає наявність у лю-
дини певних особистісних якостей та здібностей 
і виділяє наступні:

– соціальна активність, що виражається в го-
товності брати участь в різних громадських за-
ходах, проектах різної змістовної спрямованості;

– висока адаптивність до різних суспільних 
ситуацій, функціонально різних видів діяльності;

– креативність, творче перетворення будь-
якій ситуації [12, с. 108-109].

Як зазначає Ю. Биктуганов, професійна мо-
більність є найважливішою якістю особистості 
сучасного вчителя, що дозволяє йому успішно 
адаптуватися до умов, що змінюються у профе-
сійній навчально-виховної діяльності і вирішува-
ти педагогічні завдання у відповідність з профе-
сійним призначенням, виступаючи основою його 
професійного зростання. Якісними характерис-
тиками професійної мобільності вчителя є: ког-
нітивність, оперативна і регулятивна діяльність. 
Також науковцем визначено рівні прояву про-
фесійної мобільності. Це потенційно-немобільний 
(низький), умовно-мобільний (середній) і потен-
ційно-мобільний (високий), критеріями їх оцінки 
виступають рівень знань, володіння технологіями 
педагогічної діяльності і педагогічна рефлексія.

У своїх наукових працях Ю. Биктуганов 
стверджує, що ефективність розвитку профе-
сійної мобільності вчителя може бути забезпе-
чена, якщо: 

– реалізація проектної діяльності вчителів в 
системі додаткової освіти базується на комплексі 
методологічних підходів (системного, компетент-
нісного, особистісно-діяльнісногота аксіологічно-
го) та принципах детермінованості, наступності, 
динамічності та перспективності; 

– розвиток мобільності вчителів носить дифе-
ренційований та індивідуальний характер, забез-
печуючи, з одного боку, вдосконалення вчителем 
технології організації проектної діяльності учнів 
у начальній і позашкільної діяльності; 

– сприяє цілеспрямованої діяльності вчителя 
з безперервного саморозвитку, саморефлексії і 
управління своїм професійним ростом; 

– технологія реалізації проективної діяльнос-
ті забезпечує професійно-особистісне зростання 
вчителя, підвищуючи його професійну мобіль-
ність і виконуючи діагностичну, прогностичну і 
розвиваючу функції; 

– створені умови, необхідні для розвитку про-
фесійної мобільності вчителя в системі додатко-
вої освіти [13].

На думку Ю. Клименко, яка досліджує про-
фесійно-педагогічну мобільність, важливу роль у 
досліджуванні цього явища відіграє «ідеал», яко-
го слід прагнути у професійній підготовці вчите-
лів. Останнім часом у науковій літературі набуло 
поширення поняття «професійно мобільний пе-

дагог», під яким розуміється людина, спроможна 
вдосконалюватися, гнучко реагувати на нові ви-
моги та умови існування, адаптуватися до них 
(Л. Амірова); особистість, яка володіє сенситив-
ністю до інноваційних змін в освіті, здатністю до 
внутрішньої мобілізації власних ресурсів з метою 
адаптації в освітньому середовищі, що постійно 
змінюється, нарощування власного ресурсу для 
розв’язання нових завдань, а також готова до 
оволодіння новими педагогічними технологіями 
(Л. Горюнова); інтегративна властивість особис-
тості, що передбачає динамічний стан індивіда, 
здатного гнучко адаптуватися до зміни змісту та 
умов професійно-педагогічної діяльності, усві-
домлювати необхідність безперервної самоосві-
ти й спроможного за її допомогою підтримувати 
свій професійно-творчий і соціальний потенціал 
(І. Нікуліна) [14, с. 9].

І. Якиманською з'ясовано, що однією з педаго-
гічних умов формування професійної мобільності 
є створення позитивної мотивації на професійну 
мобільність при особистісно орієнтованому на-
вчанні. Така організація процесу навчання до-
зволяє приділяти увагу розвитку індивідуальних 
здібностей студента, визнаючи його основною 
цінністю всього навчального процесу [15].

Отже, розвиток професійної мобільності пе-
дагога залежить, перш за все, від психічних 
новоутворень і професійно важливих якостей, 
які повинні з'явитися в результаті готовності до 
швидкого адаптування нових умов праці, здат-
ності самостійно, результативно і відповідально 
розв’язувати професійні проблеми. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Поняття «мобільність» – це одна із сут-
тєвих характеристик людини, яка проявляється 
у професійній діяльності. Процес швидкої зміни 
техніки та технологій виробництва, впроваджен-
ня та розвиток інновацій не може супроводжу-
ватися без розвитку професійної мобільності. 
Професійна мобільність – це готовність до опера-
тивної реалізації оптимальних способів виконан-
ня різноманітних завдань у межах своєї професії, 
володіння професійними прийомами і вміннями 
та ефективне їх використання з метою виконан-
ня будь-яких завдань у суміжних галузях. Таким 
чином, на підставі проведеного дослідження, ми 
вважаємо, що «розвиток професійної мобільності 
педагога» – це явище, що інтегрує соціально-пе-
дагогічний досвід, професійні знання та вміння й 
особистісні риси фахівця. Засвідчило нашу гіпо-
тезу про те, що розвиток професійної мобільності 
педагога є чинником успішної діяльності, показ-
ником потенційних можливостей педагога щодо 
реалізації функціональних обов’язків і виявляє 
свій зовнішній прояв у педагогічній діяльності, 
забезпечує соціальну й професійну самооргані-
зацію особистості, відкритість до змін і творчого 
пошуку, здатність до самовираження та само-
творення, готовність і здатність адаптуватися до 
певного професійного середовища.
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К ПРОБЛЕМЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ  
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ»

Аннотация
В статье автором осуществлено теоретическое обоснование определения сущности понятия «развитие 
профессиональной мобильности». Роль профессиональной мобильности в современном обществе. Фак-
торы и критерии обеспечения профессиональной мобильности. Значимость профессиональной мобиль-
ности для развития и укрепления интеллектуально-образовательной среды.
Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, развитие профессиональной мобиль-
ности, педагог.

Pavlenko M.S.
Lviv Polytechnic National University

THE PROBLEM OF THE CONCEPT  
OF «DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY»

Summary
The author of the theoretical justification defining the essence of the concept of «development of professional 
mobility.» The role of professional mobility in modern society. Factors and criteria of professional mobility. 
The importance of professional mobility for the development and strengthening of intellectual and 
educational environment.
Keywords: mobility, professional mobility, the development of professiona lmobility, teacher.
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ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК  
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ КОЛЕДЖІВ

Павлиш Т.Г.
Криворізький коледж економіки та управління

Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана

У статті автором обґрунтована необхідність розвитку професійної мобільності викладачів інформатики в 
системі науково-методичної роботи коледжу. Автор наголошує на тому, що методична робота в коледжі має 
стати запорукою успіху, підвищення професіоналізму викладача, розвитку його професійної мобільності. 
У статті розкрито форми методичної роботи з викладачами інформатики коледжу, спрямовані на роз-
виток їх професійної мобільності. В результаті аналізу, автор зазначає, що у коледжі системно слід 
поєднувати традиційні і інноваційні форми методичної роботи з викладачами для успішного розвитку їх 
професійної мобільності.
Ключові слова: професійна мобільність викладача, методична робота, форми методичної роботи. 

Постановка проблеми. Аналіз останніх осві-
тянських документів дає нам можливість 

зробити висновок, що освіта здобута в Україні, 
має стати конкурентоспроможною в європейсько-
му та світовому освітньому просторі, а людина – 
захищеною і мобільною на ринку праці. Вона має 
бути пріоритетною, безперервною і різноманіт-
ною, нести гуманістичні цінності, використовува-
ти нові технології навчання, бути всеохоплюючою, 
забезпечувати саморозвиток особистості.

Пріоритетна увага в реформуванні вищої осві-
ти в Україні надається підготовці педагогічних 
кадрів, які будуть у змозі реалізувати освітні за-
вдання. Зазначені процеси мають відбуватись у 
нових умовах, новими методами із використан-
ням сучасних педагогічних технологій.

Отже, в умовах реформування вищої освіти, 
змінюються пріоритети, оновлюється зміст, види 
і форми діяльності викладача, методична робота, 
яка проводиться у навчальному закладі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові засади методичної роботи у вищих на-
вчальних закладах розроблені Я.Я. Болюбашем, 
М.З. Згуровським, В.С. Журавським та ін. Вивчен-
ню змісту науково-методичної роботи присвяти-
ли свої праці науковці і практики: Н.П. Волко-
ва, Л.І. Даниленко, Г.С. Данилова, В.В. Дородних, 
А.М. Єрмола, А.М. Зубко, О.О. Кіяшко, О.Е. Ко-
валенко, Н.Г. Комаренко, Г.Ю. Кравченко, 
В.В. Маскін, В.І. Маслов; Н.В. Михайловська, 
О.Є. Остапчук, Н.М. Островерхова, В.С. Пікельна, 
В.А. Семиченко, О.Л. Сидоренко, Л.Л. Сушенцева, 
Л.Г. Таланова, І.Ф. Харламов та ін.

Дослідження професійної мобільності та її 
розвитку у педагогічних працівників стало пред-
метом аналізу багатьох педагогів і психологів, зо-
крема Б.М. Ігошева, В.О. Гринько, В.С. Безрука-
вої, Е.А. Нікітіної, Л.В. Горюнової, Л.О. Амірової, 
Р.М. Пріми, С.А. Морозової та потребує подаль-
шого вивчення.

Мета статті. Головною метою цієї статті є 
форми методичної роботи з викладачами інфор-
матики у економічних коледжах, спрямовані на 
розвиток їх професійної мобільності.

Виклад основного матеріалу. Сучасна освіта 
обумовлена інноваційними процесами, потребує 
якісного вдосконалення системи професійної під-
готовки фахівців у вищих навчальних закладах 

І-ІІ рівнів акредитації. Це вимагає від виклада-
чів оновлення змістового компоненту навчальної 
діяльності; постійного самовдосконалення, підви-
щення рівня фахової культури, освоєння нових 
методів і прийомів навчально-виховної діяльнос-
ті, професійної мобільності.

Підготовка та перепідготовка «педагогічних 
кадрів у нинішніх умовах має забезпечувати 
оптимальні передумови для самореалізації осо-
бистості, розкриття усіх закладених у ній по-
тенційних задатків, сил, здібностей, здатності до 
творчості, прийняття нестандартних та опера-
тивних рішень. З огляду на це важливим є під-
готувати професійно мобільного педагога, що з 
огляду на інтеграцію вітчизняної освіти в загаль-
нолюдське європейське співтовариство забезпе-
чуватиме європейську мобільність і конкуренто-
спроможність спеціаліста» [6].

Амірова Л.О. визначає професійну мобільність 
педагогів, як «інтегративно-особистісну якість, 
яка виражається в оперативному реагуванні на 
ситуацію професійно-педагогічної діяльності че-
рез мобілізацію всіх зовнішніх і внутрішніх ре-
сурсів» [1, с. 37].

Гринько В. О. розглядає професійну мобіль-
ність викладача, як інтегративно-психологіч-
ний конструкт, який поєднує у собі успішність 
адаптації у професійному середовищі, сформо-
вану внутрішню потребу особистості у змінах, 
готовність до самовдосконалення, саморозвитку 
і самореалізації, здатність проектувати і реалі-
зовувати власне професійне зростання із ураху-
ванням специфіки педагогічної професії, освітян-
ських інновацій, тенденцій розвитку ринку праці 
та міжнародних і національних освітніх систем, 
досвіду педагогічної діяльності, педагогічну реф-
лексію [3, с. 51].

На нашу думку, професійна мобільність ви-
кладача виявляється в таких якостях особистос-
ті, як здатність гнучко перебудовувати напрям і 
зміст своєї професійної діяльності; вміння само-
стійно працювати над власним розвитком; під-
вищувати освітній і культурний рівень; вміння 
самостійно набувати необхідних для професійної 
діяльності знань, умінь і навичок; критично мис-
лити; активно й творчо діяти.

Отже, методична робота в коледжі має ста-
ти запорукою успіху, підвищення професіона-
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мобільності.

Методична робота у ВНЗ І-ІІ рівня акреди-
тації повинна здійснюватись на підставі Закону 
України «Про освіту», «Про професійно-техніч-
ну освіту», наказу МОН України від 12.12.2000 
№ 582 «Про удосконалення методичної роботи в 
системі професійно-технічної освіти», методич-
них рекомендацій Інституту інноваційних техно-
логій і змісту освіти, Положення про науково-ме-
тодичну роботу навчального закладу та ін.

Методична робота – це заснована на досягнен-
нях науки та передового досвіду система аналі-
тичної, організаційної, діагностичної, пошукової, 
дослідницької, науково-практичної, інформаційної 
діяльності з метою удосконалення професійної ком-
петентності педагогічних працівників та підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу [7].

 Диференціація змісту і форм методичної ро-
боти залежить від специфічних потреб виклада-
чів, які працюють у коледжі; рівня професійної 
компетентності педагогів; досвіду професійної 
підготовки фахівців; особливостей інтересів, по-
треб, мотивів діяльності викладача; віку педагога 
та його стажу викладацької роботи у вищому на-
вчальному закладі; рівня психологічної готовності 
до впровадження сучасних технологій навчання.

Основне завдання методичної роботи з виклада-
чами коледжу – підвищення рівня їх професійної 
компетентності, творчості, ініціативності, сприяння 
впровадженню інформаційних технологій навчан-
ня, сформувати готовність педагогів до інновацій-
них пошуків, можливість самостійно визначити 
стратегічні напрямки навчально-виховного проце-
су, його науково-методичне забезпечення.

На думку Дородних В.В., зміст методичної 
роботи обов’язково включає: вивчення виклада-
чами основних державних нормативних доку-
ментів про освіту; знання актуальних проблем 
фундаментальних, психолого-педагогічних наук; 
впровадження інноваційних технологій навчан-
ня і передового педагогічного досвіду; участь у 
науково-дослідній роботі, науково-практичних 
конференціях, семінарах, конкурсах професійної 
майстерності та ін. [4].

В кожному навчальному закладі повинна бути 
визначена методична проблема над якою протягом 
року працюють викладачі. Індивідуальна робота 
викладача над науково-методичною проблемою 
коледжу – найбільш ефективний шлях включен-
ня його в активну, самостійну творчу пізнавальну 
діяльність. Індивідуальна тема повинна бути спо-
рідненою із загально колективною проблемою, від-
повідати рівню професійного розвитку педагога.

Методична проблема викладача не повинна 
бути випадковою. 

Обираючи проблему власного дослідження, 
викладач враховує певні умови своєї пошукової 
діяльності: 

– викладач має проаналізувати власну педа-
гогічну діяльність, визначити переваги та недо-
ліки власної системи викладання і обрати таку 
проблему дослідження, розробка якої допоможе 
систематизувати власний досвід роботи, підсили-
ти позитивні наслідки або виправити недоліки;

– методична проблема має відповідати мето-
дичній проблемі, над дослідженням якої працює 
педагогічний колектив навчального закладу; 

– роботу над дослідженням методичної про-
блеми необхідно чітко спланувати, поділити на 
етапи, встановити реальні терміни їх виконан-
ня: вивчення літератури та інших інформацій-
них матеріалів з даного питання, вивчення мож-
ливості застосування теоретичних положень в 
практичній діяльності, розробка практичних за-
ходів, розробка занять та виховних заходів, під 
час проведення яких доцільне використання ма-
теріалу методичної теми викладача; 

– аналіз, систематизація та узагальнення 
отриманих результатів дослідження; 

– оформлення результатів дослідження мето-
дичної проблеми: творчий звіт, розробка мето-
дичних матеріалів, виступи на засіданнях цикло-
вих комісій, на методичній та педагогічній радах, 
в яких чітко визначена реалізація теоретичних 
положень в практичній діяльності викладача; 

– узагальнені матеріали з дослідження мето-
дичної проблеми подаються до методичного кабі-
нету для вивчення, узагальнення, рецензування 
та подальшого використання в діяльності інших 
педагогічних працівників; 

– над обраною методичною проблемою викла-
дач може працювати не більше 5 років. В разі 
необхідності викладач може змінити тему рані-
ше, але тільки після закінчення роботи над по-
передньою проблемою.

Серед основних форм методичної роботи нази-
вають такі: комплексне методичне забезпечення 
дисциплін (підготовка програм, навчальних по-
сібників, практикумів, методичних посібників, що 
передбачають найбільш ефективне використан-
ня сучасних форм і методів навчання); розробка 
комплексних кваліфікаційних робіт і завдань за 
профільними дисциплінами; підготовка методич-
них матеріалів до самостійної роботи студентів; 
розробка і видання методичних рекомендацій з 
виконання курсових, дипломних і випускних ро-
біт; підбір місць практики для студентів відповід-
но профілю майбутньої роботи; співробітництво з 
іншими навчальними закладами; вивчення, уза-
гальнення і впровадження в навчальний процес 
прогресивних форм навчання; участь викладачів 
у методичних конференціях [2, с. 51].

За формою методична робота може бути 
фронтальною, груповою та індивідуальною. 

Індивідуальні форми – надання практичної 
допомоги викладачу у розвитку його професійної 
програми підвищення кваліфікації з урахуванням 
рівня його компетентності, потреб і зацікавленості.

До індивідуальних форм методичної роботи 
належить: системне вивчення та аналіз роботи 
викладачів, майстрів виробничого навчання, ку-
раторів; надання допомоги викладачам у виборі 
форм та методів навчання і виховання студентів, 
в удосконаленні методики проведення навчаль-
них занять і виховних заходів; персональне про-
ведення відкритих занять, індивідуальних і групо-
вих консультацій, надання допомоги викладачам 
і майстрам виробничого навчання у розробці на-
вчально-програмної документації; методичних ре-
комендацій, дидактичних матеріалів та інших ме-
тодичних засобів навчання; виявлення, вивчення 
та узагальнення передового досвіду роботи педаго-
гічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, 
підготовці доповідей та виступів на конференціях, 
семінарах, у проведенні майстер-класів, запрова-
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дженні у навчально-виховний процес результатів 
творчо-пошукових робіт, передового педагогічного 
досвіду, інноваційних технологій; стажування та 
наставництво; робота з творчо працюючими ви-
кладачами; огляди-конкурси навчальних кабінетів, 
лабораторій; наставництво; конкурси «Викладач 
року», «Кращий куратор навчальної групи».

Групові форми – мобільні об'єднання педаго-
гів за інтересами з метою створення оптималь-
них умов для творчих дискусій, обміну досвідом, 
виконання практичних завдань.

Групові: методичні об’єднання, школа молодо-
го викладача (методичне об`єднання молодих ви-
кладачів, які мають стаж роботи до 5 років); се-
мінари-практикуми для досвідчених викладачів; 
творчі групи при творчо працюючих викладачах.

Методичні об'єднання – найпоширеніша форма 
підвищення кваліфікації шляхом залучення педаго-
гічних працівників до дискусій, диспутів, вирішення 
проблемних ситуацій, моделювання фрагментів за-
нять з вихованцями на основі ідей педагогічної на-
уки й передового педагогічного досвіду.

Методичні об'єднання організовуються за те-
риторіальною ознакою (в межах закладу, місь-
кі, районні); за типами навчальних закладів, на-
вчальними предметами чи їх циклами. 

Діяльність методичних об'єднань багатопла-
нова й різноманітна за змістом, напрямками й 
формами. Це проведення відкритих занять, їх 
самоаналіз і аналіз, конструювання й захист 
конспектів занять, ділові ігри, громадські огляди 
діяльності і звіти викладачів, огляди літерату-
ри, презентації ідей, методичні консультації до-
свідчених викладачів і керівників з певних тем, 
розробка і захист програми власної діяльності з 
визначеного питання, обговорення результатів 
проведення олімпіад та ін. 

Керівники методичних об’єднань розробляють 
Положення про методичне об'єднання, яке має 
на меті активізувати й систематизувати роботу 
методичних об'єднань, визначити зміст, напрям-
ки роботи і функції його членів. 

Предметне об'єднання реалізує свою діяль-
ність через такі форми: круглі столи; лекторії; 
вечори запитань і відповідей; предметні тижні 
(декади, місячники); олімпіади; вікторини; тре-
нінги, семінари, дискусії та ін.

Однією із форм методичної роботи з викла-
дачами у економічному коледжі є творча лабо-
раторія викладачів з питань інформатизації та 
комп’ютеризації навчального процесу. 

Метою роботи даної лабораторії є підготовка 
викладачів до використання на заняттях ресур-
сів мережі Інтернет та комп'ютерів, створення 
комп'ютерних програм – педагогічних засобів, 
електронних портфелів для студентів, створення 
власного портфоліо. 

Творча лабораторії викладачів з питань ін-
форматизації навчального процесу виконує такі 
основні функції: лабораторія приймає участь в 
забезпеченні наукової діяльності та навчально-
го процесу; допомогає викладачам з питань ор-
ганізації, планування і методики проведення на-
вчальних, практичних та лабораторних занять з 
використанням мультимедійних технологій; про-
водить систематичне оновлення та удосконалення 
технічних засобів навчання та програмного забез-
печення, яке необхідне для навчального процесу; 
допомагає підвищувати комп’ютерну грамотність 
викладачів коледжу; надає консультації виклада-
чам з приводу комп’ютеризації навчально-вихов-
ного процесу; проводить тестування викладачів з 
педагогіки та психології під час атестації.

Керівником творчої лабораторії розроблений 
план роботи на навчальний рік та програма кур-
су комп’ютерної майстерності для викладачів, 
яка дозволить розвити інформаційну компетент-
ність викладачів і широко застосовувати інфор-
маційні технології на своїх заняттях.

Фронтальні форми – забезпечують удоскона-
лення знань викладачів, сприяють виробленню 
єдиної педагогічної позиції щодо педагогічних 
систем. Для них характерні наявність постійного 
складу викладачів, певна спланованість і періо-
дичність у роботі.

Фронтальні форми: педагогічні читання; тиж-
ні педагогічної майстерності (дні відкритих две-
рей педагогів-майстрів, викладачів-методистів); 
педагогічні тижні циклових комісій; науково-
практичні конференції; тижні молодих виклада-
чів та наставників.

Форми методичної роботи розроблені у ви-
гляді традиційних та інноваційних методичних 
заходів групового та індивідуального характеру: 
методичні семінари-практикуми, наукові та нау-
ково-практичні конференції, взаємовідвідування 
лекцій, семінарів тощо.

Інноваційні форми методичної роботи визна-
чаються за методикою колективної творчості: 
ярмарок педагогічної творчості; фестиваль педа-
гогічних ідей і знахідок; методичний фестиваль; 
методичний міст; творчий звіт педагога; панора-
ма методичних знахідок; клуби творчих педаго-
гів; методичні вернісажі; творчі портрети; педа-
гогічний консиліум; методичний ринг; методичний 
аукціон; «розумовий штурм; проблемний семінар; 
творча наукова дискусія; майстер-класи та ін.

Висновки і пропозиції. Отже, в коледжі сис-
темно слід поєднувати традиційні і інноваційні 
форми методичної роботи. Таким чином, мето-
дична робота в колективі буде сприйматися як 
творчий процес і спонукати викладачів до твор-
чого пошуку новаторських ідей і розвивати їх 
професійну мобільність.
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Аннотация
В статье автором обоснована необходимость развития профессиональной мобильности преподавателей 
информатики в системе научно-методической работы колледжа. Автор отмечает, что методическая 
работа в колледже должно стать залогом успеха, повышения профессионализма преподавателя, раз-
вития его профессиональной мобильности. В статье раскрыты формы методической работы с препо-
давателями информатики колледжа, направленные на развитие их профессиональной мобильности. 
В результате анализа, автор отмечает, что в колледже системно следует сочетать традиционные и 
инновационные формы методической работы с преподавателями для успешного развития их профес-
сиональной мобильности.
Ключевые слова: профессиональная мобильность преподавателя, методическая работа, формы мето-
дической работы.
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FORMS OF METHODOLOGICAL WORK AIMED AT DEVELOPING OCCUPATIONAL 
MOBILITY OF LECTURERS OF INFORMATICS OF COLLEGES

Summary
In the article the author substantiates the necessity of development of professional mobility of teachers of 
Informatics in the system of scientific-methodical work of the College. The author notes that methodical 
work in College should be a guarantee of success, professionalism of the teacher, development of 
professional mobility. The article reveals the forms of methodical work with teachers of computer science 
College aimed at developing their professional mobility. As a result of analysis, the author notes that the 
College should systematically combine traditional and innovative forms of methodical work with teachers 
to succeed in their professional mobility.
Keywords: professional mobility of the teacher, methodological work, forms of methodical work.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
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імені В.О. Сухомлинського

У статті проаналізовано основні етапи, зміст та особливості технологічного підходу в освіті. Визначе-
но організаційно-педагогічні умови формування технологічної компетентності майбутнього педагога 
корекційної освіти. Розглянуто її критерії, показники та рівні. Представлені результати експерименталь-
ного дослідження рівня технологічної компетентності майбутніх педагогів на етапі магістерської підготовки. 
Запропоновані шляхи формування технологічної компетентності майбутнього педагога корекційної освіти.
Ключові слова: технологічний підхід, технологічна компетентність, майбутній педагог корекційної освіти, 
педагогічні технології, технології корекційної освіти.

Постановка проблеми. Необхідною умовою 
забезпечення сталого розвитку суспіль-

ства сьогодні виступає якісна освіта. Тому на-
буває актуальності пошук ефективних шляхів 
підвищення якості освітніх послуг, апробації та 
впровадження інноваційних педагогічних техно-
логій, які забезпечать високий рівень професійної 
компетентності майбутнього фахівця з корекцій-
ної освіти і, як результат, його конкурентоздат-
ність на сучасному світовому ринку праці. 

Сучасне суспільство вимагає переходу до но-
вої стратегії свого розвитку на основі знань та 
високоефективних технологій. В. Кремень за-
значає, що для того, щоб освіта відповідала су-
часним цивілізаційним змінам, потрібно, насам-
перед, змінювати функції освітнього процесу, 
орієнтуючи його на спонукання суб’єктів навчан-
ня до самостійного оволодіння новими знання-
ми та інформацією [3]. Основою технологічного 
забезпечення підготовки майбутнього педагога 
корекційної освіти в магістратурі є доцільне ви-
користання сучасних технологій: інформацій-
цно-комунікаційних, інтерактивних, тренінгових 
та ін., які створюють умови для вільного доступу 
до інформації та ефективного формування про-
фесійних компетенцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-
дагогічною наукою накопичено значний досвід із 
вивчення теорії та практики технологічного під-
ходу в освіті. Він пов’язаний з фундаментальними 
та прикладними дослідженнями щодо розвитку 
та впровадження найбільш відомих і перспек-
тивних педагогічних технологій таких учених, 
як: В. Беспалько, М. Гриньова, В. Кларин, А. Ко-
валенко, М. Левіна, Н. Наволокова, О. Пєхота, 
І. Підласий, Г. Селевко, Н. Шуркова та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Цілеспрямоване застосуван-
ня сучасних педагогічних технологій передбачає 
проектування педагогом цілей та завдань освіт-
нього процесу, вибір необхідних компонентів 
змісту освіти, визначення відповідних методів, 
прийомів і засобів. Технологічна компетентність 
майбутнього викладача корекційної освіти або 
вчителя спеціалізованого навчального закладу 
дозволить йому максимально інтегрувати в своїй 
діяльності професійні знання та вміння, сформо-
вану здобутою освітою систему цінностей, пси-
холого-педагогічні основи педагогічної діяльності 
та її технологічні аспекти. Сформована техноло-

гічна складова виробничої функції фахівця до-
зволить більш ефективно втілювати визначені 
корекційні завдання щодо розвитку дитини за 
відомими алгоритмами [2].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
аналіз особливостей технологічного підходу в 
освіті та визначення організаційно-педагогічних 
умов формування технологічної компетентності 
майбутнього педагога корекційної освіти.

Виклад основного матеріалу. Для визначен-
ні теоретичних основ технологічного підходу в 
освіті розглянемо, насамперед, ґенезу понять, що 
його складають. Термін «технологія» має грецьке 
походження і в перекладі означає «знання про 
майстерність». Поняття «педагогічна технологія» 
останнім часом дедалі більше поширюється в на-
уці й освіті. Його різноманітні варіації – «педаго-
гічна технологія», «технологія навчання», «освітні 
технології», «технології в навчанні», «технології в 
освіті» – широко використовуються в психолого-
педагогічній літературі. 

У науковій літературі поняття «технологія» не 
має поки що єдиного визначення. Його викорис-
товують в різних значеннях: як синонім понять 
«методика» та «форма організації навчання», як 
сукупність усіх використаних у конкретній педа-
гогічній системі методів, засобів і форм, як сукуп-
ність і послідовність методів і процесів, які дозво-
ляють одержати запланований результат [1, с. 78].

Спочатку педагогічну технологію пов’язували 
тільки з застосуванням у навчанні технічних за-
собів та засобів програмованого навчання («тех-
нічні засоби навчання»). Останнім часом педа-
гогічну технологію розуміють як нові наукові 
підходи до аналізу та організації навчального 
процесу («технологія навчання», або «технологія 
навчального процесу»). Таким чином, педагогічна 
технологія включає в себе дві групи питань, пер-
ша з яких пов'язана з застосуванням технічних 
засобів у навчальному процесі, друга – з його 
організацією [4].

Розвиток педагогічної технології у світовому 
освітньому просторі науковці умовно поділяють 
на три (у деяких дослідженнях чотири) етапи, 
кожен із яких характеризується перевагою тієї 
чи іншої тенденції. 

Основною тенденцією першого етапу (1920-
1960-ті роки) було підвищення якості викладан-
ня, яке розглядалося як єдиний шлях, що при-
водив до ефективного навчання. Здійснювалися 
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спроби підвищення ефективності викладання 
шляхом підняття інформаційного рівня навчання 
при використанні засобів масової комунікації.

Другий етап (1960-1970-ті роки) характе-
ризувався перенесенням акценту на процес на-
вчання, що пов'язано з розвитком концепції про-
грамованого навчання, яке вимагало суворого 
врахування вікових та індивідуальних відміннос-
тей учнів. Увага до процесу навчання призвела 
до усвідомлення факту, що саме він визначає ме-
тодику навчання та є критерієм успіху в цілому.

Характерною тенденцією розвитку сучасної 
педагогічної технології (третій етап, 1970-ті 
роки – до сьогодення), є використання систем-
ного аналізу у вирішенні практичних питань, 
пов'язаних зі створенням та використанням на-
вчального устаткування та технологічних засобів 
на-вчання. Головним критерієм системного ана-
лізу на всіх рівнях (від планування навчальних 
засобів до впровадження їх у процес навчання) 
загалом є критерій оптимальності [4].

Протягом кількох десятиліть у світових науко-
вих колах триває дискусія щодо визначення пе-
дагогічної технології, яка налічує до 300 варіацій 
її формулювань, залежно від того, як автори уяв-
ляють структуру і компоненти освітнього процесу.

У 1979 р. Асоціація з педагогічних комуніка-
цій і технології США опублікувала «офіційне» 
визначення педагогічної технології: «Педагогічна 
технологія є комплексний, інтегративний про-
цес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи ор-
ганізації діяльності для аналізу проблем і пла-
нування, забезпечення, оцінювання і керування 
вирішенням проблем, що стосуються всіх ас-
пектів засвоєння знань». Хоча і воно, на нашу 
думку, не в повній мірі відображає сутність цієї 
педагогічної категорії.

Аналіз сучасних досліджень дає можливість 
дати узагальнене визначення поняття педаго-
гічна технологія: – це науково обґрунтована 
системна модель діяльності вчителя або викла-
дача, яка містить опис алгоритму його дій з 
розв'язання певної навчально-виховної проблеми.

У контексті нашого дослідження варто ви-
значити також значення термінів «технології 
педагогічної освіти» та «технології корекційної 
освіти». У якості робочого визначення в межах 
нашого дослідження до технологій педагогічної 
освіти ми відносимо всю сукупність педагогіч-
них технологій, які застосовуються у процесі 
професійно-педагогічної підготовки майбутньо-
го педагога. Під технологіями корекційної осві-
ти ми розуміємо сукупність тих спеціальних ме-
тодів, прийомів і засобів, які використовуються 
фахівцями-дефектологами (логопедами, реабілі-
тологами та ін.) для розв’язання різнопланових 
корекційно-розвивальних завдань навчально-ви-
ховного процесу.

Важливим і невід’ємним аспектом професій-
но-педагогічної підготовки в магістратурі висту-
пає підготовка майбутнього педагога-дефекто-
лога до застосування технологій педагогічної та 
корекційної освіти. Саме така підготовка під час 
навчання в магістратурі допоможе йому оволо-
діти теоретико-методологічними, психолого-пе-
дагогічними і методичними основами освітнього 
процесу, сформувати важливі професійні якості 
та компетенції, серед яких:

– сприймати як особисту цінність ідеї гума-
нізації та технологізації професійно-педагогічної 
підготовки в університеті в межах компетентніс-
ного підходу;

– володіти змістом корекційної освіти, орієн-
тованої на ідеї технологічного підходу, розвитку 
особистості та європейський стандарт в освіті;

– бути технологічно компетентним, тобто во-
лодіти сучасним арсеналом педагогічних та ко-
рекційних технологій та вміти ефективно їх ви-
користовувати у професійній діяльності з метою 
підвищення її якості, поєднуючи принципи гума-
нізму, технологічності та творчості;

– набути досвід грамотно проектувати май-
бутній освітньо-корекційний процес із позицій 
кінцевого результату, реалізувати його, макси-
мально враховуючи потенційні можливості ви-
хованця, власні можливості та умови освітнього 
середовища, добираючи найбільш адекватні для 
цього засоби.

– вміти забезпечувати суб’єкт-суб’єктний 
характер стосунків педагога і вихованців, здій-
снювати їх педагогічний супровід на шляху ін-
дивідуального розвитку, знаходити оптимальні 
педагогічні рішення у нестандартних ситуаціях. 

Проведений теоретичний аналіз наукових до-
сліджень з проблеми підготовки майбутнього ви-
кладача-дефектолога у контексті технологічного 
підходу дозволив зробити припущення, що фор-
мування його готовності до застосування техноло-
гій педагогічної та корекційної освіти як важливої 
передумови для досягнення якісної педагогічної 
діяльності може бути реалізоване при створенні 
таких організаційно-педагогічних умов:

– зміни акцентів професійно-педагогічної під-
готовки майбутнього викладача-дефектолога в 
магістратурі у напрямі її гуманізації та техно-
логізації в межах компетентнісного підходу від-
повідно вимог галузевого стандарту та сучасної 
освітньої стратегії;

– розробки відповідних тем у змісті навчальних 
курсів магістратури («Педагогіка вищої школи», 
«Методики викладання корекційної педагогіки та 
спеціальної психології», «Технології тренінгової 
роботи», «Новітні комунікативні технології», «Су-
часні технології логопедичної роботи» та ін.);

– впровадження в методику викладання за-
гальнопедагогічних та фахових дисциплін у ма-
гістратурі сучасних педагогічних технологій: 
інтерактивних, розвитку критичного мислен-
ня, інформаційно-комунікаційних, педагогічного 
проектування та колажування, кейс-технологій, 
контекстного навчання, професійного самороз-
витку; психокорекційних технологій, технологій 
логопедичної роботи та ін.;

– набуття майбутніми викладачами-дефекто-
логами у ході стажування досвіду застосування 
технологій педагогічної та корекційної освіти при 
підготовці та проведенні різних форм навчаль-
них занять та позааудиторній роботі.

Таким чином, актуальним на сьогодні є ство-
рення в сучасному університеті на етапі магіс-
терської підготовки необхідних умов, які спри-
ятимуть формуванню готовності майбутнього 
викладача-дефектолога до застосування техно-
логій педагогічної та корекційної освіти. 

З метою вивчення існуючого стану підготовки 
майбутнього викладача в умовах університету у 
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технологічному контексті було проведено експе-
риментальне дослідження на базі Миколаївсько-
го національного університету імені В. О. Сухом-
линського протягом 2015-2016 навчального року. 
У ньому взяли участь 110 магістрантів різних 
педагогічних спеціальностей.

Виходячи з мети та завдань нашого дослі-
дження, у якості показника ефективності тех-
нологізації педагогічної підготовки майбутнього 
викладача нами визначена динаміка змін рівня 
розвитку його технологічної компетентності. 

Технологічну компетентність майбутнього 
викладача ми розглядаємо як інтегровану профе-
сійну характеристику, що відображає його здат-
ність цілеспрямовано й ефективно здійснювати 
завдання професійної діяльності на технологічній 
основі, що складається з трьох взаємопов’язаних 
компонентів: 

– мотиваційного – чітко усвідомлених та осо-
бистісно значущих потреб, мотивів і цілей про-
фесійного вдосконалення;

– змістового – особистісно цінних знань щодо 
загальних тенденцій розвитку технологічного 
підходу, змісту, форм, існуючих методик і тех-
нологій;

– операційного – умінь та навичок реалізації 
технологічного підходу у практичній діяльності, 
набуття досвіду професійної діяльності на тех-
нологічній основі.

Було визначено критерії оцінювання за кож-
ним із компонентів технологічної компетентності.

В якості критерію для мотиваційного компо-
нента визначено загальну спрямованість май-
бутнього викладача на формування технологіч-
ної компетентності, що виражається в системі 
чітко визначених мотивів та цілей шляхом акту-
алізації цінності формування технологічної ком-
петентності.

Для змістового компонента критерієм ви-
ступає характер загально-педагогічних та ме-
тодичних знань з теорії і практики техно-
логічного підходу, що виявляється в розумінні 
сутності понять «технологічна компетентність», 
«технології педагогічної освіти», змісту техноло-
гічного підходу.

Критерієм операційного компонента визначено 
володіння технологічними вміннями і навичками, 
що виявляється в набутті досвіду застосування су-
часних технологій у професійній діяльності під час 
стажування майбутнього викладача та самостійно-
му обґрунтованому виборі напрямів розвитку тех-
нологічної культури [5, с. 91-95].

Згідно зазначених характеристик було визна-
чено 3 рівні технологічної компетентності майбут-
нього викладача: низький, середній та високий.

Кількісні показники за кожним із критеріїв 
технологічної компетентності магістрантів пред-
ставлені в таблиці 1.

Узагальнені показники рівнів технологічної 
компетентності магістрантів розподілились на-

ступним чином: високий рівень технологічної 
компетентності мають 9% магістрантів, що скла-
дають 10 осіб; середній рівень було виявлено у 
44% опитуваних, що склали 48 осіб; низький рі-
вень констатовано у 47% магістрантів, що станов-
лять 52 особи.

Таблиця 1
Показники рівнів технологічної компетентності 

магістрантів за компонентами
Високий 
рівень 

Середній 
рівень

Низький 
рівень

Мотиваційний 5 (4,5%) 50 (45,5%) 55 (50%)
Змістовий 20 (18%) 45 (41%) 45 (41%)
Операційний 5 (4,5%) 50 (45,5%) 55 (50%)

Отже, в існуючій практиці роботи сучасного 
університету ведеться недостатньо цілеспрямо-
вана й системна робота з формування техноло-
гічної компетентності майбутніх викладачів, що 
суттєво ускладнює процес ефективного форму-
вання майбутнього викладача як сучасного ком-
петентного та конкурентоспроможного фахів-
ця. Тому освітня програма підготовки магістрів 
потребує більш збалансованого підходу щодо 
формування їх технологічної компетентності. 
У результаті наукового пошуку розроблено мо-
дель формування технологічної компетентності 
майбутнього викладача, яка відображає функ-
ціональні та структурні зв’язки між її компо-
нентами. Виділено основні завдання формування 
технологічної культури: розвиток у магістрантів 
інтересу та мотивації до технологічної культури; 
підвищення рівня психолого-педагогічних знань 
про технологічний підхід та культуру викладача 
ВНЗ; формування особистісних якостей та вмінь, 
необхідних для її розвитку.

Шляхи реалізації моделі вбачаємо в пере-
структуруванні навчальних дисциплін загально-
педагогічного та методичного спрямування щодо 
теорії і практики технологічного підходу; визна-
ченні сучасних педагогічні технології, які підви-
щують якість підготовки майбутнього викладача, 
більш активному використанні їх в практичній 
підготовці магістрів; запровадженні в магістра-
турі курсу «Технології педагогічної освіти», який 
би інтегрував та узагальнював отримані магі-
странтами технологічні знання і вміння.

Висновки. Таким чином, актуальним на сьо-
годні є створення в сучасному університеті на 
етапі магістерської підготовки необхідних орга-
нізаційно-педагогічних умов, які сприятимуть 
формуванню готовності майбутнього педагога 
до застосування технологій педагогічної та ко-
рекційної освіти. Компетентність майбутнього 
викладача-дефектолога щодо застосування тех-
нологій педагогічної та корекційної освіти дозво-
лить йому здійснювати професійну діяльність на 
більш якісному технологічному рівні.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье проанализированы основные этапы, содержание и особенности технологического похода в об-
разовании. Определены организационно-педагогические условия формирования технологической ком-
петентности будущего педагога коррекционного образования. Рассмотрены её критерии, показатели 
и уровни. Представлены результаты экспериментального исследования уровня технологической ком-
петентности будущих педагогов на этапе магистерской подготовки. Предложены пути формирования 
технологической компетентности будущего педагога коррекционного образования.
Ключевые слова: технологический поход, технологическая компетентность, будущий педагог коррек-
ционного образования, педагогические технологии, технологии коррекционного образования.
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TECHNOLOGICAL APPROACH IN THE PREPARATION  
OF THE FUTURE TEACHER OF SPECIAL EDUCATION

Summary
The article analyzes the main stages of the content and features of technology in the education campaign. 
Defined organizational and pedagogical conditions of formation of technological competence of the future 
teacher of Special Education. Considered its criteria, indicators and levels. Experimental results on the 
level of technological competence of future teachers at the stage of preparation of the master. Ways of 
formation of technological competence of the future teacher of Special Education.
Keywords: Technology hike, technological competence, the future teacher of Special Education, educational 
technology, technology of Special Education.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Тархова И.О.
Запорожский Академический лицей

В статье предложены некоторые методические рекомендации по формированию иерархической системы 
компетенций учащихся в общеобразовательных учебных заведениях при изучении математики. Органи-
зация учебно-воспитательного процесса в условиях компетентностного подхода направлена на реализа-
цию практико-ориентированного обучения математики в средней школе. Также представлены примеры 
некоторых практико-направленных математических задач, которые дают развитие деятельностного под-
хода, направленного на формирование умений и навыков ученика, применение приобретенных знаний 
в практических ситуациях, поиск путей интеграции к социокультурной и естественной среде. Решение 
данных задач способствует развитию логического, критического и творческого мышления учеников, уме-
нию четко и аргументированно формулировать и высказывать свои суждения. Дает возможность воспри-
нимать математику, как инструмент естественных наук.
Ключевые слова:компетенции, задачи, практико-ориентированный подход, практические задачи, средняя 
школа, опыт.
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Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научно-практически-

ми задачами. На данный момент происходит 
глубокое реформирование полного общего обра-
зования. Одним из приоритетных направлений 
осуществления учебно-воспитательного процес-
са в современной общеобразовательной школе, 
согласно Государственного стандарта базового и 
полного общего среднего образования, утверж-
денного постановлением Кабинета Министров 
Украины от 23.11.2011 г. № 1392 [1], является 
компетентностный подход. Также обучение мате-
матике в основной школе предполагает, прежде 
всего, формирование предметной математичес-
кой компетентности, сущностное описание кото-
рой представлены в разделе «Государственные 
требования общеобразовательной подготовки 
учащихся» [4]. Компетентностный подход пред-
полагает направленность учебно-воспитатель-
ного процесса, в частности, по математике в 
среднем звене общеобразовательной школы «на 
достижение результатов, каковы иерархорично 
подчинены общеучебная (умение учиться), ком-
муникативная (способности грамотно формулиро-
вать и высказывать суждения), общекультурной 
и др. компетентности». Компетентностный подход 
связан с практической направленностью стреми-
тельно-воспитательного процесса, прежде всего, в 
среднем звене общеобразовательной школы.

Анализ последних исследований и публика-
ций, выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которой посвящается данная статья. 
Значительный вклад в исследования по опреде-
лению цели, содержания, структуризации учебно-
воспитательного процесса с позиций компетент-
ностного подхода осуществили А.М. Самойленко, 
Н.М. Бибик, М.И. Бурда, И.А. Склярова, А.А. Вер-
бицкий, А.В. Хуторськой и другие исследователи и 
ученые. На наш взгляд, в методике преподавания 
математики еще не до конца рассмотрены вопро-
сы обучения школьников среднего звена в аспекте 
компетентностного подхода. Некоторые из иссле-
дователей обращают внимание на то, что в научно-
методической литературе в пределах конкретного 
учебного предмета, в частности, математике, нет 
четкой границы между ЗУН и компетенциями. Не 

разработаны организационные подходы, техноло-
гии системного органического включения учите-
лями математики жизненного опыта школьников 
среднего звена в систему учебно-воспитательного 
процесса по математике в общеобразовательных 
учебных заведениях. И поэтому данная проблема в 
сегодняшних условиях достаточно актуальна [2, 3].

Цель статьи. Определить некоторые пути ре-
ализации компетентносного похода к организа-
ции учебно-воспитательного процесса при обуче-
нии математике в средней школе.

Основное содержание статьи. Необходимым ус-
ловием формирования компетентностей является 
деятельностная направленность обучения, которая 
предусматривает постоянное подключение учени-
ков к различным видам активной учебно-познава-
тельной деятельности, а также ее практическая 
направленность. Необходимо, по возможности, по-
казывать применение математических знаний в 
различных практических ситуациях.

Важную роль в обучении математике играет 
систематическое использование практическо-
го материала, который повышает интерес к из-
учению математики, стимулирует стремление к 
научному творчеству, пробуждает критическое 
отношение к фактам, дает учащимся представ-
ление о математике как неотъемлемой составля-
ющей общечеловеческой культуры. На доходчи-
вых примерах следует показывать ученикам, как 
развивались математические понятия и отноше-
ния, теории и методы. Ознакомление учащихся 
с именами и биографиями выдающихся ученых, 
которые внесли большой вклад в развитие ма-
тематики, в частности выдающихся украинских 
математиков, способствовать национальному и 
патриотическому воспитанию школьников.

Итак, совокупность компетенций, наличие 
знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области, 
называют компетентностью, а под ключевы-
ми компетентностями понимается способность 
школьников самостоятельно действовать в ситу-
ации неопределенности при решении актуаль-
ных для них проблем.

В частности, математическая компетен-
ция – это способность структурировать (ситу-
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ацию), вычленять математические отношения, 
создавать математическую модель ситуации, 
анализировать и преобразовывать ее, интерпре-
тировать полученные результаты. Иными сло-
вами, математическая компетенция учащегося 
способствует адекватному применению матема-
тики для решения возникающих в повседнев-
ной жизни проблем. Компетентность проявляет-
ся в случае применения знаний и умений при 
решении задач, отличных от тех, в которых 
эти знания усваивались. Успешное выполнение 
контекстных заданий может быть обеспечено 
только при ориентации учебного процесса на 
решение подобных задач [4-6].

По результатам исследования PISA (1999 г.) 
Большое число стран показало невысокие ре-
зультаты уровня математической грамотности 
учащихся 15-летнего возраста (это касается и 
украинских школьников), что привлекло повы-
шенное внимание к проверке компетентности 
выпускников школы в области математики. Со-
гласно А.А. Леонтьеву, под этой грамотностью 
фактически понималась «функциональная гра-
мотность» – «способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для ре-
шения жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социаль-
ных отношений».

В данной работе представлено лишь малую 
толику задач практического содержания [7, 6], 
использующихся на уроках математики, для 
развития познавательной активности и повыше-
ния математической компетентности.

Задачи на пропорциональное деление. 
1. Для приготовления строительного раствора 

на 2 части цемента берут 2 части песка и 0,8 ча-
стей воды. Сколько цемента, песка и воды потре-
буется для изготовления 180 кг раствора.

2. В ателье поступил заказ на пошив 
120 школьных форм. Заказ надо распределить 
между двумя бригадами, в одной из которых 
8 человек, а в другой – 7. Сколько школьных 
форм должна сшить каждая бригада?

3. За компьютерный набор рукописи два опе-
ратора получили 3500 гривен. Один из них на-
брал 105 страниц, а другой – остальные 35. Ка-
кую сумму денег должен получить за работу 
каждый оператор?

4. В парламентских выборах республики Ук-
рландия участвовали три партии, за которые 

голосовали соответственно 44,5; 32,3 и 23,2 про-
центов избирателей. В парламенте республики 
150 мест. Сколько депутатских мест займет каж-
дая партия?

5. При посадке фруктовых деревьев в цен-
тральных районах Украины рекомендуется, что-
бы число яблонь, груш и косточковых деревьев 
относилось как 10:3:7. Сколько деревьев каждого 
вида следует посадить на прямоугольном участ-
ке размером 180 м х 80 м, если каждое дерево 
занимает примерно 45 м2?

6. Три предпринимателя вложили в проект со-
ответственно 0,5 млн. гр., 1.6 млн. гр. и 2,9 млн. гр. 
Проект принес 12% прибыли. На 80% полученной 
прибыли они закупили оборудование, а осталь-
ные деньги распределили пропорционально вло-
женным суммам. Сколько денег получил каждый 
из учредителей проекта? 

7. Трем победителям соревнований по боль-
шому теннису присуждены денежные премии 
общей суммой 15 тысяч гр. При этом вторая пре-
мия составила 605 первой и относится к третьей 
как 1: 2/3. Каковы размеры этих премий?

8. Число однокомнатных, двухкомнатных и 
трехкомнатных квартир в доме относиться как 
2:3:5. Чему равно отношение числа двухкомнат-
ных квартир к числу всех квартир? Сколько про-
центов всех квартир составляют однокомнатные 
квартиры?

9. Предприятие выпустило акции. Владельцам 
40% акций стали его работники, а остальные ак-
ции приобрели фирмы М и Н в отношении 7:9. 
У какой из этих фирм акций больше и на сколь-
ко, если работникам этого предприятия принад-
лежит 48000 акций?

10. Три кладоискателя нашли клад, в котором 
оказалось 5600 старинных монет. Из этих монет 
10% были перечислены на благотворительные 
нужды, а 35% составили налоги. Остальные мо-
неты кладоискатели разделили между собой так, 
что доли первого и второго относились как 2:5, 
а доли второго и третьего – как 6:7. Сколько мо-
нет получил каждый кладоискатель? 

Кулинарные задачи.
1. Для 6 порций суфле из тыквы требуется 

800 г тыквы, 150 г манной крупы, 100 г муки, 
8 яиц, 0,5 стакана молока, 100 г сливочного мас-
ла, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка 
соли. Сколько продуктов потребуется для при-
готовления 15 порций этого суфле?

2. По данной технологической карте 
(рис. 1) рассчитать количество продук-
тов необходимых для приготовления 
блюда для семьи из 4 человек. Подсчи-
тать стоимость данного блюда, в соот-
ветствии ценам магазина, учитывая ап-
петиты каждого члена своей семьи.

Геометрические задачи.
1. Имеется доска в форме прямоу-

гольника. Столяру надо отрезать конец 
доски под углом 45°. Как это сделать?

2. Эскалатор метрополитена име-
ет 17 ступенек от пола наземного ве-
стибюля до пола подземной станции. 
Ширина ступенек 40 см; высота 30 см. 
Определите: а) длину лестницы; б) угол 
ее наклона; в) глубину станции по вер-
тикали.

 
Рис. 1. Технологическая карта к задаче 2
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3. На расстоянии 800 м от места взлета само-

лета растут деревья высотой до 20 м. Под каким 
углом должен подниматься самолет, чтобы не за-
деть деревья?

4. Волейбольный мяч согласно требованиям 
Международной федерации волейбола «…вы-
полняется из мягкой одноцветной кожи, имеет 
окружность 64-66 см…». Найдите, сколько кожи 
пойдёт на волейбольный мяч. Не забудьте не-
большое количество кожи добавить на швы (при-
мерно 7% от площади поверхности волейбольного 
мяча). Больше нельзя, т.к. очень строго контро-
лируется вес мяча – 270–280 г.

Ремонт и строительство.
1. В строительстве часто вместо градусной 

меры угла используется его тангенс. Например, 
при сооружении здания мастер вместо градус-
ной меры угла α уклона крыши учитывает со-
отношение длины сторон ВС и АС, то есть tgα. 
Пусть нужно построить крышу, длина стропила 
АД = 20 м, а тангенс угла уклона крыши -0,8 
(рис. 2). Какой должна быть длина стропила ВС?

 

 

Рис. 2. Конструкция крыши к задаче 1

2. Проведите измерения и рассчитайте, сколь-
ко потребуется кафельной плитки размером 
33 х 33 см, чтобы вымостить пол в кухне вашего 
дома способом «по диагонали», если края плитки 
не параллельны стенам (рис. 3).

 
Рис. 3. Фото к задаче 2

3. Приведите необходимые измерения и рас-
считайте, какое количество рулонов обоев (без 
подгонки рисунка) необходимо для ремонта 
классной комнаты, если длина рулона 10,5 м, а 
ширина 0,6 м. Узнать в магазине стоимость 1 ру-
лона и подсчитать стоимость ремонта с учетом 
стоимости работы.

4. Обитатели четырех дачных домиков реши-
ли найти такое место для колодца, чтобы рассто-
яния от него до каждого дома были одинаковыми. 
Оказалось, что дома расположены в вершинах 
равнобедренной трапеции. Сделайте рисунок и 
найдите место для колодца.

5. Какой должна быть наименьшая пло-
щадь гаража для двух автомобилей размером 
4,5 х 1,8 м, чтобы между обеими машинами, ма-
шинами и стенами оставался проход шириной 
1 метр (рис. 4)?

 
Рис. 4. Фото к задаче 5

Задачи-загадки на развития логики, которые 
можно применять во время проведения предмет-
ных недель.

 
№ 1 Парень встречается с девушкой, они лю-

бят друг друга. В субботу вечером они должны 
увидеться, девушка готовится к встрече. За час 
до назначенного времени приходит смс: «Извини, 
дорогая, увидеться не сможем. Я у родителей, к 
ним приехали гости, будут допоздна, придется 
остаться там на ночь. Встретимся завтра, целую, 
люблю». Девушка понимает, что парень ей врет. 
Как она поняла? 

№ 2 На входе в хранилище банка стоит охран-
ник. Рядом притаился шпион. Подходит к охранни-
ку один служащий банка, охранник ему: «Шесть». 
Служащий в ответ: «Пять». Охранник пропустил. 
Следующий подходит – охранник: «Пять», слу-
жащий: «Четыре». Охранник пропустил. Рискнул 
шпион, подходит – охранник: «Четыре», шпион: 
«Три». Охранник с воплями: «Неправильно, по-
пался, гад!» скрутил шпиона. Вопрос: почему не-
правильно и каков правильный ответ. 
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№ 3 Несколько фирм занимались продажей 
товаров, используя для этих целей специально 
подготовленные каталоги. Так как товары у фирм 
были почти одинаковые, то и контингент клиентов 
у них был одинаков, так же как и их количество. 
Вскоре одна из фирм изменила свой каталог. На 
первый взгляд казалось, что от этих изменений 
он только проиграл и стал менее востребованным. 
Однако после изменения продажи у этой фирмы 
пошли лучше, чем у конкурентов. Какое измене-
ние они внесли и как оно действовало?

№ 4 Собираясь в 30-ти дневный отпуск, врач 
дал пациенту 30 таблеток лекарственного сред-
ства «A» и 30 таблеток средства «B». Принимать 
эти лекарства нужно каждый день все 30 дней 
и строго по одной таблетке каждого средства в 
день, иначе неизбежен летальный исход. Таблет-
ки внешне абсолютно одинаковы, вес, плотность 
и т. п. также полностью совпадают. Однажды па-
циент достал из одной упаковки 1 таблетку, а из 
другой выронил 2, и все 3 таблетки перепута-
лись. Как соблюсти инструкции врача? 

№ 5 Человек, покупающий это, сам этим не 
пользуется. Человек, производящий это, произ-

водит это не для себя. Человек, пользующийся 
этим, об этом не знает. Что это?

№ 6 В комнате находятся три выключателя, 
каждый из которых соединен с одной лампой. 
Найдите способ определить пару «выключатель – 
лампочка». Если лампочки находятся в другой 
комнате и зайти в нее можно лишь один раз.

№ 7 Женщина живёт на 12-м этаже зда-
ния. Каждое утро, отправляясь на работу, она 
вызывает лифт на 12-й этаж и спускается в 
нём до первого этажа. Но вечером, возвраща-
ясь с работы, она доезжает на лифте только до 
7-го этажа, а потом, чтобы добраться до своей 
квартиры, преодолевает ещё 5 этажей пешком. 
Почему?

Выводы и предложения. Расширяя кругозор, 
познавательную активность на уроках, ученик 
расширяет и углубляет свои представления о 
математике. Учится применять ее в практиче-
ской деятельности в разных отраслях науки и 
техники. В этом году готовиться выпуск сборника 
задач по математике для школьников 7-9 клас-
сов практического содержания, для подготовки к 
международному исследованию «PISA».
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

Анотація
У статті запропоновані деякі методичні рекомендації щодо формування ієрархічної системи компетенцій 
учнів в загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні математики. Організація навчально-вихов-
ного процесу в умовах компетентнісного підходу спрямована на реалізацію практико-орієнтованого 
навчання математики в середній школі. Також представлені приклади деяких практико-спрямованих 
математичних задач, які дають розвиток діяльнісного підходу, спрямованого на формування умінь 
і навичок учня, застосування набутих знань в практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до 
соціокультурного та природному середовищу. Рішення даних завдань сприяє розвитку логічного, кри-
тичного і творчого мислення учнів, вмінню чітко і аргументовано формулювати і висловлювати свої 
судження. Дає можливість сприймати математику, як інструмент природних наук.
Ключові слова: компетенції, завдання, практико-орієнтований підхід, практичні завдання, середня 
школа, досвід.
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ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
ОСНОВАМИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Ходунова В.Л.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Характеризуються різні підходи до визначення сутності проблеми творчості дітей дошкільного віку, 
представлені у психологічній і педагогічній літературі. Розглянуто послідовність та завдання творчого по-
шуку. Визначені показники готовності дітей до творчої діяльності. Обгрунтовується перспективність ідеї 
рішення проблеми активізації творчої діяльності дітей.
Ключові слова: творчість, поетапність творчого пошуку, показники готовності до творчої діяльності, мо-
рально-естетична позиція, уявлення, здібності.

Постановка проблеми. У вітчизняній літе-
ратурі творчість визначається як явище 

художньої культури. Порівнюючи дитячу діяль-
ність з професійною творчістю дослідники від-
значають її схожість за структурою й законо-
мірностями здійснення з розвиненим творчим 
процесом художника, але з тією лише різницею, 
що вона виникає не відразу, а поступово, склада-
ючись з елементарних проявів у більш складні, 
виявляючи при цьому в кожному віковому пе-
ріоді власний вираз. Але новизна і суспільно-
педагогічна цінність у дитячій творчості наявні. 
Таким чином, визначення психологічних етапів 
створення художнього твору являє собою по суті 
своєрідною реконструкцією цього процесу, який 
подається у вигляді деякої типологічної та уза-
гальненої моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема творчості не втрачає своєї актуальнос-
ті в умовах сьогодення. Аналіз наукових праць 
із цієї проблеми переконує в тому, що питання 
сутності творчої діяльності дітей привертають 
пильну увагу представників різних галузей. Так, 
філософсько-естетичні аспекти розглядаються 
в наукових працях Ю. Афанасьєва, Б. Анаьєва, 
М. Кагана, М. Киященка. Психологічні основи 
творчості висвітлюються у дослідженнях Л. Ви-
готського, І. Кона, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, 
Б. Теплова та ін. Значну увагу проблемі творчос-

ті приділяли такі вчені, як Є. Фльоріна, Н. Саку-
ліна, Н. Ветлугіна, Т. Казакова. Система здібнос-
тей в зображувальній діяльності Є. Ігнатьєвим, 
В. Кирієнко, М. Волоковим, Г. Підкурганною та ін. 
Виявлення показників готовності дитини до твор-
чої діяльності було предметом наукового пошуку 
Л. Виготського, В. Ждан, В. Захарової, Т. Кома-
рової, В. Котляра, О. Мелік-Пашаєва, В. Мухіної, 
та ін. Сутність творчості як специфічного виду 
діяльності розглядалася в роботах М. Воллаха, 
Дж. Гілфорда, В. Давидова, Л.М. Когана, О.В. Ко-
черги, О.М. Матюшкіна, Я.О. Пономарева та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Визначаючи художню твор-
чість як діяльність, спрямовану на створення 
нових матеріальних і духовних цінностей, сучас-
на педагогічна наука виявляє декілька підходів, 
спрямованих на дослідженні особливостей дитя-
чої творчості. У одних випадках на перший план 
висувається суб’єктивний світ художника, його 
«творча лабораторія», в інших – виявлення пси-
хологічних етапів створення художнього твору, 
що виявляє узагальнену модель цього процесу. 
Усе перелічене з достатньою переконливістю 
свідчить про те, що сучасний стан вивчення про-
блеми залишає відкритим питання про розумін-
ня художньої творчості як процесу.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є уза-
гальнення теоретико-практичного досвіду з питань 

Tarkhova I.O.
Zaporizhzhya Academic Lyceum

COMPETENCY-BASED TASKS IN MATHEMATICS LESSONS  
AS A WAY OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY

Summary
The paper proposed some guidelines for the formation of a hierarchical system of competencies of students 
in secondary schools in the study of mathematics. Organization of educational process in conditions of 
competence approach aimed at the realization of practice-based learning of mathematics in high school. 
Examples of some practice-focused mathematical tasks that provide the development of the activity 
approach, aimed at development of abilities and skills, application of acquired knowledge in practical 
situations, the search for ways of integration to socio-cultural and natural environment. Solving these 
problems contributes to the development of logical, critical and creative thinking pupils, the ability to 
clearly and convincingly articulate and Express their opinions. Gives the ability to perceive mathematics 
as a tool of natural Sciences.
Keywords: competencies, objectives, practice-oriented approach, practical problems, middle school, experience.
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розуміння художньої творчості як процесу, який 
є відправним у подальшій розробці цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу. За свідченням 
експериментальних досліджень (Л. Виготський, 
Н. Ветлугіна, О. Запорожець, Т. Комарова, В. Мухі-
на), у творчій діяльності дітей, при умові кваліфі-
кованого керування нею, спостерігається аналогіч-
на послідовність, хоч вона носить більш згорнутий 
характер та обмежену кількість творчих завдань, 
які вирішуються на кожному етапі цього процесу.

Так, співставляючи значимість професійної 
творчості з творчою діяльністю дітей, Н. Ветлугіна 
зазначає, що повної відповідності між ними немає, 
але суспільно-педагогічна цінність творчості дітей 
наявна. Дитина виявляє своє розуміння оточуючо-
го, своє відношення до нього, й це допомагає роз-
крити її внутрішній світ, особливості її сприйняття, 
уявлень, інтересів і здібностей. У своїй художній 
творчості дитина активно відкриває щось нове для 
себе, а для оточуючих – нове про себе. Усе це дає 
можливість говорити про правомірність розповсю-
дження поняття творчості на діяльність дитини, 
але обмежуючи її словом «дитяча» й відзначаючи 
умовний характер його застосування [1].

Але із зазначених напрямків у розкритті про-
блеми творчості, як вважає значна кількість до-
слідників (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Мейлах, 
Я. Пономарьов, Б. Теплов, П. Якобсон), вихідним 
є питання про розуміння художньої творчості як 
процесу, починаючи від його першої фази (за-
родження ідей та образів) до фаз проміжних та 
завершальних (реалізація задуму).

Відомо, що творчість різних діячів мисте-
цтва визначається великою різноманітністю, 
пов’язаною з індивідуальними особливостями ху-
дожника. Разом з тим у динаміці творчого пошуку 
й реалізації задуму частіш за все проявляються з 
найбільшою виразністю наступні етапи: первісне 
накопичення уявлень про зміст теми, яка підлягає 
творчому втіленню; виникнення задуму; реаліза-
ція задуму; остаточна розробка задуму.

На відміну від процесу творчості художника, 
процес дитячої творчості носить більш згорнутий 
характер та обмежену кількість творчих завдань, 
які вирішуються на кожному етапі. Творчий про-
цес дитини відбувається на «одному диханні». 
Дитина дає швидку розрядку своїм почуттям і, 
на думку Л.Виготського, творить в один прийом 
[3]. Попереднє обдумування, планування роботи 
поєднується з процесом виконання. Тому у твор-
чості дітей часто трапляються випадки зміни 
змісту роботи в процесі зображення, введення в 
малюнок деталей, які не стосуються образу.

У творчій діяльності дітей дошкільного віку з 
найбільшою виразністю виявляються три етапи 
творчого процесу – накопичення первісних уяв-
лень про зміст запропонованої або обраної теми, 
виникнення задуму, реалізація задуму. Кожний 
із перелічених етапів поєднує в собі сукупність 
творчих завдань, які у своїй логічній послідов-
ності та взаємозв’язку спрямовані на досягнення 
кінцевого результату.

У дитячій творчості ідея не уособлюється в 
окреме поняття, отже і не виділяється в окремий 
етап творчого пошуку. Вона найчастіше виникає 
водночас з обранням дитиною теми або конкрет-
ного об’єкту зображення, чим власне, і обумов-
люється цей вибір.

Як відзначає В. Мухіна, дитина, набуваючи со-
ціальний досвід, виділяє найбільш значиме для себе 
і робить це предметом змісту свого малюнка [5].

Безпосередні враження дитина намагається 
відтворити в продуктах творчої діяльності, чим 
стверджує не тільки власне ставлення до пред-
мету або явища, але й прагне привернути на це 
увагу дорослих та однолітків.

Наступний етап творчого пошуку полягає у 
спрямуванні зусиль на втілення задуму в єдиний 
художній твір, який би відповідав певним крите-
ріям естетичної цінності.

Існують прямо протилежні думки про необ-
хідність професіоналізму в діяльності дітей. Одні 
стверджують, що дитина тим і оригінальна в 
своїй творчості, оскільки не підпадає під вплив 
встановлених канонів, вироблених образотвор-
чою практикою. Іншими словами, в примітивізмі 
вбачається найвище достоїнство дитячого обра-
зотворчого мистецтва, його чистота, відвертість, 
щирість, недоторканість. Навіть у професійному 
мистецтві виникає напрямок «навмисного примі-
тивізму», прихильники якого намагаються упо-
дібнюватися не тільки народній, але й дитячій 
манері відтворення дійсності.

Представники протилежної думки вважають, 
що під час оволодіння дітьми діяльністю орієн-
тація повинна бути спрямованою на послідовне 
успадкування в доступних для них межах досяг-
нень теорії та практики цієї діяльності. Адже цей 
факт підтверджують навіть і самі діти. Відомо, 
що їх згодом вже не влаштовують ті примітивні 
засоби відтворення дійсності, якими володіють, і 
якщо вони не досягають удосконалення виконав-
ської майстерності, то відмовляються в участі в 
цій діяльності.

Завершальний етап творчого процесу поля-
гає в остаточній розробці задуму. За свідченням 
експериментальних досліджень, у дітей, що не 
мають спеціальної підготовки, виявляється або 
повна відсутність задуму, або відхилення від за-
мисленого змісту в процесі малювання. До того 
ж така його нестійкість зберігається до кінця до-
шкільного віку. Як відзначає Н. Сакуліна, діти 
6 років нерідко називають будь-який один пред-
мет, з якого починають малювати. Потім до нього 
приєднують другий, третій і т.д. Але зв'язок між 
ними носить фрагментарний характер, оскільки 
об’єднує за смислом лише окремі деталі [8].

Зазначені стадії зображення зумовлені не 
тільки віковими особливостями дітей, а й без-
посередньою залежністю від розвитку сприй-
мання дітей.

За думкою К. Волкової, специфічність сприй-
мання дітей дошкільного віку, необхідного для 
малювання, поєднує моменти й аналізу, і ціліс-
ного охоплення предмета [2].

Л. Виготський відзначає, що творчі заняття ді-
тей не можуть бути ні обов’язковими, ні приму-
совими, і виникають лише з дитячих інтересів [3].

Готовність до успішного вирішення творчих 
завдань, які виникають на кожному етапі, зале-
жить від рівня розвитку комплексу відповідних 
психічних процесів та утворень. 

Так, усвідомлення дитиною ідеї та обрання 
теми, як і в професійному мистецтві, залежить 
від її морально-естетичної позиції. 

Як визначає В. Мухіна, діти своїми малюн-
ками без всякого спеціального наміру відобра-
жають ідеологічну та культурну спрямованість 
суспільства, вчаться оцінювати дійсність, наслі-
дуючи оцінки дорослих. Шлях розвитку кожної 
культури своєрідний, тому, поряд із системами 
загальнолюдських цінностей, дитина, розвива-
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ючись, привласнює цінності, властиві тій країні, 
тому сусідству, в якому вона живе. Засвоюючи 
орієнтації людей, дитина виробляє свою власну 
позицію,свої окремі ідеали [5].

Провідною властивістю, яка забезпечує заро-
дження художнього образу,

 на думку О. Ковальова, є художня уява. 
Опорну функцію стосовно цієї діяльності вико-
нує зорова чутливість, яка забезпечує легкість 
і повноту сприймання просторових і колоритних 
відношень. Другим опорним моментом виступає 
спеціальне вміння руки, емоційна чутливість, 
яка становить емоційну настроєність і тло [4].

В. Виготський свідчить, що в порівнянні з до-
рослим, в дитини значно поступається не тільки 
матеріал, із якого «будує» його уявлення, але й 
характер приєднуваних до цього матеріалу ком-
бінацій, їх якість і різноманітність [3]. 

Разом із тим, образам уявлення дошкільників 
притаманні особлива яскравість, наочність, рухо-
мість, емоційне забарвлення. Більшою мірою діти 
намагаються відтворити привабливі, з їх точку 
зору, образи. Надто важливою якістю в уявленні 
та поведінці дітей є щирість, непідробність чут-
тів щодо відтворених ними образів.

Загальною умовою реалізації творчого заду-
му є розвиненість спеціальних здібностей, знань, 
умінь та навичок.

А. Петровський вважає, що в структурі зді-
бностей до образотворчої діяльності провідними 
виступають висока природна чутливість зорового 
аналізатору, сенсомоторна характеристика руки 
художника, високорозвинена пам'ять тощо [6].

На думку дослідників дитячої творчості 
(Н. Сакуліна, Т. Комарова, В. Котляр, О. Мелік-
Пашаєв, В. Мухіна, Г. Підкурганна, В. Захарова 
та ін.), приведена характеристика психічних про-
цесів та утворень, а також їх приблизний рівень 
сформованості, якого можуть досягти діти се-
реднього та старшого дошкільного віку, свідчать 
лише про їх потенційну готовність щодо творчого 
пошуку але не визначає його як такий. 

Найбільш сприятливим віковим періодом для 
початку систематичного ознайомлення дітей з 
основами творчого пошуку, за свідченням екс-
периментальних досліджень, вважається 5-й рік 
життя. Це обумовлено особливостями загального 
психічного розвитку дітей зазначеного віку. Крім 
того, оволодіння засобами вирішення різних об-
разотворчих завдань (зображення окремих пред-
метів, тематичних композицій), створює можли-
вість залучення дітей до розв’язання нескладних 
творчих завдань.

Особливість завдань, які пропонують дітям на 
початковому етапі оволодіння творчою діяльніс-
тю, полягає в тому, що в них створюється ситуа-
ція, що потребує від них свідомого підходу щодо 
її розв’язання, тобто попереднього визначення 
змісту і засобів його втілення. До того ж ці за-
вдання не потребують розгорнутого підходу до 
накопичення уявлень про зміст запропонованої 
теми та оволодіння засобами практичного її від-
творення. Готовність до розв’язання запропоно-
ваних творчих ситуацій складається в контексті 
виконання попередніх образотворчих завдань, 
які носять суто навчальне спрямування, а також 
внаслідок повсякденного накопичення ними жит-
тєвого досвіду.

Разом із тим, вже на цьому етапі створюються 
умови, яких потребує творчий пошук: поінфор-
мованість про зміст теми, на підставі якої ство-

рюється можливість варіативності вибору його 
змісту, який в найбільшій мірі задовольняє мо-
ральні та естетичні потреби тієї чи іншої дитини, 
володіння засобами втілення творчого задуму.

Керівництво творчим пошуком полягає в тому, 
що вихователь в логічній послідовності спрямо-
вує діяльність дітей на розв’язання тих завдань, 
які забезпечують успішність досягнення кінцево-
го результату: узагальнення уявлень дітей про 
зміст теми та обговорення можливих варіантів її 
втілення; надання можливості кожній дитині об-
рати із запропонованої сукупності свій варіант, 
обумовлюючи його моральними та естетичними 
достоїнствами; обговорення загальних підходів 
щодо практичного втілення обраного змісту; ана-
ліз та оцінка отриманого результату з конкрет-
ними пропозиціями щодо її вдосконалення.

Тематика творчих завдань, що пропонують 
дітям на цьому етапі, може бути найрізноманіт-
нішою. При її плануванні вихователь повинен 
керуватися вимогами, що висуваються перед 
змістом образотворчих завдань. Крім того, він 
завжди повинен враховувати реальні можливос-
ті дітей щодо якісного втілення запропонованого 
змісту, тобто накопичений життєвий та образот-
ворчий досвід.

Образотворчі завдання, які пропонують дітям 
середнього дошкільного віку, повинні поступово 
ускладнюватися. Найпростіший варіант таких 
завдань полягає в тому, що дітям пропонують 
виконати частину зображення, загальну для всіх 
дітей, за програмою навчального малювання, а 
потім в залежності від змісту цього предмету, 
оздобити або доповнити його відповідними дета-
лями, обраними і відтвореними за власним ба-
жанням кожної дитини.

Більш ускладнена творча ситуація може ви-
никнути при доповненні тематичної композиції 
окремими персонажами, відповідними за змістом.

Найвищі досягнення в оволодінні творчим по-
шуком в цей період виявляються в завданнях, 
які потребують самостійного вибору дітьми як 
змісту, так і засобів його втілення, на рівні тих 
орієнтовних вимог і можливостей, які висувають-
ся перед зазначеним віком.

М. Поддъков зазначає, що у віці 4-6 років 
відбувається інтенсивне формування і розвиток 
навичок й умінь, які сприяють вивченню дітьми 
зовнішнього середовища, аналізу властивостей 
предметів та впливу на них з метою зміни [7].

Дітям 6-го ріку життя пропонують творчі за-
вдання двох видів – на тему запропоновану ви-
хователем, і тему, обрану самою дитиною.

Завдання на тему, запропоновану виховате-
лем, відрізняються тим, що в них містяться еле-
менти навчання дітей типологічним підходам 
щодо отримання кінцевого результату. 

Так, на етапі накопичення уявлень вихова-
тель своїми порадами сприяє визначенню дітьми 
з сукупності отриманих уявлень тих предметів 
та явищ, які в найбільшій мірі сприяють роз-
криттю запропонованої теми, тобто містять в собі 
суттєві та естетичні ознаки і більш ніж інші при-
ваблюють їх увагу та можливості відтворення.

На етапі реалізації задуму більшість дітей да-
лека від думки про необхідність вносити необхідні 
виправлення припущених неточностей у відтво-
ренні тих чи інших форм об’єктів та їх деталей, їх 
кольорових характеристик, композиційного упо-
рядкування та інше. Але при умові цілеспрямова-
ного навчання та виховання створюється можли-
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вість уточнення змісту задуму, обраного дитиною, 
та визначення виразних засобів його втілення.

Отриманий кінцевий результат творчого по-
шуку потребує відповідної оцінки не тільки з 
боку дорослих та однолітків, а насамперед – са-
мої дитини. Адекватність такої оцінки залежить 
від усвідомлення нею критеріїв вдало виконаних 
творчих робіт. До сукупності цих критеріїв мо-
жуть увійти якісні характеристики: відповід-
ність відтворенню запропонованій темі, його ори-
гінальність; відносна грамотність та виразність (з 
урахуванням вікових та індивідуальних особли-
востей і можливостей) втілення задуму; завер-
шеність та охайність виконаної роботи.

По мірі оволодіння певним досвідом творчого 
процесу дітям пропонують виконати завдання на 
самостійно обрану ними тему. Крім відповідного 
дидактичного призначення, ці завдання спрямо-
вані на вивчення проміжних (після завершення 
певних циклів навчально-виховного процесу) або 

кінцевих досягнень дітей в оволодінні запропо-
нованих типологічних підходів щодо творчого по-
шуку та практичного втілення задуму.

Отже, творчість являє собою якісно вищий 
ступінь будь-якої діяльності. Зображуваль-
на діяльність дітей набуває художньо-творчого 
характеру в міру поетапного рішення завдань 
творчого пошуку. Продуктом художньо-творчої 
діяльності є художній образ. Шлях до творчості 
пролягає через сформованість в дитини психіч-
них процесів та утворень: морально-естетичної 
позиції, уявлення, сукупності спеціальних зді-
бностей, знань, умінь та навичок.

Висновки та перспективи подальших пошу-
ків у напрямі дослідження. Творча діяльність 
дітей дошкільного віку є важливим чинником їх 
гармонійного становлення і розвитку. Висновки, 
зроблені на підставі вивчення отриманих резуль-
татів, обумовлюють подальший хід керівництва 
образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку.

Список літератури:
1. Ветлугина Н.А.Общие вопросы художественного творчества ребенка / Н.А. Ветлугина. – М.: Педагогика, 

1972. – С. 9-48.
2. Волкова Е.В. Эстетический анализ художественных произведений / Е.В. Волкова. – М.: Знание, 1974.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. Книга для учителя / 

Л.С. Выготский. – М.,1998. – 272 с. 
4. Ковалев А.Г. О структуре способности к изобразительной деятельности: Конференция по проблеме 

спосібностей: Тезисы докладов / А.Г. Ковалев – Л.: 1960.
5. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка ка форма усвоения социального опыта / В.С. Мухина. – 

М.: Педагогика, 1981.
6. Петровский А.В. Роль фантазии в развитии личности / А.В. Петровский. – М.: Знание, 1961.
7. Поддъяков Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников / Н.Н. Поддяков // Вопросы психо-

логии. – 1990. – № 1. – С. 16-20.
8. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве / Н.П.Сакулина. – М.: Просвещение, 1965.

Ходунова В.Л.
Национальный педагогический университет 
имени М.П. Драгоманова

ОВЛАДЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ОСНОВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Аннотация
Характеризуются различные подходы к проблеме творчества детей дошкольного возраста, представ-
ленные в психологической и педагогической литературе. Рассмотрена последовательность и задачи 
творческого поиска. Определены показатели готовности детей к творческой деятельности. Обоснована 
переспективность в дальнейшем рассмотрении проблемы активизации творческой деятельности детей.
Ключевые слова: творчество, этапы творческого поиска, показатели готовности к творческой деятель-
ности, нравственно-эстетическая позиция, воображение, способности.

Khodunova V.L.
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MASTERING THE BASICS OF PRESCHOOL CHILDREN ART

Summary
In the article characterized different approaches to the definition of origin of the problem of preschool 
children creativity. It is represented by psychological and pedagogical literature. Was considered the 
sequence of tasks and creativity. Marked the results of readiness of children to creativity. Grounded 
perspective of the idea of solving the problem of activation of children's creativity.
Keywords: creativity, stepping of the creative pursuit, psychological state of the individual, indicators of 
readiness for creative activity, moral and aesthetic attitude, ideas, skills.
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АКТУАЛЬНИЙ СТАН ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чжоу Цянь
Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова

Досліджено актуальний стан виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-
естетичної діяльності. З’ясовано, якою мірою фактичні умови організації процесу виховання духовної 
культури у вищих навчальних закладах співвідносяться зі структурою музично-естетичної діяльності 
студентів. Подано результати експрес-опитування студентів щодо ефективності втілення у виховній 
системі університету основних компонентів музично-естетичної діяльності студентів: мотиваційно-
цільового (мотиви, мета і завдання), предметно-змістового (предмет і зміст), процесуального (види, форми 
та методи організації), оцінювально-результативного (результати впливу музично-естетичної діяльності 
на виховання духовної культури студентів). 
Ключові слова: духовна культура, студенти університету, музично-естетична діяльність, структура 
музично-естетичної діяльності студентів, ефективність виховання. 

Постановка проблеми. Духовні цінності, які 
закладені в музичних творах, становлять 

важливу основу виховання духовної культури 
молоді. Практика також підтверджує, що сту-
денти вишів загалом досить позитивно реагують 
на музичне мистецтво, усвідомлюють втілені у 
ньому духовні ідеали та культурні здобутки по-
колінь. Разом із тим, багато хто з молодих людей 
має негативний досвід участі у заходах музично-
естетичної діяльності (МЕД), часто як наслідок 
примусового залучення. Як результат, студенти 
університетів, навіть бажаючи творчого самови-
раження та самореалізації у процесі музично-
естетичної діяльності, обмежуються пасивною 
участю; а, не отримавши позитивного досвіду, 
вони надалі не здатні переносити його і в інші 
сфери діяльності, в тому числі й професійну. 
Таким чином, актуальним є питання виявлен-
ня, обґрунтування та практичного впровадження 
педагогічних умов, при яких музично-естетична 
діяльність стане дієвим чинником виховання ду-
ховної культури молодої людини, що навчається 
в університеті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій до-
зволяє констатувати, що вчені систематично 
торкаються питання педагогічних умов вихован-
ня у молоді духовної культури (Х.Ю. Боташева, 
Г.Г. Габунія, К.Є. Гагаріна, В.В. Гнатюк, В.В. Лаппо, 
Л.В. Пшенична, Т.О. Степанець, І.В. Юстус та ін.), 
формування духовних цінностей як її основи 
(Н.А. Полтавська, О.В. Шкіренко та ін.), розвитку 
духовних якостей як її складової (О.І. Іванова), в 
тому числі й за допомогою засобів мистецтва зага-
лом (Н.А. Полтавська, Г.І. Фазилзянова) та музики 
зокрема (В.В. Гракова, З.З. Кримгужіна, Ю.О. Лєв-
ченко, В.А. Подрєзов, Н.В. Свещинська, Н.А. Ше-
мякова та ін.). Тому наявний педагогічний досвід 
може стати нам корисний при обґрунтуванні та 
впровадженні авторського підходу до педагогіч-
них умов виховання духовної культури молоді, 
зокрема у процесі музично-естетичної діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом із тим, на основі тео-
ретичного аналізу праць (насамперед, дисерта-
ційних досліджень) названих вище вчених ми 
виявили низку упущень в змістовому наповненні 
умов. Це і не достатнє врахування структури ду-
ховної культури при формулюванні самих умов, 

і відсутність комплексності у виборі форм і мето-
дів (як от, в Н.А. Полтавської), і деякий популізм 
у впровадженні умов (наприклад, у Г.І. Фазилзя-
нової), а також неможливість повного викорис-
тання запропонованих рекомендацій у зв’язку 
з їх надмірно вузькою орієнтованістю (як от, на 
хоровий колектив у дослідженнях В.А. Подрє-
зова чи на майбутніх учителів музики у роботі 
Н.В. Свещинської). Отримані результати дозво-
лили констатувати, що хоча й існує суттєва тео-
ретична база для окреслення педагогічних умов 
виховання духовної культури студентів універ-
ситету в процесі музично-естетичної діяльності, 
однак низка її аспектів наразі потребує уточнен-
ня, насамперед, узгодження з практикою. 

Мета статті. Враховуючи вище означене, го-
ловною метою цієї роботи стало з’ясування су-
часних обставин і стану виховання духовної 
культури студентів університету в процесі му-
зично-естетичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Задля визна-
чення педагогічних умов і шляхів оптимізації 
процесу виховання духовної культури студен-
тів університету в процесі музично-естетичної 
діяльності, ми провели експрес-опитування се-
ред студентів за допомогою авторської анкети 
«Музично-естетична діяльність». Ми прагнули 
встановити відповідність сучасного стану орга-
нізації процесу музично-естетичної діяльності 
у вишах його, можна сказати, ідеальній моделі, 
тобто структурі музично-естетичної діяльності 
(детальніше вона нами представлена тут [3]). До-
слідження, яке охопило 477 студентів 1-3 курсів, 
було проведено на базі Національного педагогіч-
ного університету імені М.П. Драгоманова (спе-
ціальність «Соціальна робота») та Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі 
Українки (спеціальності «Середня освіта. Інфор-
матика» та «Філологія. Германські мови і літера-
тура»). За окремими питаннями сума відсотків не 
становить 100, оскільки студенти могли вибирати 
як один, так і кілька варіантів відповідей.

Так, особливості мотиваційно-цільового ком-
понента музично-естетичної діяльності в сучас-
них вишах ми оцінювали, насамперед, при аналі-
зі відповідей студентів на питання «Залучаючись 
до різних форм музично-естетичної діяльності ви 
прагнете…». Як показали результати опитування, 
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студенти оцінюють МЕД переважно на рівні «роз-
важальності» (59,96% – 286 осіб). Тобто як засіб 
«естетизації (прикрашення) свого вільного часу», 
«організації змістовного дозвілля», «активізації 
свого спілкування за допомогою музичного мис-
тецтва» тощо. На другому місці стоять завдання 
МЕД, що стосуються «інструментального» рів-
ня, а саме активізація громадянської активності, 
розкриття свого творчого потенціалу, особистіс-
не художньо-творче самовираження у ході МЕД 
тощо (35,01% – 167 осіб). Досить незначна частка 
студентів (7,97% – 38 осіб та 10,90% – 52 осо-
би відповідно) відзначила позиції, що пов’язані 
із завданнями МЕД на «елементарному» (як от, 
розвиток своєї емоційно-естетичної культури, 
естетичного сприйняття й емоційної чуйності на 
музичні твори) та «акмеологічному» рівнях (як 
от, підвищення своєї компетентності в певному 
виді музично-естетичної діяльності, отримання 
досвіду використання духовного потенціалу му-
зичного мистецтва у власній діяльності). Це до-
зволило нам зробити два припущення: по-перше, 
система музично-естетичної діяльності в дослі-
джуваних університетах не містить повноцінних 
заходів, спрямованих на розв’язання вказаних 
груп завдань, а, по-друге, наявні заходи не пе-
редбачають можливостей чи належного мотиву-
вання студентів до розв’язання відповідних за-
вдань. Адже значно простіше просто підготувати 
5-7 номерів, наприклад, до Дня вчителя, аніж 
продумати програму, яка буде включати тво-
ри не лише різножанрові, але й духовно-цінні, 
пов’язані не просто з отриманням естетичної на-
солоди, але й які будуть спонукати до рефлексії, 
емоційної чуйності тощо.

Вивченню стану забезпечення предметно-
змістового компонента музично-естетичної ді-
яльності в університетах посприяло, насамперед, 
питання про предмет МЕД. Тут відповіді студен-
тів розділилися майже порівну: одні (41,93% – 
200 осіб) не змогли дати чіткого пояснення, що 
може свідчити про нерозуміння ними суті музич-
но-естетичної діяльності; інші співвіднесли МЕД 
загалом із музикою та співом, а також розвагою, 
дозвіллям тощо (по 44,02% – 200 осіб). Лише не-
значна частка опитаних (3,98% – 19 осіб) вказа-
ли, що предмет МЕД визначається культурними 
цінностями, закладеними у музиці.

Результати опитування студентів за питанням 
«До яких змістових напрямів музично-естетичної 
діяльності ви долучаєтеся в процесі навчання в 
університеті?» підтвердили зроблене нами вище 
припущення про певну односторонність захо-
дів музично-естетичного спрямування у вишах. 
Так, студенти назвали, насамперед, сприймання 
(слухання) творів музичного мистецтва (74,00% – 
353 особи) та виконавську діяльність (33,96% – 
162 особи). При цьому серед заходів останньої 
переважає саме вокально-хорова діяльність 
(61,73% – 100 осіб), а значно менша частка гри 
на музичних інструментах (20,99% – 34 особи) та 
музично-ритмічної діяльності (17,28% – 28 осіб). 
Третє, причому, на нашу думку, досить незначне 
місце «отримали» різні варіанти музичної твор-
чості – вокальної, інструментальної, пластичної 
тощо (23,90% – 114 осіб), хоча викладачі, особли-
во дисциплін гуманітарного циклу, можуть до-
сить широко використовувати її у ході навчаль-
ного процесу. Враховуючи те, що ми працювали 

зі студентами «не музикантами», можливо, на 
перший погляд, і не дивно, що вони практично 
не залучаються до оволодіння мовою мистецтва 
(2,10% – 10 осіб) та музично-естетичної просвіти 
(6,08% – 29 осіб). Однак, як доречно зауважив 
з цього приводу В. А. Подрєзов, музично-тео-
ретичні знання сприяють «глибшому проник-
ненню… в духовну сутність музичних творів та 
їх образно-емоційний зміст. При цьому чуттєва 
тканина музичного твору переходить у музичний 
образ-уявлення, що забезпечує процес духовно-
творчого розвитку особистості» [2, с. 13]. А тому 
упущення цього змістового напряму безпосеред-
ньо впливає і на зниження розуміння студентами 
духовної цінності мистецтва (особливо класично-
го), а також переважання релаксаційно-гедоніс-
тичних над соціальними мотивами залучення до 
музично-естетичної діяльності. Це підтверджу-
ється і відповідями студентів на наступне пи-
тання, коли вони, оцінюючи духовно-етичний та 
художньо-естетичний потенціал окремих змісто-
вих напрямів МЕД, не надали особливої перева-
ги якомусь одному з них (всі варіанти «отрима-
ли» понад 41%). Показово, що найбільш цінною 
в означеному плані за результатами опитування 
визначено музичну творчість (49,89% – 238 осіб), 
частка заходів якої, як свідчать дані, наведені 
вище, становить лише близько п’ятої частини від 
усіх впроваджуваних, тобто майже вдвічі менше 
від реального запиту на них.

Вивченню стану забезпечення та реалізації 
процесуального компонента музично-естетичної 
діяльності в експериментальних навчальних за-
кладах, допомогла низка питань щодо форм, ме-
тодів і засобів МЕД. Можливо, відповіді студентів 
і були деякою мірою суб’єктивними, адже не всі 
обізнані з формами та методами й не всі залуча-
ються до МЕД взагалі. Однак, оскільки ми прагну-
ли оптимізувати цей процес орієнтуючись на всіх 
студентів, а не найбільш обізнаних, то, вважаємо, 
така суб’єктивність, частково і доречна.

Зазначимо, що традиційно виокремлюють три 
групи форм музично-естетичної діяльності – 
колективні, групові та індивідуальні [1, с. 355]. 
Опитування студентів засвідчило, що найбільш 
поширеними в університетах (загалом 80,08% – 
382 особи) є саме колективні форми, зокрема, 
організація і/чи участь у масових тематичних 
святах, музичних виставах, концертах, музич-
но-розважальних програмах тощо. Однак такі 
колективні форми МЕД, як виїзні культурно-
просвітницькі заходи та творчі покази у вишах 
використовуються значно рідше. На другому 
місці (36,90% – 176 осіб) студентами відзначено 
використання групових форм МЕД, хоча їх різ-
номанітність і не «вражає». Найбільш пошире-
ними серед них є заняття в гуртках художньої 
самодіяльності, менше – зустрічі з митцями та 
творчими колективами. Водночас досить рідко 
практикуються групові музичні лекторії, бесіди 
та вітальні, групове обговорення музичних творів 
(мистецьких заходів), сумісне прослуховування 
кращих зразків вітчизняної та світової музичної 
культури тощо. Як правило, такі заходи одиничні 
й нерегулярні.

Щодо індивідуальних форм музично-естетич-
ної діяльності, то їх частка дуже мала. Студенти 
відзначають, що це, як правило, сольне вокальне 
чи інструментальне виконання, індивідуальні ре-
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петиції (9,01% – 43 особи). Як свідчить практика, 
на більшості факультетах це декілька студентів 
(переважно не більше 20 осіб), які систематич-
но залучаються до різних планових заходів як 
на рівні факультету, так і на рівні університету. 
Такі ж індивідуальні форми МЕД, які спрямова-
ні на рефлексію (ведення музичного щоденни-
ка) чи розширення обізнаності студентів у сфері 
МЕД (як от, дослідження з музичної тематики) не 
практикуються. Ми припускаємо, що це пов’язано 
з неготовністю самих організаторів музично-есте-
тичної діяльності до такої роботи, адже це вима-
гає як відповідної підготовки від них самих, так 
і постійного моніторингу такої діяльності студен-
тів. Окрім того, результати таких форм діяльності 
цінні перш за все для самих учасників, а тому 
широко не афішуються, а, тим більше, не можуть 
бути представлені у вигляді звіту чи стінгазети.

Як нами було встановлено за результатами 
теоретичного аналізу, дослідники рідко практи-
кують комплексний підхід у використанні мето-
дів музично-естетичної діяльності. Разом із тим 
ми переконані, що лише така комплексність до-
зволить зацікавити студентів з різним рівнем ду-
ховної культури, а отже і вплинути на них більш 
цілеспрямовано. Адже для студента, який вже є 
активним учасником МЕД, обговорення прослу-
ханого твору може здатися нецікавим, тоді як у 
«новачків» – це важливий етап у збагаченні та 
формуванні їх духовного досвіду; з іншого боку, 
бесіди, лекції, диспути на музично-естетичну 
тематику будуть цікаві обом групам. Саме тому 
наступне питання нашого експрес-опитування 
стосувалося означених вище аспектів, тобто час-
тоти використання викладачами, кураторами, 
іншими студентами-активістами чи керівниками 
творчих колективів певних методів музично-ес-
тетичної діяльності. Опрацювання отриманих ре-
зультатів дозволило констатувати, що найбільш 
поширеними в процесі МЕД на базі вишів є саме 
загально-педагогічні (45,91% – 219 осіб) та со-
ціально-педагогічні (40,04% – 191 особа) методи. 
Частка специфічних методів МЕД не досить ви-
сока – 18,24% (87 осіб). Такий відсотковий розпо-
діл загалом є закономірним, враховуючи профіль 
навчання студентів. Разом із тим, ми звернули 
увагу, що в межах самих груп методів деякі ви-
користовуються досить рідко. Так, якщо методи 
організації (особливо методи моделювання ху-
дожньо-творчого процесу, зокрема, музичні ві-
тальні, свята, вечори) та методи стимулювання 
(як от, прослуховування підготовлених програм; 
участь у конкурсах, концертах різного рівня) му-
зично-естетичної діяльності «отримали» понад 
55%, то методи формування свідомості у процесі 
МЕД та методи самовиховання через МЕД були 
відзначені 15,07% (33 особи) та 12,78% (28 осіб) 
студентів відповідно. Таким чином, стає частково 
зрозуміло, чому за показниками таких критері-
їв ефективності виховання духовної культури в 
процесі музично-естетичної діяльності, як обі-
знаність студентів з цінностями духовної куль-
тури, закладеними в музичному мистецтві, та 
духовний розвиток та ріст студента у процесі му-
зично-естетичної діяльності, переважає низький 
рівень. Адже на ці аспекти музично-естетична 
діяльність в університетах практично не спрямо-
вана. Досить невисока частка застосування серед 
соціально-педагогічних методів і такого методу 

як включення в соціальну практику – 10,99% – 
21 особа (виняток становили студенти – соціальні 
робітники). А це не може не впливати на рівень 
накопичення студентами університету духовного 
досвіду в процесі МЕД та подальшого його вико-
ристання ними у професійній діяльності. 

Щодо специфічних методів МЕД, то серед них 
студенти особливо відзначають саме методи му-
зично-пластичної імпровізації (77,01% – 67 осіб), 
можливо, тому, що їх використання можливе не 
лише в позааудиторній роботі, але й під час на-
вчальних занять. Разом з тим практично не ви-
користовуються інтерпретаційні (обговорення 
прослуханого твору) та творчі методи (8,05% – 
7 осіб), методи пошуку фольклорних зразків, об-
міну фольклорним досвідом, інтонаційно-стильо-
ве осягнення музики (4,60% – 4 особи) та ін. 
Водночас ми переконані, що студенти різних 
спеціальностей, в тому числі й «математики» та 
«філологи», як під час вивчення програмних дис-
циплін, так і в позанавчальний час можуть зна-
йомитися з духовними цінностями, закладеними 
в музичному мистецтві. Адже, ще у Стародавній 
Греції музика вважалася частиною математики, 
а одна з праць всесвітньо відомого математика і 
фізика Леонарда Ейлера має назву «Досвід но-
вої теорії музики, ясно викладеної відповідно до 
непорушних принципів гармонії»; окрім того, по-
няття «гармонія», «ритм», «пропорція» зустріча-
ються і в музиці, і в математиці. Студенти-фі-
лологи ж обов’язково знайомляться з культурою 
носіїв мови, зокрема, й з мистецтвом, за допомо-
гою якого не лише вивчають іншу країну, але й 
саму мову (слухання пісень, перегляд музичних 
фільмів тощо). Отже, означені аспекти повинні 
бути більш чітко та системно представлені у ви-
ховному процесі університету загалом та щодо 
виховання духовної культури студентів зокрема.

Останнє питання нашого експрес-опитуван-
ня стосувалося поширеності та дієвості засобів 
виховного впливу у процесі музично-естетичної 
діяльності. Щодо поширеності засобів виховного 
впливу в процесі МЕД в університеті, то біль-
шість студентів відзначили саме музично-есте-
тичні практики (55,97% – 267 осіб). На другому 
місці – спеціально підібраний музичний реперту-
ар (39,90% – 176 осіб) як засіб виховного впливу. 
Водночас відповіді студентів свідчать, що такий 
репертуар представлений переважно фольклор-
ними зразками (76,14% – 134 особи) та творами 
сучасних митців (63,09% – 111 осіб), тоді ж як 
духовна і класична музика використовуються 
дуже рідко (1,14% та 11,93% відповідно). Вважа-
ємо, що саме тут важлива цілеспрямованість ви-
ховних впливів. Адже, якщо студент сам поки 
що не звертався до класики, то включення та-
ких творів у планові колективні чи масові заходи 
сприятиме поступовому знайомству молодих лю-
дей з новими для них стильовими чи жанровими 
зразками, а надалі мотивуватиме до самостійного 
«спілкування» з такою музикою. 

Недостатньо використовується в процесі МЕД 
і виховний потенціал засобів музичної виразності 
(11,11% – 52 особи), а також музично-теоретич-
них й історико-культурних знань у галузі музич-
ного мистецтва (3,98% – 19 осіб). А це говорить 
про те, що як «дорослі» організатори (викладачі, 
куратори), так і самі студенти-активісти не заду-
муються над інтонаційними, жанровими, стильо-
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вими основами музичного мистецтва та можли-
востями їх використання при організації заходів 
музично-естетичного спрямування; з іншого боку 
студенти під час МЕД виступають переважно в 
ролі слухача, тобто пасивної особи, тоді як ролі 
виконавця чи організатора вимагали б від них 
більш свідомої участі та відкрили б можливості 
розширювати засоби впливу МЕД.

Щодо дієвості засобів виховного впливу в про-
цесі музично-естетичної діяльності, то, як і щодо 
оцінки значущості змістових напрямів МЕД, сту-
денти вважають, що кожен із засобів досить ді-
євий, оскільки всі групи були оцінені більше, ніж 
на 60%. Виняток склали музично-теоретичні та 
історико-культурні знання у галузі музичного 
мистецтва, дієвість яких відзначили лише трети-
на студентів (33,96% – 162 особи). Знову ж таки 
дієвість певних засобів важко оцінити, якщо вони 
використовуються рідко.

Висновки і пропозиції. Загалом оцінюючи від-
повідність стану музично-естетичної діяльності в 
досліджуваних університетах її структурній мо-
делі, можна відзначити наявність низки недоліків. 
По-перше, студенти використовують можливості 
МЕД у духовному розвитку переважно на рівні 
«розважальності», не прагнучи розв’язати завдан-
ня музично-естетичної діяльності, які пов’язані з 
«інструментальним» чи «акмеологічним» рівнями. 
По-друге, система організації музично-естетичної 
діяльності студентів в університетах реалізуєть-
ся переважно через такий змістовий напрям, як 
сприйняття творів музичного мистецтва, рідше – 
виконавська діяльність, досить рідко – музична 
творчість, практично ніколи – музично-естетична 

просвіта; а це обмежує їх можливості у набутті 
відповідного досвіду МЕД. По-третє, у студентів 
недостатньо сформоване ціннісне ставлення до 
МЕД, що частково зумовлене низьким рівнем обі-
знаності у цій сфері, частково – наявністю від-
носно небагатого (переважно у формі відвідування 
культурних заходів) та пасивного досвіду участі у 
заходах музично-естетичної діяльності (як от, у 
ролі глядача). Таким чином, недосконалість про-
цесу організації музично-естетичної діяльності 
в університетах як на рівні предмету, завдань і 
змісту, так і на рівні форм і методів МЕД, безпе-
речно, впливає і на її результативність у плані ви-
ховання духовної культури студентів. Враховую-
чи означене, в перспективі доцільно, спираючись 
на наукові здобутки інших учених в означеному 
аспекті, спрогнозувати та апробувати на практиці 
педагогічні умови виховання духовної культури 
студентів університету в процесі музично-есте-
тичної діяльності. При цьому доречно врахувати 
взаємозв’язок таких педагогічних умов зі змісто-
вим наповненням, формами та методами МЕД, а 
також забезпечити їх спрямованість на виховання 
різних сторін духовної культури студента, беру-
чи до уваги психологічні особливості студентів як 
осіб юнацького віку та характеристики універси-
тету як специфічного виховного середовища. Важ-
ливим, на нашу думку, є також відбиття у змісті 
педагогічних умов відповідних структурних ком-
понентів МЕД, на посилення яких вони повинні 
бути спрямовані, та забезпечення за їх допомо-
гою комплексності, поетапності й систематичності 
у процесі виховання духовної культури студентів 
засобами музично-естетичної діяльності.
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ  
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА  
В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Исследовано актуальное состояние воспитания духовной культуры студентов университета в процессе 
музыкально-эстетической деятельности. Выяснено, в какой мере фактические условия организации 
процесса воспитания духовной культуры в высших учебных заведениях соотносятся со структурой 
музыкально-эстетической деятельности студентов. Представлены результаты экспресс-опроса сту-
дентов относительно эффективности осуществления в воспитательной системе университета основных 
компонентов музыкально-эстетической деятельности студентов: мотивационно-целевого (мотивы, цели 
и задачи), проективно-содержательного (предмет и содержание), процессуального (виды, формы и 
методы организации), оценочно-результативного (результаты влияния музыкально-эстетической дея-
тельности на воспитание духовной культуры студентов). 
Ключевые слова: духовная культура, студенты университета, музыкально-эстетичная деятельность, 
структура музыкально-эстетической деятельности студентов, эффективность воспитания. 
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THE CURRENT STATE OF SPIRITUAL CULTURE EDUCATION  
FOR UNIVERSITY STUDENTS IN THE PROCESS OF MUSIC-AESTHETIC ACTIVITY

Summary
The current state of spiritual culture education for university students in the process of music-aesthetic 
activity has been analysed. The level of correlation between actual conditions of the process of spiritual culture 
education organization in higher educational institutions and the structure of students’ music-aesthetic 
activity has been cleared out. The findings of students’ express opinion poll concerning the efficiency of 
implementing the main components of students’ music-aesthetic activity in university educational system 
have been presented. The components are as follows: motivational-purposeful (motives, aim and tasks), 
subject-semantic (subject-matter and content), procedural (types, forms and methods of organization), 
evaluative-effective (the effects of music-aesthetic activity on students’ spiritual culture education).
Keywords: spiritual culture, students of university, musical aesthetics activity, structure of the students' 
musical-aesthetic activities, efficiency of upbringing. 
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налення, визначено роль дисциплін соціально-гуманітарного циклу в системі патріотичного виховання. 
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, студент, молодь, Батьківщина, громадянство, 
суспільство.

© Шевчук Г.Й., 2017

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку української держави доволі го-

стро постало питання патріотичного виховання. 
Україна переживає доленосні історичні події – 
Революція Гідності, анексія Криму, воєнні дії на 
Донбасі. При цьому збереження єдності нероз-
ривно пов’язано з виявами такого феномена як 
патріотизм. Він стає своєрідним фундаментом, 
що об’єднує різні соціальні групи й верстви на-
селення в єдине ціле та робить їх потужною пе-
ретворюючою силою, здатною забезпечити ефек-
тивні зміни в розвитку суспільства.

Найважливішим структурним елементом сус-
пільства є молоде покоління, зокрема студентство, 
яке багато в чому визначає перспективи і напря-
ми розвитку держави. У зв’язку з цим на вищу 
школу покладається особлива відповідальність не 
лише за професійну підготовку майбутніх фахів-
ців, а й за патріотичне виховання студентської 
молоді, формування її моральних і громадянських 
якостей. Адже від того, як буде орієнтована мо-
лодь, хто в найближчому майбутньому поповнить 
політичну та інтелектуальну еліти українського 
суспільства, які цінності культури, історії скла-
дуть її світоглядне бачення, залежить реалізація 
й успішність глибоких соціально-економічних і 
політичних перетворень в Україні.

Аналіз досліджень і публікацій. Патріотизм у 
житті українського суспільства завжди відігра-
вав помітну роль. Аналіз дослідженої літератури 
дозволяє зробити висновок про те, що його гене-
зис, зміст і еволюція були і є предметом особли-
вої уваги багатьох філософів, істориків, літерато-
рів, соціологів, політологів.

Зокрема, любові до рідної землі, мови, відда-
ності своєму народу була присвячена низка тво-
рів видатних діячів минулого, таких як Г. Ско-
ворода, І. Франко, Т. Шевченко, Л. Українка, 
В. Сухомлинський, М. Костомаров, М. Грушев-
ський, П. Юркевич та інші.

Серед сучасних дослідників, які працюють 
над питанням патріотичного виховання та гро-
мадянських якостей особистості, можна ви-
окремити праці О. Жаревської, П. Вербицької, 
А. Погрібного, В. Поплужного, К. Чорної, Н. Во-
лошиної та ін.

У той же час недостатньо досліджено пробле-
му патріотичного виховання молоді в контексті 
сучасної складної суспільно-політичної ситуації 
в Україні. Сьогодні розкривати суть патріотиз-
му і виховувати це почуття в молодого покоління 
потрібно, виходячи з його нового розуміння (як 
засобу гуртування суспільства) і застосовуючи 
нові напрями педагогічного впливу. 
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Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В умовах зовнішньої агресії і 
збройного протистояння на Донбасі перед укра-
їнським суспільством постало завдання вихован-
ня патріотизму у підростаючого покоління. Адже 
патріотизм не закладений у генах, це не спадко-
ве, а соціальне явище, що формується оточую-
чим середовищем. Це одне з найбільш глибоких 
людських почуттів, що є духовним фундамен-
том суспільного і державного розвитку, опорою 
стабільності країни і запорукою її конкуренто-
спроможності в сучасному світі. Для сучасної 
України ідея патріотизму особливо важлива, 
вона об'єднує людей, допомагає будувати єдину, 
спрямовану в майбутнє країну.

Метою статті є дослідження необхідності ак-
тивізації патріотичного виховання студентської 
молоді на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства; аналіз основних напрямів патріо-
тичного виховання у вищих навчальних закла-
дах та пошук шляхів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Патріотичне виховання є однією з найвагоміших 
і складних сфер виховної діяльності, оскільки у 
його процесі формуються не лише світоглядні 
уявлення, моральні й духовні цінності, а й відбу-
вається становлення особистості, здатної захища-
ти інтереси держави та діяти задля її розвитку.

Нині розуміння патріотизму є неоднозначним. 
Багато в чому це пояснюється складною при-
родою цього поняття, багатоаспектним змістом і 
різноманіттям форм прояву. У теперішніх умо-
вах патріотизм виступає як моральна основа, 
внутрішній об’єднуючий чинник розвитку укра-
їнського суспільства. У ньому гармонійно поєд-
нуються любов до Батьківщини, національні тра-
диції, культурна спадщина й історичне минуле.

Сьогодні важливо відродити в українському 
суспільстві почуття свідомого патріотизму як 
духовно-моральної і соціальної цінності, сформу-
вати в молодого покоління громадянсько-активні, 
соціально-значущі якості, орієнтовані на рішення 
політичних й економічних проблем України й за-
хисту її кордонів.

Як соціально-демографічна група молодь має 
низку особливостей. Вона володіє високою соці-
альною мобільністю, є джерелом інновацій і най-
більш сприйнятлива до них. У той же час відсут-
ність життєвого досвіду позначається на тому, що 
в сучасному молодіжному середовищі недостатньо 
розвинена культура відповідальної громадянської 
поведінки. Студентству нерідко притаманні низь-
кий рівень інтересу до подій економічного й куль-
турного життя, суспільно-політичної ситуації в 
країні, нерозбірливість у виборі засобів досягнен-
ня цілей. Тому важливо подбати про включення 
питань патріотичного виховання до пріоритетних 
завдань усіх вищих навчальних закладів України.

За результатами дослідження 2015 року, про-
веденого GfK Ukraine на прохання Міністерства 
молоді та спорту України, 81% української мо-
лоді пишається своїм громадянством. Під патріо-
тизмом більшість респондентів розуміють любов 
до власного дому і місця, де вони народилися. 
Ще, за їхніми відповідями, патріотизм – це на-
ціональна свідомість і гордість за українське гро-
мадянство [7].

Натомість дані соціологічних досліджень за 
2011 рік свідчать, що на той час лише близько 

50% студентів України пишалися своїм грома-
дянством [6].

Рівень патріотизму значно зріс внаслідок під-
вищення громадянської активності молоді під час 
Євромайдану та гуртування українського народу 
в умовах збройного протистояння на сході країни.

У той же час згідно з даними дослідження 
Інституту соціології 2015 року своїм громадян-
ством пишається лише 67% населення країни 
[1]. Тобто для молоді характерний значно вищий 
рівень патріотизму, ніж для населення загалом. 
Таким чином, спостерігається певний прогрес 
між поколіннями.

Складовою дослідження GfK Ukraine 
2015 року також було виявлення того, чи готові 
українські чоловіки захищати Україну. Резуль-
тати засвідчили, що 39% вже захищають і готові 
робити це в майбутньому, 35% –  не готові, інші 
не змогли відповісти на запитання [7].

Дослідження підтверджують, що рівень па-
тріотизму української молоді зростає. Однак ак-
туальність питання патріотичної вихованості та 
національної свідомості молоді як основи консо-
лідації суспільства не зменшується.

У країні, що дотримується європейських цін-
ностей, патріотичне виховання повинно мати на 
меті формування у молодого покоління національ-
ної свідомості, любові до Батьківщини, піклування 
про свій народ, вміння мирним шляхом відстоюва-
ти права й свободи, сприяти злагоді в суспільстві.

Останнім часом на державному рівні було 
здійснено чимало кроків з активізації патріо-
тичного виховання молоді. Одним із останніх 
нормативних документів є Стратегія національ-
но-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки, затверджена Президентом Укра-
їни. Пріоритетне завдання у цій стратегії нале-
жить вихованню громадянина-патріота України, 
утвердженню любові до Батьківщини, духовнос-
ті, моральності, шанобливого ставлення до націо-
нального надбання українського народу [5].

Також основні положення патріотичного ви-
ховання студентів визначає Концепція націо-
нально-патріотичного виховання дітей та молоді, 
прийнята Міністерством освіти і науки України 
у 2015 році. Згідно з концепцією головною метою 
патріотичного виховання є становлення самодос-
татнього громадянина-патріота України, гума-
ніста і демократа, готового до виконання грома-
дянських і конституційних обов’язків [4].

Одним із принципів цього виховання, відпо-
відно до концепції, є національна спрямованість, 
що передбачає виховання любові до рідної землі, 
поваги до української культури, гордості за на-
лежність до українського народу.

Документ відображає й сучасні європейські 
принципи, а саме: толерантність, демократія, по-
вага до прав людини, верховенство права. Укра-
їнська нація визначається як політична, а не ет-
нічна, планується навчити молодь долучатися до 
політичного та громадського життя країни.

На основі розроблених стратегії і концепції 
вищим навчальним закладам доцільно розробити 
власні програми патріотичного виховання. При 
цьому основні концептуальні принципи потрібно 
конкретизувати в програмні положення на основі 
системності й комплексності.

Створення системи патріотичного виховання 
в освітньому закладі передбачає цілеспрямоване 
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формування у студентів активної життєвої пози-
ції, готовності до діяльності, в якій знання і життє-
вий досвід поєднуються з позицією громадянського 
обов'язку і відповідальністю за долю Батьківщини, 
а особисті інтереси – з громадськими.

Для успішної реалізації патріотичного вихо-
вання у ВНЗ необхідне створення системи, що 
має відповідні рівні виховної діяльності (на рівні 
групи, кафедри, факультету, університету зага-
лом). До виховного процесу мають долучатися всі 
учасники: від куратора до керівництва навчаль-
ного закладу. Ця система повинна включати пе-
редусім масову патріотичну роботу, проведену 
спільно з органами державної влади, благодійни-
ми, громадськими організаціями, волонтерськи-
ми об'єднаннями, суспільними рухами, засобами 
масової інформації, науковими й іншими устано-
вами. Ці види діяльності мають бути спрямовані 
на розгляд і висвітлення проблем патріотичного 
виховання, на формування і розвиток громадя-
нина і патріота України.

Робота, пов'язана з вихованням студентської 
молоді, може базуватися на таких основних 
принципах:

– обумовленість патріотичного виховання 
розвитком суспільства і актуальністю подій, що 
відбуваються в ньому;

– спадкоємність, що передбачає взаємозв'язок 
форм, змісту і методів виховання, що реалізу-
ються на всіх ланках освіти;

– підбір форм, змісту, методів, прийомів, за-
собів патріотичного виховання залежно від інди-
відуальних особливостей студентів;

– діалектична єдність і органічний зв'язок 
між навчальним матеріалом і змістом виховних 
заходів;

– інтеграція патріотичного виховання з інши-
ми напрямами виховної роботи та ін.

Сучасний громадянин України має передусім 
позиціонувати себе як справжній європеєць і не 
лише за територіальною ознакою держави, а за 
тими цінностями, що дотримується демократич-
не суспільство. Нині настав час, коли українська 
молодь повинна чітко окреслити власну позицію 
стосовно майбутнього Батьківщини. Патріотизм, 
гуманізм, моральність, пацифізм – визначальні 
пріоритети у вихованні молоді навчального за-
кладу. Підвищення рівня знань, підготовка ква-
ліфікованих фахівців – це відповідальна й зна-
чуща робота, однак головне – виховати людину.

Сформована система патріотичного вихован-
ня дозволяє вищому навчальному закладу від-
стежувати етапи активності заходів, здійсню-
вати діагностику, визначати результативність 
патріотичного виховання студентів. Разом із 
тим це дає можливість вносити відповідні ко-
рективи і прогнозувати розвиток самої системи 
патріотичного виховання.

Варто відзначити, що за кордоном значну ува-
гу приділяють факторам, що впливають на почут-
тя патріотизму. Зокрема, це мова, державна сим-
воліка, національна продукція, національні герої, 
національні події, норми поведінки, культура та 
традиції народу, система державної пропаганди.

Приміром, у США для пропаганди активно за-
стосовують державний прапор. В європейських 
країнах здебільшого використовується метод 
ненав’язливого патріотичного виховання. Напри-
клад, у Франції патріотичне виховання не регла-

ментується на державному рівні, однак значна 
увага приділяється підтримці, виробництву та екс-
порту культурного продукту. Зокрема, у Франції та 
Німеччині законодавство суворо регламентує вико-
ристання іноземних мов та аудіо-візуальної продук-
ції іноземною мовою. У Данії створені етичні стан-
дарти суспільства. У Китаї проводиться жорстка 
державна пропаганда патріотичних заходів [2].

В Україні патріотичне виховання активно 
здійснюється через участь молоді в різноманіт-
них всеукраїнських акціях, іграх національно-
патріотичного спрямування («Джура»), екскурсії 
історичними місцями, проведення круглих сто-
лів, зустрічей з ветеранами Другої світової ві-
йни, учасниками АТО, волонтерами тощо. Також 
студентів залучають до відзначення визначних 
дат (День Незалежності України, День Консти-
туції України, День української писемності та 
мови, День вишиванки, День пам’яті та прими-
рення, День Збройних Сил України, День захис-
ника України, Шевченківські дні тощо).

Особливе місце в патріотичному вихованні за-
ймають державні символи. Повага до державних 
символів свідчить про силу і гідність українсько-
го народу, є проявом високої громадянськості, 
формує почуття спільності нації.

У вихованні патріотизму значну увагу треба 
приділяти наслідуванню не лише військових геро-
їв, а й соціально активних, патріотично налашто-
ваних українців, які домоглися серйозних успіхів 
у професійній діяльності – видатних учених, гро-
мадських діячів, представників сфери культури й 
мистецтва тощо. Це дасть українській молоді пози-
тивні життєві орієнтири, навчить пишатися своїми 
видатними співвітчизниками і своєю країною.

Важливо, щоб під час реалізації амбітних 
прагнень і невичерпної енергії молоді пересліду-
валася головна мета – діяти на благо незалежної 
України.

Патріотичне виховання водночас є запорукою 
національної безпеки України, оскільки формує 
у студентського загалу рішучу готовність вико-
нувати громадські та конституційні обов’язки: 
захист незалежності та територіальної цілісності 
Батьківщини, шанування її державних символів. 

Патріотичне виховання не можна розглядати 
окремо від навчального процесу. Саме спільна 
робота викладачів і студентів є основою патріо-
тичного виховання. У зв’язку з цим сучасний ви-
кладач повинен бути носієм гуманізму та яскра-
вим прикладом громадянина та патріота України.

Виховувати свідомого патріота на основі влас-
ного прикладу, органічно поєднуючи історичні 
факти, літературні надбання, досліджуючи, дис-
кутуючи, навчаючи ненав’язливо і з любов’ю, – 
дієва форма співпраці з молоддю.

Тому в сучасних умовах підвищується роль 
педагогів, здатних всебічно аналізувати поточні 
події і акцентувати увагу студентів на оптиміс-
тичному майбутньому, позитивних досягненнях і 
явищах у розвитку країни. 

І значна роль тут належить дисциплінам со-
ціально-гуманітарного циклу, а саме: українській 
мові, філософії, політології, історії, географії, 
літературі та ін. Викладачі-гуманітарії мають 
широкі можливості для здійснення вихованням 
формуючого впливу на студентів, оскільки осо-
бливістю викладання гуманітарних предметів є 
функціональна значимість спілкування. Пізна-
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вальне дискусійне аудиторне спілкування є клю-
човим прийомом в реалізації цілеспрямованого 
педагогічного впливу

До того ж для виховання патріотичних почут-
тів є безліч історичних прикладів, зокрема й мо-
лодіжного патріотизму. Це можуть бути студен-
ти, які захищали Україну в битві під Крутами, 
учасники Студентської революції на граніті, Єв-
ромайдану. Багато молодих воїнів нині боронять 
українські кордони на сході.

Глибоке знання історії рідного народу, його 
національних, духовних цінностей, здобутків у 
різних галузях – значимі компоненти патріотич-
ного виховання студентської молоді, без яких не-
можливе збереження історичної пам'яті, розви-
ток духовності. Це прищеплює палку любов до 
своєї Батьківщини, вселяє віру в світле майбут-
нє, надає сил кожній особистості для подолання 
життєвих труднощів.

Важливу роль відіграє виховання любові до лі-
тературних надбань українського народу. Студен-
тів потрібно заохочувати до участі в літератур-
них вечорах, присвячених пам'яті Т. Шевченка, 
Л. Українки, І. Франка, В. Симоненка та інших. Це 
сприятиме формуванню високої мовної культури 
молоді, вихованню любові до рідного слова.

Філософія є специфічною школою критично-
го мислення. У межах її вивчення виявляються 
причини своїх міркувань і міркувань опонента, 
досягається розуміння концептуальності знання. 
Тому саме викладання гуманітарних дисциплін 
у ВНЗ покликане вибудувати і оформити світо-
глядну культуру особистості студента, в якій па-
тріотизм є обов'язковою складовою 

У патріотичному вихованні вагому роль ви-
конує студентське самоврядування. У структурі 
студентської ради доцільно виокремити сектор, 
що відповідає за патріотичну роботу. Форми цієї 
роботи повинні стати організаційним втіленням 
нових підходів і принципів сучасної соціально-
гуманітарної, особливо педагогічної науки, спри-
яти розвитку особистості, її самореалізації.

Не варто забувати і про самовиховання сту-
дентської молоді. Здебільшого це забезпечуєть-
ся через використання зростаючих можливостей 
віртуального середовища та телекомунікацій у 
патріотичному вихованні.

Специфіка виховної роботи у вищому навчаль-
ному закладі з дистанційною формою навчання 
полягає у застосуванні інноваційних технологій, 
що можуть використовуватися і в питаннях па-
тріотичного виховання студентів. Проведення 
телеконференцій, телемарафонів, інтерактивних 
круглих столів дає можливість охопити терито-
рію всієї України, а також поспілкуватися з мо-
лоддю інших країн. Ці форми роботи дозволяють 
об'єднувати широку аудиторію з відмінностями у 
системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп 
суспільства. Спільне рішення під час цих заходів 
активізує студентів шукати компроміси, формує 
й розвиває їхні духовні і моральності якості.

Результатом патріотичного виховання сту-
дентської молоді має бути високий рівень наці-
ональної свідомості, відповідальне ставлення до 
свого історичного минулого та національної спад-
щини, потреба в постійному розширенні куль-
турно-духовного світогляду, участь у відроджен-
ні та збереженні національних традицій.

Висновки і пропозиції. Як соціальний фе-
номен патріотизм є особливою надособистісною 
цінністю, що необхідна молодому громадянину, 
оскільки надає його життю глибокий сенс. Не 
випадково втрата Батьківщини, втрата почут-
тя Батьківщини завжди сприймаються людьми 
дуже гостро і болісно.

Тому сьогодні одним із пріоритетних завдань 
вищої освіти в Україні має бути не лише підго-
товка висококваліфікованих фахівців, а й фор-
мування у них високої патріотичної свідомості, 
почуття гордості за свою Батьківщину, вихо-
вання готовності до виконання громадянських і 
конституційних обов'язків, почуття осмисленої 
народної солідарності. При цьому однією з умов 
ефективності роботи з патріотичного виховання 
є постійний аналіз його стану, об'єктивна оцінка 
досягнутих результатів і виявлення нових мож-
ливостей і напрямків їхньої реалізації.

Кінцевим результатом реалізації заходів із па-
тріотичного виховання у вищому навчальному за-
кладі повинна стати позитивна динаміка зростання 
патріотизму серед студентської молоді, зростання 
їхньої соціальної і трудової активності, внеску в 
розвиток основних сфер життя й діяльності сус-
пільства і держави, відродження духовності.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация
Рассмотрена необходимость активизации патриотического воспитания студенческой молодежи на со-
временном этапе развития украинского общества. Обработано последние нормативно-правовые доку-
менты по патриотическому воспитанию молодежи в Украине, данные социологических исследований, 
зарубежный опыт. Проанализированы основные направления патриотического воспитания в высших 
учебных заведениях. Предложены пути их совершенствования, определена роль дисциплин социаль-
но-гуманитарного цикла в системе патриотического воспитания.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, студент, молодежь, Родина, гражданство, 
общество.
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PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY

Summary
We consider the need to strengthen patriotic education of students at the present stage of development of 
Ukrainian society. The latest normative and legal documents on patriotic education of youth in Ukraine, 
social studies data and international practices have been studied. The main directions of patriotic education 
in higher educational establishments have been analyzed. The author suggests the possible ways for their 
improvement and defines the role of the disciplines of the humanities and social sciences in the system of 
patriotic education.
Keywords: patriotism, patriotic education, student community, youth, motherland, citizenship, society.
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МЕДІАОСВІТА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН У ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Шульга Н.В.
Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

В статті уточнено поняття «медіаосвіта» в ході аналізу наукової літератури з проблеми дослідження. 
Проаналізовано способи, за допомогою яких медіа сприяють міжкультурній інтеграції меншин у сучасному 
світовому просторі. Виявлено тенденції та переспективи розвитку медіаосвіти у провідних європейських 
країнах, зокрему у Швейцарії та Великобританії. Розглянуто питання ефективності медіаосвіти в 
системі загальної освіти. Сфокусовано увагу на тому, що медіаосвіта етнічних меншин та їх інтеграція до 
культурно-освітнього простору набуває важливого значення в європейських країнах. 
Ключові слова: медіа, ЗМІ, медіаосвіта, інформаційно-комунікативні технології, культурно-освітній простір.

Постановка проблеми. Склад європейських 
суспільств швидко змінюється, оскільки 

світова міграція призводить до якісних змін в 
мультикультурних суспільствах. Хоча міграція не 
є новим явищем, однак розвиток подій на полі-
тичній мапі світу активізує міграційні процеси до 
розвинених європейських країн в останні десяти-
ліття. Ще з моменту закінчення Другої світової 
війни, багато робітників в пошуках роботи і бі-
женців з зон військових дій емігрували до Європи.

Незважаючи на очевидну присутність іммі-
грантів з етнічних меншини в багатьох європей-
ських країнах, важливість засобів масової інфор-
мації для їх соціального, культурного і політичного 

життя, не було пріоритетом, і, лише в рідкісних 
випадках дослідження минулих років були при-
свячені питанням інтеграції меншин у межах ЗМІ. 
З цієї причини, вбачаємо дослідження ролі сучас-
них медіа у навчанні вихідців із етнічних меншин 
важливим для освітньої галузі вцілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти медіа в освітньому просторі в своїх 
роботах розглядали такі вітчизняні науковці як 
В. Маковій, М. Шваб, І. Малик та ін. Серед зару-
біжних дослідників медіа та їх впливу на етніч-
ні меншини слід виокремити таких науковців як 
Е. Гарт, К. Ланкшир, М. Нобель, К. Люк, Х. Пьот-
кер, Р. Гейслер, H. Гуріген та ін.

© Шульга Н.В., 2017
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Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Масова культура новим по-
пулярним феноменом в ХХ столітті. На мислен-
ня і поведінку людей почали впливати вже не 
традиції, а засоби масової інформації. Поняття 
«медіа» почало розширюватися у напрямку до 
виникненя нових інформаційних ресурсів. Від-
повідно й в освіті педагоги почали використо-
вувати різні медіа, таким чином виникло нове 
поняття «медіаосвіта». Наразі, медіаосвіта ет-
нічних меншин та їх інтеграція до культурно-
освітнього простору набуває важливого значен-
ня в європейських країнах.

Мета статті. Уточнити поняття «медіаосвіта», 
проаналізувати способи, за допомогою яких ме-
діа сприяють міжкультурній інтеграції меншин у 
сучасному світовому просторі, виявити тенденції 
та переспективи розвитку медіаосвіти у провід-
них європейських країнах.

Виклад основного матеріалу. На думку, 
H. Гурігена, в ХХ ст. засоби масової інформа-
ції зіграли важливу роль у інтеграції меншин до 
культурно-освітнього простору та були викорис-
тані в якості інструментів національними елітами 
для просування національних мов і популяриза-
ції дискурсивних конструкцій національної іден-
тичності [6, с. 54].

Медіа – це поняття, яке включає в себе всю 
сукупність технологічних засобів і прийомів ко-
мунікацій оточуючих нас, службовців для пе-
редачі конкретного споживача інформаційного 
повідомлення в тому чи іншому вигляді: текст, 
музика, зображення. Зазвичай, термін медіа рід-
ко коли вживається самостійно, частіше будучи 
частиною таких слів як: медіатекст, мас-медіа, 
медіа-простір, медіакомпетентність, медіа-дані, 
медіаповідомленнях, медіазалежність, нові медіа, 
альтернативні медіа, соціальні медіа та в ін. [2].

Так, медіаданні які є сукупністю різних видів 
даних, що містять текстову, звукову та візуаль-
ну інформацію – графіку, відео, анімацію.

Відповідно, в освітній галузі виник термін 
«медіаосвіта» (від англ. media). В сучасній педа-
гогічній літературі існує значна кількість тлума-
чень поняття «медіаосвіта». Зокрема, за даними 
Російської педагогічної енциклопедії, медіаосві-
та – це напрямок в педагогіці, який відповідає 
за вивчення закономірностей масової комуніка-
ції (преси, телебачення, радіо, кіно, відео та ін.). 
Основним завданням медіаосвіти є підготовка 
нового покоління до життя в сучасних інформа-
ційних умовах, до сприйняття різної інформації, 
навчання людини розуміти її, усвідомлювати на-
слідки її впливу на психіку, опановувати способи 
спілкування на основі невербальних форм кому-
нікації за допомогою технічних засобів [1, с. 555].

С. Фелітцен вважає, що медіаосвіта необхідна 
для активної участі як в демократичному процесі, 
так і в процесі глобалізації суспільства і має грун-
туватися на вивченні всіх видів медіа [3, с. 25].

До поняття медіа входять і інформаційно-
комунікативні технології. На погляд К. Люка, 
оскільки ми живемо в культурі, яка формується 
із соціальної практики й політичних поглядів, за-
соби масової інформації та ІКТ грамотність часто 
визначаються в широкому сенсі, як дослідження 
тексту, політичної економії, аудиторії і виробни-
цтва [8, с. 20].

Наприклад, медіаосвіта може розглядатися як 
особлива форма читання й письма, які в осно-
вному фокусуються на аналізі повідомлень, які 
відправляють творці засобів масової інформації.

З іншого боку, медіа освіту, можна розгляда-
ти як зацікавлення користувача у використанні 
текстів поп – культури або те, що глядач/читач/
слухач культури формує навколо себе як вироб-
ництво і споживання текстів-популярної культу-
ри, в тому числі заради естетичного задоволеня 
та соціальної практики, отриманої в результаті 
використання таких текстів.

К. Ланкшир та М. Нобель занепокоєні тим, що 
навіть сьогодні в епоху ІКТ, більшість вчителі 
у класі в значній мірі ігнорують вплив засобів 
масової інформації та ІКТ грамотності молоді, 
які функціонують як в школі, так і поза нею, на 
їх думку, не можна не вбачати очевидної їх пе-
реваги у формуванні грамотності в сучасній мо-
лодіжній культурі. Насправді, будь-яка спроба 
педагогів кооптувати молодіжну культура в зна-
чній мірі буде відхилена індивідами в рамках цієї 
культури, що є правильним на думку науковців.

Компромісом, на думку авторів, у цій ситуа-
ції може стати: різноманітність текстів на основі 
друкованих і цифрових опосередкованих серед-
овищ, які розглядаються в межах поточної на-
вчальної програми. Наприклад, вчителі можуть 
зосередити увагу студентів вирішення проблеми 
їх навчальної діяльності [7, с. 48].

У сучасному медіа просторі молодь різного 
віку, від молодших і до старших підлітків, вико-
ристовує засоби масової інформації в поєднанні 
з різними інформаційно-комунікаційними тех-
нологіями (ІКТ), зокрема для обміну миттєвими 
повідомленнями, надсилання листів електронною 
поштою з метою залишатися у курсі подій, ку-
півлі речей в Інтернет-магазинах, для створення 
персональних веб-сторінок, для виконання до-
машніх завдань, тощо.

У ХХІ столітті освітні технології потребують 
перегляду, оскільки нові медіа-технології фунда-
ментально і необернено впливають на ідеї, пред-
ставлені у багатьох текстах навчальних програм 
шкіл та університетів.

Зокрема, науковці К. Ланкшир та М. Нобель 
приділяють значну увагу дискусії навколо нових 
засобів масової інформації та використання ІКТ 
в усвідомленій необхідності розвивати критичне 
розуміння молоді за допомогою авторських тек-
стів у культурному та історичному контекстах. 
У той же час, розвиток критичного усвідомлення 
передбачає навчити студентів, що всі тексти, в 
тому числі й підручники, зазвичай пропагують 
конкретні погляди авторів [7, с. 19-49]. 

У той час як засоби масової інформації не 
можуть розглядатися в якості основного засобу 
міжкультурної інтеграції, такі як освітня систе-
ма, тим не менш, вони грають важливу роль. За-
соби масової інформації впливають на соціаль-
ну освіту шляхом поширення цінностей, норм та 
ідей, а також надаючи можливості для пізнання 
світу. Крім того, вони пропонують політичну ін-
формацію і арену для дискусій про питання дер-
жавної політики.

Р. Гейслер та Х. Пьоткер зазначають, що ЗМІ 
можуть сприяти міжкультурній інтеграції на-
ступними способами:
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1. Виробництво ЗМІ. Національні меншини, 

що працюють в галузі журналістики сприяють 
різноманітності засобів масової інформації у ви-
рішенні питань, характерних для меншин.

2. Медіа-контент. Спосіб, у який меншини 
представлені в засобах масової інформації має 
вирішальне значення, так як більшість дізна-
ється про них в основному із засобів масової ін-
формації. Так, меншини можуть здійснити свій 
внесок у запобіганні негативних забобонів серед 
більшості і зменшити негативні наслідки для са-
мосприйняття самих меншин. 

3. Використання ЗМІ. Використання масової 
інформації меншинами вважається важливим 
для їх міжкультурної інтеграції [4, с. 42]..

Досвід європейських країн у розповсюджені 
медіаосвіти як засобу, що сприяє міжкультурній 
інтеграції меншин до суспільства, досить зна-
чний. Проте, незважаючи на переваги міжкуль-
турної інтеграції за допомогою медіа, фактично, 
навіть у таких мультикультурних європейських 
країнах як Швейцарія, сьогодні у ЗМІ приділя-
ється мало уваги етнічним меншинам.

Навчальна стратегія Швейцарії розвивалася 
під впливом французької та німецької медіапе-
дагогіки. Швейцарія – федеративна держава, 
де кожен з 26-ти кантонів має свій власний на-
вчальний план. Викладачі інтерпретували на-
вчальний план індивідуально (тобто від нульової 
медіаосвітній складової до просунутих курсів, 
спираються на передові досягнення медіапедаго-
гів). У 60-х роках ХХ століття в Швейцарії отри-
мав досить широке поширення медіаосвітній під-
хід розвитку критичного мислення, інтегрований 
в дисципліни з мистецтва і рідної мови. В дея-
ких гімназіях медіакультури викладалася навіть 
яксамостійний предмет. Із залученням відео до 
навчальної діяльності у 80-х роках ХХ століття 
у швейцарських школах став більш поширеним 
так званий практичний підхід в медіаосвіті, коли 
основна увага приділялася створенню учнями 
своїх власних аудіовізуальних медіатекстів [10].

Сучасну ситуацію у галузі медіа Швейцарію 
висвітлюють науковці С. Зігнер, М. Паппіз та 
А. Піга та у своєму дослідженні стверджують, що 
сьогодні, у ХХІ ст., ЗМІ не відображають тради-
ції Швейцарії як полікультурної і багатомовної 
країни. Швидше за все, меншини в значній мірі 
ігноруються державними і комерційними канала-
ми, тільки співтовариство радіостанцій пропонує 
платформу для розвитку національної самосві-
домості меншин. Внесок ЗМІ в інтеграції мігран-
тів досить малий. Відсутність охоплення осіб з 
міграційним фоном в мейнстрім ЗМІ ускладнює 
обмін і взаємне сприйняття меншин і більшості. 

Автори статті пропонують варіанти для спри-
яння інтеграції іммігрантів через засоби масової 
інформації, а саме:

– Службам громадського мовлення необхідно 
внести зміни в замовлення, які повинні містить 
зобов'язання обслуговувати потреби меншин. 

– Мігранти та їх нащадки повинні бути пред-
ставлені в новинах і програмах. До того ж, слід 
розглянути проблему активізації програм, спря-
мованих конкретно на людей з міграційного се-
редовища.

– Мовні меншини серед корінного населення 
можуть бути представлені у внутрішніх пред-
ставництвах ЗМІ різних регіонів.

– Журналістська освіта має охоплювати між-
культурні аспекти. Крім того, медіа-компанії по-
винні заохочувати представників етнічних до на-
вчання журналістській справі [9, с. 435]. 

90-і роки XX століття і початок XXI стали 
вельми плідними для розвитку медіаосвіти в Бри-
танії. У 1996 році в Англії на базі педагогічного 
факультету Саутемптонского університету (The 
University Southampton, UK) відкрився Центр 
медіаосвіти (Media Education Centre), який очо-
лив професор Е. Гарт Даний центр став ініціато-
ром широкомасштабних наукових досліджень, як 
на британському, так і на міжнародному рівнях. 
Головними проектами центру (а до цього дослід-
ницької групи Е. Гарта) в 90-х роках минулого 
століття стали дослідження «Медіаосвіта на уро-
ках англійської мови» та «Міжнародні перспекти-
ви медіаосвіти». Так чи інакше, протягом останніх 
двадцяти років здійснення медіаосвітніх програм 
Британської кіноінституту вони зустрічали певну 
критику в педагогічних колах. Наприклад, 90-х 
років минулого століття властива полеміка з при-
воду поділу понять «медіаосвіта» (media education) 
і «Курси з навчання медіа» (media studies). 

Професор Е. Гарт також критично оцінював 
британську ситуацію в галузі медіаосвіти. Висно-
вки дослідницької роботи Е. Гарта, що стосується 
питань ефективності медіаосвіти, інтегрованого в 
курс англійської мови, ґрунтуються на практич-
ній роботі, проведеної очолюваним ним центром 
в 1998-1999 роках, і включає такі положення: 

– викладачі англійської мови є в основному 
прихильниками «Дискримінаційною» («протекці-
оністської», «захисної») парадигми медіаосвіти;

– тематіка більшості медіауроков не стосуєть-
ся політичної сфери;

– на медіауроках слабо проявлена діалогова 
форма роботи,

– практичне застосування досвіду самих 
учнів, недостатня опора на їх знання [5].

З вищезазначеного можна зробити висновки 
про те, що сьогодні проблема якості медіаосвіт-
нього процесу в Британії є наріжною.

Висновки і пропозиції. В ході аналізу наукової 
літератури нами було уточнено поняття «медіаос-
віта», під яким розуміється критичне мислення, іс-
тотним елементом розвитку якого є створення сту-
дентами власної медіапродукції; проаналізувано 
способи, за допомогою яких медіа сприяють між-
культурній інтеграції меншин у сучасному світово-
му просторі, а саме: виробництво ЗМІ, медіа-кон-
тент та використання ЗМІ. Виявлено, що у таких 
провідних європейських країнах як Швейцарія та 
Великобританія, де медіаосвіта почала розвивати-
ся ще у 60-х рр. ХХ ст., у навчанні студентів було 
впроваджено медіаосвітній підхід критичного мис-
лення й практичний підхід. Проте, незважаючи, на 
впереваги медіаосвіти у навчанні етнічних меншин, 
більшість викладачів слідують дискримінаційній 
парадигмі. У перспективах розвитку медіаосвіти у 
провідних європейських країнах є сприяння інте-
грації іммігрантів через засоби масової інформації 
та охоплення медіаосвітою всіх меншин.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ  
В ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Аннотация 
В статье уточнено понятие «медиаобразование» в ходе анализа научной литературы по проблеме 
исследования. Проанализированы способы, с помощью которых медиа способствуют межкультурной 
интеграции меньшинств в современном мировом пространстве. Выявлены тенденции и переспективы 
развития медиаобразования в ведущих европейских странах, в том числе в Швейцарии и Великобри-
тании. Рассмотрен вопрос эффективности медиаобразования в системе общего образования. Сфокуси-
ровано внимание на том, что медиаобразование этнических меньшинств и их интеграция в культурно-
образовательное пространство приобретает важное значение в европейских странах.
Ключевые слова: медиа, СМИ, медиаобразование, информационно-коммуникативные технологии, 
культурно-образовательное пространство.
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MEDIA EDUCATION OF ETHNIC MINORITIES  
IN THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES

Summary
The article clarified the concept of «media education» in the analysis of scientific literature on the research 
problem. We analyzed the ways in which the media promote intercultural integration of minorities in the 
modern world space. Tendencies and prospects of media development in the leading European countries, 
including Switzerland and the UK are defined. The effectiveness of media education in the general 
education system is seen. It focuses on the fact that media education of ethnic minorities and their 
integration in the cultural and educational space becomes important in the European countries.
Keywords: media, mass media, media education, information and communication technologies, cultural 
and educational space.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Аванесова Н.Е., Валковська Г.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розглянута проблема розвитку фінансово-економічної безпеки підприємства. Визначені можливі стратегії 
розвитку фінансово-економічної безпеки. Проведено опис основних процесів формування стратегії та 
запропоновані типи стратегій, які адаптовані для впровадження та доступні для керівництва підприємств. 
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, фінансова безпека, стратегія, типи стратегій, стратегічний 
розвиток, підприємство.

© Аванесова Н.Е., Валковська Г.І., 2017

Постановка проблеми. Сучасні умови гос-
подарювання, які обумовлені економіч-

ною та політичною нестабільністю, динамічним 
та швидко змінним зовнішнім та внутрішнім се-
редовищем, впливають на діяльність підприєм-
ства та несуть велику кількість загроз та ризи-
ків для нього. Здатність підприємства ефективно 
впливати на потенційні або реальні загрози та 
ризики, при цьому результативно провадити 
власну господарську діяльність (отримувати 
прибуток) та розвиватися, характеризує стан 
його фінансово-економічної безпеки. Фінансо-
во-економічна безпека є важливою складовою 
у стабільному функціонуванні підприємства в 
умовах, які склалися в сучасній економіці. При 
цьому напрямок та умови розвитку фінансової 
безпеки має безпосередній зв'язок зі стратегією 
розвитку підприємства в цілому, оскільки від 
стану фінансово-економічної безпеки залежить 
ступень досягнення встановлених перед підпри-
ємством цілей та завдань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, які пов’язані з фінансово-економічною 
безпекою підприємств розглядали та вивчали на-
уковці: Васильців Т.Г., Мойсеєнко І.П., Марчен-
ко О.М., Линник О.І., Доценко Д.В., Логутова Т.Г., 
Іванюта Т.М., Заїчковський А.О., Кравчук П.Я., 
Черевко О.В. та інші.

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. В сучасних умовах на підприємствах 
досі не в достатньому обсязі приділяють увагу 
формуванню стратегії розвитку фінансово-еко-
номічної безпеки. Це призводить до збільшення 
часу на адаптування до змін внутрішнього та зо-
внішнього середовища підприємств, прийняття 
менш ефективних рішень, спрямованих на подо-
лання наявних загроз та ризиків, які впливають 
на результативність підприємства. Отже страте-
гічний розвиток цього напрямку діяльності по-
требує додаткового висвітлення та вивчення. 

Мета статті. Розглянути основні принципи 
розвитку фінансово-економічної безпеки. Про-
аналізувати існуючі напрямки стратегічного 
управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства в сучасних умовах функціонуван-
ня. Визначити типи стратегій максимально адап-
товані для впровадження на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній науковій літературі запропонована 
велика кількість визначень фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства. 

Васильців Т.Г. розглядає економічну безпе-
ку, як такий стан підприємства, за якого його 
продукція є конкурентоспроможною на ринку, 
підприємство стабільно функціонує та розви-
вається, максимально ефективно використовує 
ресурси та власний кадровий потенціал та має 
змогу ефективно протидіяти негативному впли-
ву зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Невід’ємною частиною функціонування підпри-
ємства є наявність фінансів, які забезпечують 
процес виробничої, господарської діяльності, ви-
ступають одночасно причиною та наслідком його 
функціонування. Відтак, фінансова безпека під-
приємства є динамічною ознакою фінансового 
стану підприємства, яка відображає його стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз, здат-
ність до сталого та збалансованого розвитку та 
захисту своїх фінансових інтересів. Рівень фі-
нансової безпеки характеризує здатність підпри-
ємства протистояти загрозам або усувати збитки 
від негативних впливів на різноманітні аспекти 
економічної безпеки [2]. 

Економічна безпека – найважливіша якісна 
характеристика економічної системи, яка визна-
чає її здатність підтримувати нормальні умови 
функціонування, стійке забезпечення ресурсами 
та розвиток, а також послідовну реалізацію еко-
номічних інтересів [1]. Центральне місце у систе-
мі економічної безпеки підприємства належить її 
фінансовій складовій, яка виражає мету та уза-
гальнює результати його господарської діяльності. 
Важливість фінансової безпеки у системі еконо-
мічної безпеки підприємства полягає в тому, що 
саме рівень фінансової безпеки безпосередньо 
впливає на здатність підприємства забезпечити 
інші складові економічної безпеки. Але при цьому 
на рівень фінансової безпеки впливають всі зміни, 
які відбуваються в будь-якій сфері підприємства.

Економічній безпеці підприємства властивий 
подвійний характер: з одного боку вона забезпе-
чує можливість функціонування підприємства, а 
з іншого – є елементом економічної безпеки сис-
теми вищого рівня (регіон, держава). У сучасних 
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ринкових умовах господарювання підприємство 
функціонує у складному зовнішньому середови-
щі, яке характеризується нестабільністю, висо-
кою динамічністю та вимагає від підприємства 
швидко адаптуватися до нових умов, шукати 
шляхи виживання або розвитку, враховувати 
фактори нестійкості економічного середовища [3].

Відповідно до судження Доценко Д.В. еконо-
мічна безпека – це такий стан підприємства як 
економічної системи, при якому воно має змогу 
адекватно реагувати та ефективно протистояти 
всім загрозам критичного характеру, як зовніш-
нього, так і внутрішнього середовища [5]. Визна-
чається як складна категорія, яка характеризує 
здатність створеної на підприємстві системи 
протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і зо-
внішніх чинників з метою забезпечення ефек-
тивного використання ресурсів (капіталу, персо-
налу, інформації, технології), наявних ринкових 
можливостей (конкурентоспроможності), а також 
виконання інших статутних завдань у поточному 
періоді та на перспективу [6].

Таким чином фінансово-економічна безпека 
підприємства відіграє велику роль та є важли-
вою умовою діяльності суб’єктів господарювання. 
Результативне функціонування підприємства в 
сучасних економічних, політичних та соціальних 
умовах обов’язково потребує гарантування його 
фінансово-економічної безпеки. Тому підприєм-
ствам та фірмам вкрай важливо визнавати фі-
нансово-економічну безпеку одним із напрямків 
своєї діяльності, а відтак вона стає частиною його 
стратегічного управління. 

Стратегія фінансово-економічної безпеки – це 
розробка довгострокового плану забезпечення 
реалізації цілей та завдань підприємства, за-
безпечення фінансової та економічної безпеки, 
планування розподілу ресурсів підприємства в 
умовах нестабільного зовнішнього середовища 
та адаптації до його умов, захисту підприєм-

ства від впливу загроз та ризиків, а також до-
сягнення стабільного його функціонування [1]. 
Стратегія фінансово-економічної безпеки перед-
бачає сукупність найбільш важливих рішень та 
заходів, які спрямовані на забезпечення при-
йнятного рівня безпеки функціонування підпри-
ємства [4]. Стратегія фінансово-економічної без-
пеки має бути нерозривно пов’язана з загальною 
та фінансовою стратегією підприємства. Вона 
має передбачати вибір найоптимальніших спо-
собів досягнення встановлених цілей, які без-
посередньо мають узгоджуватися із загальною 
стратегією економічного розвитку підприємства 
та бути спрямовані на максимізацію результатів 
діяльності підприємства. При формуванні стра-
тегії фінансово-економічної безпеки керівництву 
підприємств обов’язково необхідно враховувати 
фактори різноманітних ризиків та динамічності 
зовнішнього середовища. Стратегія підприємства 
має адаптуватись до виникнення та зміни зазна-
чених чинників. 

Стратегія розвитку фінансово-економічної 
безпеки підприємства не може бути універсаль-
ною, єдиною для всіх підприємств без винятків. 
Формування стратегії має бути комплексним, 
всебічним процесом, який буде враховувати су-
купність факторів та чинників, що формують і 
визначають подальший напрямок її впроваджен-
ня. Розробка та реалізація стратегії фінансово-
економічної безпеки підприємства – процес до-
волі складний і потребує різноманітних витрат. 
У процесі розробки стратегії необхідно приділяти 
увагу наступним факторам (але не тільки ним):

– конкурентоспроможність продукції або по-
слуг;

– мінімізація собівартості продукції або по-
слуг;

– мобілізація внутрішніх ресурсів;
– ефективність використання капіталу;
– формування та розподіл прибутку.

Таблиця 1
Етапи процесу розробки та реалізації стратегії розвитку фінансово-економічної безпеки

Етап Опис 

Визначення періоду форму-
вання стратегії.

Період формування стратегії розвитку фінансово-економічної безпеки має від-
повідати періоду загальної стратегії, оскільки вона безпосередньо підпорядко-
вана цій стратегії.

Аналіз зовнішнього серед-
овища.

Вихідний процес формування стратегії. Забезпечує первинною інформацією, 
на основі якої визначаються задачі, мета та розробляється стратегія поведінки 
підприємства.

Оцінка сильних та слабких 
сторін фінансово-економіч-
ної безпеки.

Керівництво підприємства визначає можливості та загрози зовнішнього серед-
овища та аналізує сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища.

Комплексна оцінка страте-
гічної позиції фінансово-еко-
номічної безпеки

Відповідно до інформації про стан внутрішнього та зовнішнього середовища 
проводиться аналіз існуючих тенденцій та їх прогноз на майбутній період.

Формування стратегії.

На основі отриманої інформації на попередніх етапах встановлюються страте-
гічні цілі, визначаються основні показники та приймаються рішення в на-
прямку забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Стратегія 
формується на базі загальної стратегії підприємства та відповідає їй.

Оцінка розробленої страте-
гії.

Проводиться оцінка можливості досягнення встановлених цілей та завдань на 
основі економічних показників та позаекономічних параметрів діяльності під-
приємства.

Реалізація стратегії.
Просування в напрямку досягнення встановлених цілей та завдань при макси-
мальному пристосуванні до умов, які складаються в зовнішньому та внутріш-
ньому середовищі підприємства.

Контроль реалізації стра-
тегії.

Проводиться порівняння досягнутих показників із цілями та завданнями, які 
були встановлені.

Джерело: розроблено авторами на підставі джерела [1]
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Формування стратегії розвитку фінансово-

економічної безпеки не має завершитися яким-
небудь кінцевим показником або дією. На її під-
стави формується загальна фінансова політика. 
Вона визначає пріоритети фінансової діяльності, 
вибір максимально ефективних способів їх досяг-
нення, загальні напрямки та принципі, керуючись 
якими підприємство матиме змогу максимізувати 
власний прибуток та досягти встановлених цілей 
загальною стратегією розвитку. Зрозуміло, що 
при формуванні стратегії розвитку відсутня мож-
ливість визначити та передбачити всі можливості 
та ризики у майбутньому, тому керівництву до-
водиться використовувати не повну інформацію 
та деякі не точні данні. Відтак поява оновленої, 
релевантної інформації може піддати сумніву ко-
ректність та обґрунтованість первісних напрямків 
стратегічного розвитку. Основні етапи процесу 
розробки та реалізації стратегії розвитку фінан-
сово-економічної безпеки наведені в таблиці 1.

Роль формування стратегії розвитку фінан-
сово-економічної безпеки підприємства є дуже 
важливою, оскільки вона описує цілі та напрям-
ки, а також більш передбачувані перспективи 
розвитку підприємства, що має гарантувати його 
стабільність та ефективність функціонування. 
Завданням фінансово-економічної безпеки в про-
цесі стратегічного планування є оцінка рівня та 
опис характеристик стану безпеки підприємства 
за кожним з альтернативних напрямків розви-
тку, виявлення та дослідження можливих ризи-
ків та факторів, які можуть впливати на досяг-
нення цілей, встановлених загальною стратегією 
розвитку підприємства, а також врахування та 
аналіз змін стану фінансово-економічної безпеки 
у випадках коригування загальної стратегії. 

Сучасна наукова література містить різнома-
нітні думки з питання формування стратегії фі-
нансово-економічної безпеки підприємства. Зага-
лом велика група авторів виділяють три основні 
типи стратегій:

1. Стратегія реагування – направлена на ней-
тралізацію негативного впливу загроз під час їх 
виникнення та впливу на стан підприємства.

2. Стратегія прогнозування – направлена на 
пошук, збір та аналіз інформації, оцінку ситуації 
та прогнозування впливу на підприємство мож-
ливих загроз у майбутньому.

3. Стратегія відшкодування – направлена на 
покриття збитків нанесених під час впливу загроз 
та відновлення стабільної роботи підприємства.

Іванюта Т.М. виділяє стратегію раптового ре-
агування на загрози, стратегію прогнозування 
небезпек та загроз, стратегію відшкодування за-
вданих збитків [7]. Сутність запропонованих на-
прямків розвитку фінансово-економічної безпеки 
підприємства полягає в протидії, усуненні та за-
побіганні можливим загрозам та ризикам. Проте 
запропоновані варіанти стратегій не розглядають 
фінансово-економічну безпеку, як комплексне 
поняття, пропонуючи лише протидію загрозам. 
Також виділяють стратегії спрямовані на усу-
нення або запобігання виникнення можливих за-
гроз фінансово-економічній безпеці, спрямовані 
на запобігання збитку від впливу існуючих або 
можливих загроз фінансово-економічній безпеці 
та спрямовані на відшкодування збитків в ре-
зультаті впливу загроз на фінансово-економічну 

безпеку підприємства [4]. Схожу класифікацію 
стратегій пропонує група авторів на чолі з Гей-
цем В.М. Такий поділ напрямків стратегічного 
розвитку фінансово-економічної безпеки не дає 
змоги досконало відокремити критерії, які об-
ґрунтовують використання типу стратегії. 

Кравчук П.Г. при формуванні стратегії фінан-
сово-економічної безпеки підприємства пропонує 
застосовувати наступні стратегії, які вагомо від-
різняються: договірна, матрична, комплексна [9]. 
На нашу думку недоліком визначення таких видів 
стратегій є відсутність комплексного обґрунтуван-
ня ситуацій, в яких необхідно використовувати 
той чи інший напрямок у формуванні стратегії.

В свою чергу можливо знайти більш різнобіч-
ний та об’ємний перелік можливих стратегій роз-
витку фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства. Так Черевко О.В. виділяє наступні стратегії: 
забезпечення росту прибутковості власного капі-
талу; формування фінансово-економічних ресур-
сів; фінансово-економічної стабільності; безпеки 
інвестиційної діяльності; нейтралізації фінансово-
економічних ризиків; безпеки інноваційної діяль-
ності; захисту конкурентної позиції; антикризова 
стратегія [10]. Слід зауважити, що запропонова-
ний перелік стратегій може бути досить складним 
у практичному використанні та не дасть змоги ви-
робити справді дієву стратегію розвитку фінансо-
во-економічної безпеки підприємства.

Входячи з цього, пропонуємо виділити типи 
стратегій, які будуть максимально зручними в 
практичному застосуванні та зрозумілими ке-
рівникам підприємств при формуванні стратегії 
розвитку фінансово-економічної безпеки. При 
цьому дозволять в повній мірі врахувати зна-
чення фінансово-економічної безпеки в загальній 
стратегії розвитку підприємства (рисунок 1).

 
Фінансово-економічної безпека підприємства

Стратегія 
виживання

Стратегія 
існування

Стратегія 
розвитку

Рис. 1. Стратегії розвитку  
фінансово-економічної безпеки

Джерело: розроблено авторами

Стратегію виживання пропонується викорис-
товувати в такому стані підприємства, коли керів-
ництво розглядає фінансово-економічну безпеку, 
як здатність протистояти можливим загрозам та 
ризикам. При цьому протистояння цим загрозам 
розглядається, як спосіб досягнення стабільності та 
безперервної виробничої діяльності підприємства. 
Стратегія існування також передбачає фінансово-
економічну безпеку, як протистояння загрозам, 
але в такому випадку підприємство спрямовує 
власні ресурси на адаптацію до виникаючих ри-
зиків або загроз. Такий напрямок призводить до 
фінансово-економічної стійкості підприємства, що 
неодмінно відповідає загальній стратегії розвитку 
підприємства. Стратегію зростання доцільно ви-
користовувати, коли у керівництва підприємства 
є розуміння, що фінансово-економічна безпека є 
однією зі складових загального розвитку підпри-
ємства, досягнення цілей та завдань, які стоять 
перед підприємством. В такому випадку загрози 
та ризики сприймаються як можливості досяг-
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нення певних цілей, ефективного використання 
ресурсів, що в свою чергу веде до зростання та 
розвитку підприємства.

Запропоновані типи стратегій розвитку фі-
нансово-економічної безпеки підприємства до-
зволяють комплексно підійти до формування 
стратегії, яка в першу чергу буде враховувати 
загальний напрямок розвитку підприємства та 
узгоджуватися із загальною стратегією. В той же 
час стратегія буде формуватися на підставі тепе-
рішнього стану підприємства та дозволить комп-
лексно розглядати фінансово-економічну безпе-
ку. В подальшому, в залежності від кон’юнктури, 
яка буде складатися, корегування цілей та за-
вдань загальної стратегії підприємства, стратегія 
розвитку фінансово-економічної безпеки може 
відкоригована або змінена. 

Висновки та пропозиції. Фінансово-економіч-
на безпека підприємства є динамічною характе-
ристикою та змінюється під впливом факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, мож-
ливих ризиків та загроз. Формування на під-
приємстві системи фінансово-економічної без-
пеки має забезпечувати стабільне та прибуткове 
функціонування. Управління фінансово-еконо-
мічною безпекою має на мети досягнення фінан-
сової стійкості, безперервного розвитку, а також 
захисту інтересів підприємства від внутрішніх 

чи зовнішніх загроз, які можуть дестабілізувати 
його діяльність. Своєчасне виявлення, вивчення, 
попередження та нівелювання таких загроз, ви-
значення шляхів розвитку фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства, інструментів та меха-
нізмів її ефективності є важливою складовою в 
управлінні та діяльності кожного підприємства. 
Але практично неможливо відразу, негайно ство-
рити таку систему фінансово-економічної безпе-
ки, яка мала прийнятний рівень ефективності. 
Управління фінансово-економічною безпекою 
розпочинається з мінімальною кількістю інфор-
мації та набором компонентів, які в подальшо-
му вже отримують кількісний або якісний вираз. 
Стратегічний розвиток фінансово-економічної 
безпеки не повинен суперечити загальній стра-
тегії підприємства. Формування стратегії фінан-
сово-економічної безпеки підприємства залежить 
від низки факторів внутрішнього та зовнішньо-
го середовища, великої динаміки їх змін, важ-
ко прогнозованих загроз та можливих ризиків, 
ресурсів та потенціалу, які є у розпорядженні 
підприємства. Як один з факторів ефективного 
функціонування підприємства, фінансово-еконо-
мічна безпека потребує комплексного підходу у 
формуванні стратегії її розвитку та обов’язкове 
встановлення цілей та завдань, які узгоджують-
ся із загальною стратегією підприємства.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Рассмотрена проблема развития финансово-экономической безопасности предприятия. Определены 
возможные стратегии развития финансово-экономической безопасности. Описаны основные процессы 
формирования стратегии и предложены типы стратегий, которые адаптированы для внедрения и до-
ступны руководству предприятия.
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FORMATION MECHANISM OF STRATEGIC DEVELOPMENT  
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY COMPANIES

Summary
The problem of the development is financial and economic security of the enterprise. Possible is development 
strategies of financial and economic security. These are basic process of forming a strategy and propose the 
types of strategies that are adapted for the implementation and management of the company are available.
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ПЕРЕВАГИ ФАКТОРИНГУ  
В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Аванесова Н.Е., Чупрін Є.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Факторинг є відносно новим на ринку фінансових послуг України. Тому його використання серед вітчизняних 
підприємств не поширено у порівнянні з країнами Європи та США. При цьому він є досить перспек-
тивним інструментом управління дебіторською заборгованістю підприємства. Особливу цінність цей вид 
фінансування набуває у сучасних умовах економічної кризи, яка спостерігається в країні. Отже, необхідно 
визначити всі переваги факторингу в управління дебіторською заборгованістю підприємств України.
Ключові слова: факторинг, фактор, фінансування, факторинг з регресом, факторинг без права регресу, 
дебітор, дебіторська заборгованість.
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Постановка проблеми. В теперішніх еко-
номічних умовах підприємства зіткну-

лися з питанням ефективного управління де-
біторською заборгованістю. Актуальність цього 
питання обумовлена станом розрахунків, недо-
тримання строків та обсягів оплати за відван-
тажені товари, виконані роботи або надані по-
слуги. Все це призводить до дефіциту оборотних 
коштів на підприємстві, втраті їх купівельної 
спроможності внаслідок інфляційних процесів, 
а також отримання збитків від невикористаних 
можливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
ходячи з проведеного дослідження, окрім отри-
мання негайного фінансування, факторинг дозво-
ляє підвищити фінансову стійкість підприємства, 

надає змогу оптимізувати структуру оборотних 
активів та пришвидшити їх оборотність.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Перед підприємствами постає 
завдання пошуку ефективних методів та меха-
нізмів подолання негативних факторів. Факто-
ринг є одним з таких механізмів. Але на сьогодні 
такий спосіб управління дебіторською заборгова-
ністю не набув широкого використання в Україні 
порівняно з країнами Європи та США.

Мета статті. Метою дослідження є встановлен-
ня переваг, які отримують підприємства та фірми 
України при використанні факторингових послуг 
в процесі управління дебіторською заборгованістю.

Виклад основного матеріалу. Перш за все не-
обхідно визначити, що собою представляє факто-
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ринг. Серед вчених, які зробили внесок у розвиток 
теоретичних аспектів факторингу, ми можемо ви-
ділити Лисенкова Ю.М., на думку якого, факто-
ринг – це фінансова операція, за якою одна сторо-
на (фактор) передав або зобов’язується передати 
грошові ресурси, в розпорядження другої сторо-
ни (клієнта) за плату, а клієнт поступається або 
зобов’язується поступитися фактору своїм пра-
вом грошової вимоги до третьої особи боржника 
[1]. Герасимович А.М. зазначає, що факторинг – 
це комісійно-посередницька діяльність пов’язана 
з поступкою банкові клієнтом-постачальником не-
оплачених платіжних вимог (рахунків-фактури) 
за поставленими товарами, виконаними роботами, 
послугами і, відповідно, права одержання пла-
тежу по них, тобто за інкасування дебіторської 
заборгованості клієнта [2]. Струк Н.С. вважає, що 
факторинг – це операція, яка об’єднує в собі ряд 
посередницько-комерційних послуг з кредитуван-

ня оборотного капіталу суб’єкта господарювання. 
Основою факторингу є переуступка першим кре-
дитором прав вимог боргу третьої особи другому 
кредитору з компенсацією вартості такого боргу 
першому кредитору [3].

Натомість Белялов Т.Е. пропонує більше роз-
ширене визначення факторингу – купівля бан-
ком або спеціалізованою факторинговою компа-
нією грошових вимог постачальника до покупця 
та їх інкасація за визначену винагороду. Суть 
факторингу полягає в тому, що факторингова 
компанія купує у своїх клієнтів платіжні вимоги 
до покупців на умовах негайної оплати 80-90% 
вартості прямих поставок (за винятком комісій-
них) незалежно від терміну надходження витор-
гу від покупців [4].

Законодавство України визначає факторинг, 
як фінансування під відступленням права грошо-
вої вимоги [5]. Відповідно до статті 350 Господар-

ського кодексу України банк має право 
укласти договір факторингу, за яким 
він передає або зобов’язується передати 
грошові кошти в розпорядження другої 
сторони за плату, а друга сторона від-
ступає або зобов’язується відступити 
своє право грошової вимоги до третьої 
особи [6]. При цьому статтею 49 Зако-
ну України «Про банки і банківську ді-
яльність» факторинг розглядається як 
вид кредитної операції, яка передбачає 
придбання права вимоги на виконання 
зобов’язань у грошовій формі за постав-
лені товари чи надані послуги, прийма-
ючи на себе ризик виконання таких ви-
мог та прийом платежів [7].

Факторинг доцільно використовува-
ти підприємствам, які у своїй діяльнос-
ті використовують постачання товарів 
або послуг з відстрочкою платежу, та 
у ситуації швидкого розвитку підпри-
ємства, коли відчувається нестача обо-
ротних коштів.

Але на сьогодні серед постачальни-
ків товарів та послуг все ще поширені 
деякі стереотипи щодо необхідності та 
ефективності використання факторин-
гових послуг (таблиця 1). 

Таблиця 1
Хибні уявлення підприємств України про факторинг

Стереотип Пояснення

Дорогий банківський про-
дукт

На відміну від інших видів фінансування, факторинг включає ряд послуг, від 
вибору яких залежить ціна. Основні послуги: фінансування поставок, управлін-
ня дебіторською заборгованістю, захист від ризиків можливого несвоєчасного 
платежу. Всі ці послуги можливо отримати окремо в різних спеціалізованих 
компаніях, але повний комплекс услуг безумовно буде дешевший.

Важкість отримання пози-
тивного рішення банку або 
факторингової компанії

Схвалення та затвердження рішення вимагає менше часу в порівнянні з про-
дуктами, які вимагають заставу, а переказ коштів займає декілька годин. Отже 
факторинг простіший та швидший ніж інші продукти, які призначені для фі-
нансування бізнесу.

Призначений для великих 
корпорацій

Факторинг доступний як для крупних підприємств, так і для фірм малого та 
середнього розміру. Необхідно мати неоплачені рахунки на товари або послуги, 
що постачаються або надаються з відстрочкою платежу

Незручний для дебіторів Дебітори мінімально залучаються у відносини з фактором. Єдине що змінюється 
для них – банківські реквізити для сплати за отримані товари або послуги.

Призначений для компаній 
зі скрутним фінансовим 
становищем

Компанії зі фінансовими труднощами використовуються факторинг. Але він та-
кож необхідний для компаній, які нарощують обсяги постачання товарів або по-
слуг та вимагають більшого грошового потоку для розширення власного бізнесу.

Джерело: розробка автора

 
Рис. 1. Схема факторингу
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Всі ці хибні міркування заважають підприєм-

ствам в повному обсязі використовувати можли-
вості факторингу, як інструменту фінансування 
та управління дебіторською заборгованістю.

Розглянувши різноманітні джерела, які ви-
значають поняття факторингу, ми можемо пред-
ставити факторингову операцію у вигляді схеми 
(рисунок 1).

В сучасних реаліях української економіки 
факторинг стає ефективним інструментом управ-
ління дебіторською заборгованістю та джерелом 
фінансування бізнесу. На сьогодні факторинг ак-
тивно використовують постачальники продуктів 
харчування, парфумерної та косметичної про-
дукції, канцелярських товарів, медикаментів та 
побутової хімії. Ці сфери поєднує між собою ви-
сока ліквідність товарів, що продаються через те, 
що попит на них високий та постійний. 

Для успішного співробітництва з банками та 
компаніями, які надають факторингові послуги 
необхідно мати диверсифіковану дебіторську за-
боргованість, яка утворюється в результаті опе-
рацій за безготівковий розрахунок, постачання 
товарів чи послуг має здійснюватися на регуляр-
ній основі або плануватись довгострокове співро-
бітництво з покупцями.

Факторинг поєднує в собі фінансові, страхо-
ві та інформаційні послуги, які мають за мету 
стимулювати зростання обсягів продажів під-
приємствами-постачальниками товарів, робіт 
або послуг. При купівлі фактором дебіторської 
заборгованості, він надає підприємству комплекс 
пов’язаних послуг:

– фінансування дебіторської заборгованості 
– покриття кредитних ризиків
– управління дебіторською заборгованістю
– інформаційне обслуговування клієнта.
Отже зрозуміло, що використовуючи факто-

ринг підприємства отримують сукупність переваг 
перед конкурентами. Перш за все це можливість 
продажу товарів або надання послуг з відстрочкою 
платежу. При залученні факторингового фінансу-
вання підприємство не буде залежати від фінан-
сової дисципліни клієнтів та отримує можливість 
більш оперативно розраховуватися з власними 
постачальниками. Це надасть змогу скоротити 
відстрочки платежів при закупівлях, внаслідок 
чого отримати більш вигідні цінові пропозиції від 
постачальників (в країнах Європи та США зниж-
ка в такому випадку може досягати 3%).

У випадку залучення фінансування з вико-
ристанням факторингу в балансі підприємства не 
збільшується заборгованість за кредитами, але 
при цьому зменшується дебіторська заборгова-
ність. Факторинг дозволяє підприємствам уни-
кати касових розривів, які можуть з’являтися 
внаслідок не відповідності строків оплати по ра-
хункам власних постачальників та отримання 
коштів від клієнтів. 

Залучення фінансування з використанням 
факторингових операцій дозволяє підприємству 
отримати економію на витратах, пов’язаних з 
банківським кредитуванням, відсутні витрати на 
оформлення кредиту та застави (факторинг вза-
галі не потребує надання будь-якого майна в за-
ставу фактору), на сплату процентів по кредиту, 
на акумулювання коштів на погашення тіла кре-
диту. Наявність діючої факторингової угоди не 

виключає можливість постачальника паралельно 
використовувати інші кредитні продукти.

При укладанні факторингової угоди фактор 
проводить оцінку платоспроможності клієнтів 
постачальника. У такому випадку кредитоспро-
можність постачальника є вторинною у порів-
нянні з його клієнтами. Тому факторинг стає до-
ступним для більш ризикових та інформаційно 
«закритих» підприємств. Інформація про плато-
спроможність покупців дає можливість поста-
чальникам корегувати та оптимізувати ділові 
відносини з ними та призводить до можливос-
ті мінімізувати ризики несплати або несвоєчас-
ної оплати по рахункам-фактури. Підприємства 
отримують можливість управління такими ризи-
ками шляхом обрання виду факторингової уго-
ди – «з регресом» або «без права регресу». 

Факторинг з регресом передбачає, що компанія 
продала фактору свої несплачені рахунки-факту-
ри з розумінням того, що якщо рахунки ніколи не 
оплатять, підприємство власноруч має покривати 
витрати. При факторингу з регресом кредитні ри-
зики фактора зводяться до мінімуму. Підприємство 
продає свою дебіторську заборгованість, погоджу-
ючись покривати вартість несплачених рахунків-
фактур протягом встановленого періоду часу. Ви-
користовуючи цей вид факторингу, постачальники 
перш за все прагнуть отримати економічну користь 
від негайного припливу грошових коштів.

Факторинг без права регресу передбачає по-
кладання ризиків несплати дебіторської заборго-
ваності, яку продало підприємство, на фактора. 
В такому випадку бізнес не несе відповідаль-
ність за будь-які рахунки-фактури, які в кінце-
вому підсумку не підлягатимуть інкасації через 
фінансові або будь-які інші проблеми покупця. 
При використанні такого виду факторингу фак-
тор більш ретельно підходить до кредитної пере-
вірки та оцінки платоспроможності покупців під-
приємства. З факторингом без регресу, в зв’язку 
з більшим рівнем ризику, який бере на себе фак-
тор, плата за послуги факторингу буде очікувано 
вища у порівнянні з факторингом з регресом.

З точки зору ризиків існують переваги та не-
доліки як факторингу з регресом, так і факторин-
гу без права регресу. Загалом, якщо постачальник 
має платоспроможних покупців, ризики мінімаль-
ні в обох випадках. Найбільш поширеним вибором 
великих корпорацій є безрегресовий факторинг. 
Але це не означає, що він буде вигідний всім під-
приємствам. Кожний бізнес унікальний, так само, 
як і його покупці. Тому необхідно ретельно під-
ходити до прийняття рішення щодо використання 
того чи іншого виду факторингу, спираючись як 
на власні джерела інформації та розрахунки так і 
на думку та пропозиції фактора.

Паралельно з перевагами залучення коштів 
за допомогою факторингу, він має недоліки. 
Один з основних – вартість факторингу. Підпри-
ємство-постачальник відступає власну дебітор-
ську заборгованість за відповідну плату. Фактор 
отримує комісійну винагороду за надання у ко-
ристування грошових коштів та прийняття на 
себе ризику неповернення цих коштів, тобто не 
сплати дебіторської заборгованості клієнтами по-
стачальника. Але таку оплату не слід сприймати 
лише як відсоток за користування коштами фак-
тора, оскільки окрім отримання фінансування, 
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підприємство отримує комплекс послуг з управ-
ління дебіторською заборгованістю, її інкасація, 
інформаційне забезпечення та підтримка у від-
носинах з власними клієнтами.

Висновки і пропозиції. В економічній літерату-
рі відсутній єдиний підхід до визначення факто-
рингу. Якщо узагальнювати різноманітні джерела, 
то факторинг представляє собою операцію відсту-
плення прав вимоги дебіторської заборгованості за 
визначену винагороду. При цьому підприємство 
отримує фінансування відразу після постачання 
товарів або виконання робіт чи послуг, незалежно 
від терміну відстрочки платежу, яка була надана 
покупцю або клієнту. Саме це є однією з основних 
переваг факторингового фінансування.

Виходячи з проведеного дослідження, окрім 
отримання негайного фінансування, факторинг 

дозволяє підвищити фінансову стійкість підпри-
ємства, надає змогу оптимізувати структуру обо-
ротних активів та пришвидшити їх оборотність. 
При використанні факторингу підприємства 
отримують змогу надавати відстрочку платежу 
власним клієнтам та захистити себе від негатив-
них наслідків та ризиків несвоєчасного погашен-
ня дебіторської заборгованості та неплатоспро-
можності покупців. 

Тому вітчизняним підприємствам необхідно 
глибше вивчити можливості, які надасть їм фак-
торингове фінансування. Цьому додатково спри-
яє збільшення кількості банків та фінансових 
установ на фінансовому ринку України, які на-
дають факторингові послуги та супроводжують 
їх вичерпною інформацією щодо використанню 
цього фінансового інструменту. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Аннотация
Факторинг является относительно новым на рынке финансовых услуг Украины. Поэтому его исполь-
зование среди отечественных предприятий не распространено по сравнению со странами Европы и 
США. При этом он является весьма перспективным инструментом управления дебиторской задолжен-
ностью предприятия. Особую ценность этот вид финансирования приобретает в современных условиях 
экономического кризиса, который наблюдается в стране. Следовательно, необходимо определить все 
преимущества факторинга в управлении дебиторской задолженностью предприятий Украины.
Ключевые слова: факторинг, фактор, финансирование, факторинг с регрессом, факторинг без права 
регресса, дебитор, дебиторская задолженность.

Avanesona N.E., Chuprin Y.S.
Kharkiv State University of Construction and Architecture

ADVANTAGES OF FACTORING IN MANAGEMENT  
OF ACCOUNTS RECEIVABLE ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary
Factoring is relatively new to the financial services market of Ukraine. Its use among domestic enterprises 
is not common compared with Europe and the United States. It is a very promising tool for accounts 
receivable management of enterprises. This kind of funding gets special value in the current economic 
crisis, which is observed in the country. It is therefore necessary to determine the benefits of factoring in 
accounts receivable management companies of enterprises in Ukraine.
Keywords: factoring, factor, finance, factoring with recourse, without recourse factoring, debtor, 
receivables.
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Баланенко О.Г., Стойкова Т.М., Стойкова І.М.
Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова

У статті розглядається сутність поняття «екологія», «економіка», «система». Досліджено складові еколого-
економічної системи. Складові, послідовність та види проведення еколого-економічного аналізу діяльності 
підприємства. Необхідність застосування еколого-економічного аналізу. Та важливість застосування 
адекватної еколого- економічної оцінки діяльності підприємства.
Ключові слова: екологія, економіка, еколого-економічний аналіз, еколого-економічна система, природні 
ресурси, природне середовище виробництво.
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Постановка проблеми. Створення і поліп-
шення господарського механізму приро-

докористування неможливе без оцінки ситуації у 
взаємодії економіки і екології, а також представ-
лення можливих шляхів еколого-економічного 
розвитку в майбутньому.

Кожне підприємство вирішує завдання по ши-
рокому колу питань: визначення переліку продук-
ції; на який ринок виходити з цією продукцією; 
які технології використовувати для виробництва 
продукції; яка структура ресурсів необхідна і 
яким чином розподіляти трудові, матеріальні і 
фінансові ресурси. Яких показників повинно бути 
підприємство за певний період. Зростаюча стур-
бованість щодо якості навколишнього середовища 
акцентувала увагу підприємств на можливі еко-
логічні наслідки їх діяльності. Підприємства по-
винні виявляти ці наслідки, а по можливості по-
вністю ліквідувати їх негативний результат. Для 
запобігання негативних наслідків на навколишнє 
середовище кожне підприємство повинно прово-
дити еколого-економічний аналіз своєї діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій у 
яких започатковано розв’язання проблеми. До-
слідженнями взаємозв’язків економіки та при-
родного середовища займається чимало вітчиз-
няних науковців: М. Лемешева, М. Мелешкіна, 
Н. Мойсеєва, Л. Розанова та інші.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Більш глобальною проблемою 
є надмірне використання природних ресурсів, 
збереження навколишнього середовища, збере-
ження вичерпних видів природних ресурсів та 
важливість економічної утилізації. 

 У напрямі зменшення накопичень, знешко-
дження і видалення відходів, операції повинні 
здійснюватися в спеціально відведених місцях 
або об'єктах із створенням відповідних полігонів, 
оснащених типовими модульними комплексами.

Надмірна токсикація навколишнього середови-
ща практично на всій території країни негатив-
ного впливає на стан здоров’я людей. У напрямі 
обмеження створення токсичних відходів основні 
заходи повинні базуватися на вдосконаленні тех-
нологічних циклів підприємств, що діють.

Метою статті є з’ясувати важливість прове-
дення еколого-економічного аналізу як для збе-
реження навколишнього середовища, уникнення 
різних техногенних небезпек так і для підприєм-
ства з метою подальшого ефективного еколого-
економічного управління.

Цілі статті: 
– розглянути теоретичне значення проведен-

ня еколого-економічного аналіз; 
– ознайомити з інформаційною базою еколо-

го-економічного аналізу;
– пояснити доцільність здійснення еколого-

економічного аналізу, що має багатоаспектний 
комплексний характер і спрямований на підви-
щення ефективності природокористування шля-
хом більш повної екологізації виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
конференції ООН з навколишнього середовища 
і розвитку, що відбулася в Ріо-де-Жанейро в 
1992 р., було визнано, що проблеми довкілля та 
економічного розвитку не можуть розглядатися 
ізольовано. Лідерами і главами урядів 179 дер-
жав прийнятий історичний документ – «Порядок 
денний на XXI століття» – глобальна програма 
всесвітнього співробітництва на наступне сто-
ліття. Вона спрямована на гармонійне досягнен-
ня двох взаємопов'язаних цілей: високої якості 
навколишнього середовища і здорової економіки 
для всіх народів світу.

Різноманіття природних умов, масштабів і 
форм виробництва визначає і різноманіття типів 
еколого-економічних систем (ЕЕС). Це може бути 
регіональний природно-господарський комплекс, 
велике промислове місто або окреме підприєм-
ство із зоною господарських та емісійних впливів. 
Тому у процесі формування поняття «еколого-
економічна система» спочатку необхідно розгля-
нути такі поняття як «екологія», «економіка» та 
«система» [1, с. 8].

Вперше термін «екологія» було введено в на-
уковий обіг у 1866 р. німецьким науковцем Е. Гек-
келем [2, с. 462]. Він в основному використовувався 
для означення науки, що вивчала взаємовідноси-
ни між живими організмами та середовищем їх 
існування. Лише у 60-х роках ХХ ст. цей термін 
почали використовувати в процесі дослідження 
проблем життєдіяльності людини та її взаємовід-
носин із навколишнім середовищем [3, с. 25].

Термін «економіка» (у широкому розумінні) – 
це господарська діяльність людини для забез-
печення її матеріального добробуту. Як наука 
економіка «...вивчає, як суспільство використовує 
обмежені ресурси, щоб виробляти різні товари, і 
розподіляє їх серед людей» [4, с. 32]. 

Система – це сукупність якісно визначе-
них елементів, між якими існує закономірний 
взаємозв’язок чи взаємодія. Специфічною озна-
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кою системи є системні та інтегративні чинники, 
що забезпечують її цілісність. Еколого-економіч-
на система у своїй структурі має дві великі під-
системи: екологічну та економічну. До того ж, на-
вколишнє середовище, як сукупність природних і 
штучних систем, є не лише місцем існування лю-
дини та об’єктом її трудової діяльності, але одно-
часно й результатом такої діяльності [3, с. 27].

Отже, економічна система для забезпечення 
свого існування залучає з навколишнього при-
родного середовища землю, особливість якої по-
лягає у тому, що вона не є продуктом людської 
праці й не може бути відтворена. 

Крім того, економічна система залучає у про-
цес виробництва мінеральні та біологічні ресур-
си. Здатність національної економіки більш чи 
менш ефективно використовувати ресурси свід-
чить про рівень екологічної ефективності еконо-
мічної системи.

Взаємозв’язки, що існують між економічною 
системою та навколишнім природним середови-
щем, свідчать про те, що національна економіка є 
цілісною еколого-економічною системою. 

На рисунку 1 показана ЕЕС, що представляє 
собою поєднання двох спільно функціонуючих 
підсистем: екологічної та економічної. Екологічна 
підсистема є, по суті, тим, що ми називаємо до-
вкіллям. Отримані з неї природні ресурси (сиро-
вина) є необхідною умовою виробничої діяльності 
підприємства.

У свою чергу, економічна підсистема перетво-
рює вхідні потоки виробничих ресурсів (див. ри-
сунок 1) у вихідні потоки предметів споживання 
готової продукції. Таким чином, деякі компоненти 
екологічної підсистеми використовуються як ре-
сурс економічної підсистеми і залучаються у вироб-
ничий ресурсний цикл. Після проходження різно-
манітних технологічних стадій частина природних 
ресурсів перетворюється на готову продукцію (ви-
ріб, матеріал). Інша частина знову повертається в 
екологічну підсистему, але вже у трансформова-
ному вигляді у вигляді різноманітних відходів, що 
забруднюють природне середовище.

Природний кругообіг речовин у природі від-
бувається по замкнутому циклу. На відміну від 
нього виробничий ресурсний цикл розімкнений, 
кінцевий. На кожному виробничому циклі прак-
тично неминучі втрати ресурсів, що є джере-
лом забруднення навколишнього середовища. 
У зв'язку з цим на підприємствах повинна про-
водитись робота з розробки та впровадження 
маловідходних (безвідходних) виробничих тех-
нологій. Важливим елементом таких виробничих 
технологій є повторне використання виробничо-
побутових відходів шляхом реутилізації [1, с. 8]. 

У еколого-економічній системі сукупне тех-
ногенне навантаження не повинно перевищувати 
самововстановленого, асиміляційного потенціалу 
природного середовища. Екологічна регламен-
тація допустимого навантаження підприємства 
будь-якої індустрії на довкілля, встановлюється 
у вигляді нормативів гранично допустимих вики-
дів забруднюючих речовин в атмосферу, скидів 
у водні об'єкти, лімітів розміщення відходів та ін. 

Діяльність підприємства повинна вестись до 
виникнення двох видів екологічних витрат. По-
перше, це економічний збиток, викликаний вики-
дами і скидами шкідливих речовин в навколиш-
нє середовище, а по-друге – витрати запобігання 
забруднення.

Економічний механізм управління природо-
користуванням в Україні визначено законодав-
ством про охорону навколишнього середовища 
від 1991, № 41 зі змінами та доповненнями.

Основними інструментами економічного меха-
нізму є:

– наявність договору та ліцензії на природо-
користування;

– платне використання природних ресурсів;
– екологічні фонди різних рівнів;
– податкові та інші пільги підприємствам при 

веденні маловідходних технологій і виробництв, 
використанні вторинних ресурсів та ін. [5].

Для забезпечення адекватної оцінки діяль-
ності підприємств, які споживають природні ре-
сурси пропонується ввести поняття екологічного 

аналізу. 
Еколого-економічний аналіз пред-

ставляє собою комплексне вивчення 
економічної діяльності підприємства з 
урахуванням впливу екологічного фак-
тора для виконання довгострокових 
планів фірми в контексті стратегії стій-
кого розвитку.

Еколого-економічний аналіз – до-
статньо нова галузь економічного аналі-
зу, що набула розвитку протягом остан-
ніх десятиліть в розвинутих країнах і 
сьогодні лише починає розвиватися в 
Україні. Практично він може охоплюва-
ти усі сторони господарської діяльнос-
ті підприємства у взаємозв’язку з його 
природоохоронною діяльністю та впли-
ву довкілля на діяльність підприємства.

Об'єктом еколого-економічного ана-
лізу є сукупність економічних, еколо-
гічних і соціальних факторів, що впли-
вають на ефективність виробництва 
для досягнення стійкого розвитку.

Еколого-економічний аналіз є од-
нією з функцій управління сучасним 

 
Еколого-економічна система 

                  
           Виробництво

(економічна підсистема)

 

Зовнішні 
ресурси

Готова
продукція 

Людина Засоби 
виробництв

Навколишнє середовище 
(екологічна підсистема)

Асиміляція 

Відходи

Переробка та утилізація 
відходів 

Вторинні 
ресурси

Вторинні ресурси

Рис. 1. Виніс і розсіювання відходів
Джерело: [1]
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підприємством, оскільки саме на основі його ре-
зультатів мають ухвалюватися господарські рі-
шення. Володіння повною інформацією про стан 
справ на підприємстві є необхідною умовою для 
ухвалення управлінських рішень, достатньою ж 
умовою є правильно виконана обробка інформа-
ції, тобто проведення комплексного, об’єктивного 
еколого-економічного аналізу. Саме результати 
аналізу створюють передумови для ухвалення 
обґрунтованих управлінських рішень на корот-
ко- та довгострокову перспективи. 

Еколого-економічний аналіз є одним із видів 
аналізу і має багато напрямків та видів. Він може 
розглядатися як в широкому, так і в вузькому 
розумінні залежно від предмета аналізу. 

Еколого-економічний аналіз у широкому ро-
зумінні передбачає здійснення аналізу показни-
ків взаємодії, з одного боку, господарської діяль-
ності в рамках регіону, національної економіки, 
світового господарства і, з іншого боку, навко-
лишнього середовища. 

Еколого-економічний аналіз у вузькому розу-
мінні охоплює господарську діяльність певного 
підприємства та її вплив на довкілля. 

Тобто, предметом еколого- економічного аналізу 
є господарські процеси та явища, які здійснюються 
на підприємствах, в галузях і в народному (націо-
нальному, світовому) господарстві в цілому, тим чи 
іншим чином впливають на стан довкілля і знахо-
дять своє відображення у системі взаємопов’язаних 
еколого-економічних показників.

Еколого-економічний аналіз здійснюється за 
двома основними напрямками. Перший напрямок 
включає виявлення масштабів, елементів і ре-
зультатів діяльності підприємстві, регіону, кра-
їни в цілому, що має вплив на довкілля, другий 
напрямок передбачає визначення впливу такої 
діяльності на формування й оцінку кінцевих по-
казників роботи підприємства.

Еколого-економічний аналіз повинен відпові-
дати певним принципам.

1. Науковість. Аналіз повинний базуватися на 
положеннях діалектичної теорії пізнання, врахо-
вувати екологічні та соціально-економічні зако-
номірності розвитку виробництва на сучасному 
етапі, а також використовувати новітні методи 
аналізу економіки та її впливу на довкілля. 

2. Державний підхід. Аналіз повинний вра-
ховувати відповідність виробничо-господарської 
діяльності підприємства державній 
соціальноекономічній, екологічній, зо-
внішньоекономічній політиці, а також 
існуючому екологічному законодавству. 

3. Реальність і точність, тобто одер-
жання за допомогою аналізу об'єктивної 
(правильної) характеристики дослі-
джуваного об'єкта (показника). Вимога 
реальності аналітичної інформації для 
ухвалення управлінських рішень за-
безпечується застосуванням відповід-
ної системи еколого-економічних по-
казників, використанням достовірної 
вихідної інформації, застосуванням 
наукових методів її збору й обробки, 
конкретністю і визначенням висновків. 
Аналітичні висновки повинні супро-
воджуватися точними аналітичними 
розрахунками і бути незалежними від 

суб'єктивних вражень і бажань осіб, що здійсню-
ють екологоекономічний аналіз.

4. Комплексність і системність. Комплексність 
аналітичного дослідження передбачає найбільш 
повне охоплення всіх складових діяльності під-
приємства. Системний підхід означає всебічне, 
взаємозалежне і взаємообумовлене вивчення 
системи окремих явищ (показників). 

5. Своєчасність (оперативність). Своєчасність 
екологоекономічного аналізу означає виявлення за 
короткий термін причин відхилень еколого-еконо-
мічних показників від планових, установлених чи 
програмних завдань. З’ясування і кількісна фак-
торна оцінка цих причин дає можливість оптимі-
зувати рішення, вносити зміни у виробництво.

6. Плановість. Аналіз повинний проводитися 
систематично і відповідно до заданих програм. 

7. Економічність аналізу полягає в його про-
веденні з мінімальними витратами праці. 

8. Дієвість аналізу полягає в застосуванні ре-
зультатів для розроблення заходів, спрямованих 
на використання виявлених у процесі аналізу 
резервів підвищення еколого-економічної ефек-
тивності виробництва.

Розглянемо на рисунку 2 види еколого-еко-
номічного аналізу діяльності підприємства, що 
представляють собою фінансово-економічну 
складову, управлінську та екологічну складові.

Слід зазначити, що дотепер еколого-економіч-
ний аналіз на абсолютній більшості вітчизняних 
підприємств практично не проводився, і навіть 
зараз цей вид економічного аналізу у всій широ-
ті його прояву застосовується лише на окремих 
провідних підприємствах. Більшість українських 
підприємств обмежує рамки еколого-економічно-
го аналізу аналізом обсягів забруднень підпри-
ємством навколишнього середовища та аналізом 
відповідних екологічно орієнтованих платежів. 

З часом природоохоронна діяльність підпри-
ємства набуває все більш важливого значення, 
оскільки екологічні результати діяльності під-
приємства і галузі, якій воно належить, почина-
ють збільшувати свій вплив на економічну ефек-
тивність виробництва. Вичерпування виробничих 
ресурсів, насамперед природних, погіршення їх 
якості призводить до необхідності витрачання 
підприємством все більших коштів на виробни-
цтво продукції, підвищення її собівартості та 
зменшення прибутків. 

 
Еколого-економічний аналіз підприємства

Фінансово- економічний Управлінський Екологічний

- Аналіз фінансових 
результатів діяльності та 
рентабельності.
- Аналіз фінансового 
стану.
- Аналіз інвестиційної 
діяльності.
- Діагностика ризику 
банкрутства та впливу 
інфляції на 
підприємство.
- Аналіз ринкової 
вартості підприємства.
 

- Аналіз виробництва 
продукції.
- Аналіз реалізації 
продукції та маркетингової 
діяльності.
- Аналіз використання 
виробничих ресурсів і 
організаційно- технічного 
рівня підприємства.
- Аналіз витрат на 
виробництво та 
собівартості продукції.
- Аналіз ЗЕД.

- Аналіз ризиків.
- Складання 
екологічних балансів 
(виробництва, 
продукції, місця 
розташування).
- АВС-аналіз
- Оцінка наслідків 
застосування техніки.

 

Рис. 2. Види еколого-економічного аналізу  
діяльності підприємства

Джерело: створено автором
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При цьому економічний аналіз не може досить 
ефективно вирішувати свої найважливіші завдан-
ня, оскільки він залишає поза увагою екологічний 
фактор виробництва, вплив якого невпинно зрос-
тає і спричиняє деформацію впливу інших факто-
рів господарювання. Відповідно отримані внаслі-
док такого «деформованого» економічного аналізу 
результати не можуть вважатися достовірними.

Проведення заходів щодо охорони навколиш-
нього середовища і раціонального використання 
природних ресурсів є складовою частиною ви-
робничо-господарської діяльності підприємств, 
що відображаються не тільки в екологічних, але 
й в економічних результатах. 

Включення природоохоронної діяльності в 
систему економічного аналізу та розвиток комп-
лексного еколого-економічного аналізу буде 
сприяти, по-перше, підвищенню об’єктивності 
результатів аналізу, більш ефективному ви-
рішенню завдань, що постають перед ним, по-
друге, поліпшенню екологічної ситуації на окре-
мих підприємствах і в країні в цілому. 

Еколого-економічна аналіз підприємства про-
водиться у наступній послідовності: місце розта-
шування та природно-кліматична характеристика 
території, аналіз розміром і спеціалізація підпри-
ємства, забезпеченність і використання трудових 
ресурсів, основних і оборотних фондів, описуєть-
ся динаміка собівартості і рентабельності окремих 
видів продукції, проводиться оцінка фінансового 
стану, потім, аналізуйте екологічна діяльність, а 
саме, використання та забруднення природних 
ресурсів, плата за забруднення [6, с. 352].

Економічна діяльність повинна включати 
[7, с. 387]:

1. Оцінку і аналіз стану навколишнього серед-
овища і природоохоронної діяльності. 

2. Техніко-економічний аналіз користування 
природних ресурсів.

3. Оцінка впливу на навколишнє середовище 
при техніко-економічному обгрунтуванні інвес-
тицій та проекту.

Головною складовою еколого-економічного 
аналізу діяльності підприємства є оцінка еколо-
го-економічного збитку від забруднення навко-
лишнього середовища, так як він показує фак-
тичні або можливі збитки. Він застосовується 
при техніко-економічне обґрунтування інвести-
цій і проекту, а також при розрахунку плати за 
забруднення навколишнього середовища.

Під еколого-економічними збитками розуміє 
вартісне вираження соціально-економічних на-
слідків, викликаних забрудненням навколишньо-
го середовища, втратою або погіршенням якості 
природних ресурсів і об'єкта, а також витрати на 
ліквідацію негативних наслідків і інші майбутні 
витрати, використанням викидом або потенцій-
ним викидом шкідливих речовин або іншою ді-
яльністю, що негативно впливають на навколиш-
нє середовище [8, с. 15].

Оскільки еколога економічний збиток є єди-
ною мірою оцінки техногенного впливу на різні 
сфери суспільного життя, її розрахунок вимагає 
великої кількості вихідних даних, багато з яких 
практично не фіксується, або просто не підда-
ються формалізації. Такі види шкоди, як, на-
приклад, моральний,естетичний і інші, має певні 
економічні та теоретичні, його, можливо, висло-
вити деякими вартісними оцінками. Однак на 
сьогоднішній день методика розрахунку не роз-
роблена, тому розрахунковий еколого-економіч-
ний збиток занижений по відношенню до реаль-
ного. Таким чином, існуюча ситуація призводить 
до необхідності вдосконалення застосовуваних 
методів оцінки.

Застосування адекватної еколого-економічної 
оцінки діяльності підприємств дозволить нада-
вати більш якісного аналітичну інформацію для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 
спрямованих на зниження негативного впливу 
підприємства на навколишнє середовище.

Висновки. Отже, об'єктивно оцінити резуль-
тати господарської діяльності підприємств, тобто 
вирішити основне завдання комплексного еко-
номічного аналізу, можна лише з обліком «вза-
ємин» підприємства з навколишнім середовищем. 
Урахування екологічного фактору дозволяє при-
вести господарську діяльність підприємств до 
однієї бази і достовірно оцінити результати їх 
діяльності, що має важливе значення для регу-
лювання діяльності підприємств як ними самими, 
так і державою.

Таким чином, включення природоохорон-
ної діяльності в систему економічного аналізу 
та розвиток комплексного еколого-економічного 
аналізу буде сприяти, по-перше, підвищенню 
об’єктивності результатів аналізу, більш ефек-
тивному вирішенню завдань, що постають перед 
ним, по-друге, поліпшенню екологічної ситуації 
на окремих підприємствах і в країні в цілому. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассматривается сущность понятия «экология», «экономика», «система». Исследованы со-
ставляющие эколого-экономической системы. Составляющие, последовательность и виды проведе-
ния эколого-экономического анализа деятельности предприятия. Необходимость применения эко-
лого-экономического анализа. И важность применения адекватной эколого-экономической оценки 
деятельности предприятия.
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Визначено сутність, причини виникнення податкових ризиків як дуалістичної категорії з боку держави 
та платників податків. Виділено п’ять етапів ризик-орієнтованого податкового адміністрування в бюджет-
ному процесі та надано їх характеристику. Встановлено чинники, які лежать в основі концепції ризик-
орієнтованої системи адміністрування податків: фактори ризику; показники; наслідки ризику. Визначено 
зміст роботи з ризик-орієнтованого податкового адміністрування в бюджетному процесі, яке передбачає 
створення єдиної бази податкових порушень, систематизацію недоліків податкового законодавства, схем 
ухилень від оподаткування, загальних критеріїв, що можуть вказувати на наявність таких порушень.
Ключові слова: податкове адміністрування, бюджетний процес, концепція, ризик-орієнтована, податкові 
порушення.
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Постановка проблеми. Світова фінансова 
криза, боргова криза державних фінансів 

у США та ряді країн Європейського Союзу за-
свідчили, що проблема розширення фіскального 
простору, забезпечення фіскальної стійкості на-
була актуальності для урядів багатьох розвине-
них країн-членів Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР). Обов’язковою 
складовою масштабних антикризових програм 

були заходи податкового регулювання, а подат-
кова політика стала основою заходів по оздо-
ровленню економіці [1]. Протягом останніх років 
відбулася зміна правил гри у податкової сфері, 
зокрема, відносно офшорних зон та країн-подат-
кових гаваней, які протягом кількох десятиріч 
традиційно використовувались власниками вели-
ких капіталів для мінімізації податкового наван-
таження. Відповідність національної податкової 
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системи міжнародним стандартам, насамперед, 
залежить від зовнішньоекономічного вектора 
держави. Тому у контексті відповідності міжна-
родним стандартам ефективність вітчизняної по-
даткової системи, у першу чергу, визначається 
гармонізацією податкового законодавства Украї-
ни та країн ЄС [2, с. 49].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ін-
теграція України у європейське співтовариство 
зумовлює підвищену увагу науковців до необ-
хідності сучасного реформування вітчизняної 
податкової системи, обговорюються питання фі-
нансово-правового регулювання гармонізації пря-
мих податків у державах європейського союзу 
[3, с. 193]. Грищенко О. О. досліджено трансфор-
мацію податкової політики країн Центральної та 
Східної Європи і визначено напрями її розвитку 
в умовах сталого розвитку економіки [4, с. 98]. 
Ефективний та результативний державний по-
датковий менеджмент як складовий елемент по-
даткового менеджменту є невід'ємним елементом 
податкової політики сучасної європейської дер-
жави [5, с. 275]. Чикаренко О. О. акцентує увагу 
на нагальній проблемі забезпечення якості надан-
ня публічних послуг у сфері оподаткування від-
повідно до європейських стандартів, а також на 
важливості реформування Державної фіскальної 
служби України з урахуванням принципів роз-
витку податкових служб передових країн [6]. 
Украй важливим є вивчення кращих зарубіжних 
практик для створення ефективного електронного 
урядування, що є першочерговим і пріоритетним 
напрямом розвитку нашої країни [7, с. 163].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Високо оцінюючи науковий до-
робок указаних авторів, слід визнати відсутність 
чітких концептуальних засад для подальшого 
розвитку податкового адміністрування на ризик-
орієнтованій основі, які забезпечуватимуть підви-
щення ефективності бюджетного процесу.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
визначення концептуальних засад використання 
ризик-орієнтованого податкового адмініструван-
ня в бюджетному процесі. 

Виклад основного матеріалу. У ринковій 
економіці діяльність економічних суб’єктів су-
проводжується різноманітними ризиками: фі-
нансово-економічними, технологічними, інсти-
туціональними, соціальними, політичними тощо. 
Податки і збори відіграють важливу роль у забез-
печенні діяльності держави, оскільки є основними 
статтями формування доходів бюджетної систе-
ми. З іншого боку, вони є однією зі значних статей 
витрат для більшості суб’єктів господарювання.

Сучасний стан податкового законодавства, 
який відзначається складністю та динамічністю 
змін, а також недостатня транспарентність бю-
джетного процесу призводить до необхідності 
врахування при прийняття управлінських рі-
шень податкових ризиків. Їх витоками в подат-
ковому адмініструванні є невизначеність, яка 
систематизується за видами: недостовірність, 
неоднозначність та невідомість для можливості 
визначення впливу ризиків на фіскальну ефек-
тивність та соціальну справедливість податків. 

Враховуючи полярність інтересів суб’єктів 
податкових правовідносин, податкові ризики є 
складною економічною категорією і являють со-

бою сукупність об’єктивних та суб’єктивних (дія 
чи бездіяльність зацікавлених суб’єктів подат-
кових правовідносин), внутрішніх та зовнішніх 
факторів впливу, імовірність виникнення яких 
зумовлює недоотримання ними фінансових вигод. 

Податковий ризик з точки зору держави в 
особі його уповноважених органів – це ймовір-
ність (загроза) недоотримання податків до бю-
джету і державних цільових фондів. Податковий 
ризик підприємства – це можливість виникнення 
небажаних для суб’єкта податкових правовідно-
син наслідків, пов’язаних із процесом оподатку-
вання, обумовлених негативними відхиленнями 
від передбачуваних станів (сценаріїв) в майбут-
ньому періоді.

Тому в основу розробки податкової політики 
на макро- і мікроекономічному рівні необхідно 
покласти ризик-орієнтований підхід.

Поняття ризик-орієнтованого податкового адмі-
ністрування в бюджетному процесі розкривається 
в двох площинах – організаційній та прикладній. 
З організаційної сторони – це діяльність уповнова-
жених органів в сфері оподаткування, направлена 
на управління податковими ризиками та відноси-
нами, що виникають в процесі цього управління, 
а з іншої, прикладної, – це сукупність підходів, 
процесів, заходів, які дозволяють певною мірою 
прогнозувати можливість настання ризикованих 
подій і домагатися зниження ступеня податкових 
ризиків із метою мінімізації втрат бюджету, тобто 
техніку підвищення ефективності податкового ад-
міністрування у боротьбі з ризиками.

Ризики податкового адміністрування класифі-
куються за суб’єктами ризику (платники подат-
ків) та видами ризику (операційний, адміністра-
тивно-управлінський, правовий). З діяльністю 
платників податків пов’язані ризики недоотри-
мання податкових надходжень унаслідок ухи-
лення від сплати податків, зменшення податкової 
бази тощо; порушення податкового законодавства 
платниками внаслідок навмисних і ненавмис-
них порушень. З діяльністю податкових органів 
пов’язані ризики порушення податкового законо-
давства державними службовцями (корупція та 
зловживання), ризики надвитратності. Операцій-
ні ризики виникають під час податкового контр-
олю: обліку платників, інформаційно-аналітич-
ного забезпечення податкової служби, перевірок 
дотримання податкового законодавства. Адміні-
стративно-управлінські ризики пов’язані з не-
ефективною системою прийняття управлінських 
рішень, неякісним податковим плануванням, не-
досконалістю організаційної структури податко-
вих органів. Правові ризики у сфері оподатку-
вання обумовлені недосконалістю законодавчої 
та нормативної бази з питань адміністрування 
податків і зборів, визначення прав та обов’язків 
платників податків, компетенції контрольних ор-
ганів, повноважень і обов’язків посадових осіб 
під час здійснення податкового контролю, відпо-
відальності за податкові порушення.

Ризик-орієнтовані механізми податкового ад-
міністрування потребують ідентифікації факто-
рів невизначеності: виклик – прагнення суб’єктів 
економічних відносин перешкоджати здійсненню 
інтересів держави на користь реалізації власних; 
насторога – потенційна можливість зниження 
економічних параметрів держави, зокрема на-
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повненості бюджету; характеризується за двома 
основними параметрами: ймовірність настання 
негативного результату і потенційна вразливість; 
небезпека – характеризується небезпекою нега-
тивного впливу, але його невисокою вірогідністю; 
загроза – найвагоміший із негативних факторів 
економічної безпеки. 

У бюджетно-податковій сфері неможливо за-
безпечити середовище, вільне від ризиків, але 
можна створити більш ефективну систему управ-
ління ними. Виявлення й оцінка ризиків, розумін-
ня їх сутності дозволяє приймати поінформовані, 
зосереджені рішення щодо забезпечення ефек-
тивності бюджетного процесу. У 2010 р. Євро-
пейським Союзом було видане Керівництво для 
податкових адміністрацій з ризик-менеджменту 
щодо дотримання законодавства (Compliance risk 
management guide for tax administrations, CRMG) 
Ризик-менеджмент в оподаткуванні, згідно з 
CRMG, – це процес підвищення ефективності 
адміністрування податків у середовищі, повному 
ризиків [8]. Виділяють п’ять етапів ризик-орієн-
тованого податкового адміністрування в бюджет-
ному процесі: виявлення ризиків, їх оцінювання, 
визначення та застосування контрзаходів, оцінка 
отриманих результатів [9, с. 255]. 

1 Виявлення (identification). Етап ідентифікації 
можливих перепон для досягнення цілей подат-
кової служби – дотримання законодавства всіма 
платниками податків: помилок при реєстрації 
платників: вчасного неподання податкових декла-
рацій; неправдивого заповнення податкових де-
кларацій; несплати податкового обов'язку.

2. Аналіз (analysis). Стадія, на якій виявлені 
ризики зважуються і групуються у відповідному 
порядку. Унаслідок аналізу з’ясовується інфор-
мація про характеристики та чинники поведінки 
розглянутих платників податків, імовірність та 
можливі наслідки ризику, про тенденцію зміни 
ризику, – чи стає він більш чи менш серйозним, 
а також про можливі варіанти та вартість подо-
лання ризику.

3. Розподіл ризиків за пріоритетом 
(prioritization). Результатом цього етапу є матри-
ця, у якій ризики розподілені за важливістю та 
імовірністю виникнення негативних наслідків.

4. Опрацювання (treatment), що відбувається за 
одним із трьох основних напрямів: передача ри-
зику організації, яка має більше можливостей для 
того, щоби впоратися з виявленим ризиком; зни-
ження ризику шляхом запобігання можливостей 
порушення законодавства, усунення передумов 
для ненавмисних помилок або зменшення можли-
востей навмисних порушень: покриття ризиків.

5. Оцінка отриманих результатів (evaluation). 
Етап оцінювання виходу діяльності – прямих 
підсумків діяльності (кількість проведених пере-
вірок, донараховані суми податків) та її резуль-
тату – змін, які належать до цілей податкової 
служби, наприклад, підвищення рівня добровіль-
ної сплати податків.

В основі концепції ризик-орієнтованої сис-
теми адміністрування податків лежать такі по-

няття, як: фактори ризику – тобто причини, 
обставини, умови, що створюють можливість не-
гативних (небажаних, небезпечних для виконан-
ня поставлених завдань) результатів; показни-
ки (критерії, індикатори) ризику – тобто те, що 
слугує сигналом про розгортання несприятливих 
подій, очевидне вимірюване свідчення про мож-
ливість реалізації ризику, що може бути зафік-
соване при належній організації спостереження 
(моніторингу); наслідки ризику – це можливий 
вплив ризику або створеної ним проблеми на за-
планований (очікуваний) результат. 

Ризик-орієнтована система адміністрування 
податків базується на тому, що податкові органи 
за рахунок поінформованості на як можна більш 
ранній стадії про можливі випадки порушення 
податкового законодавства відповідно реагують 
на них належними діями, у тому числі передба-
чають та упереджують можливі порушення по-
даткового законодавства. 

Робота з податковими ризиками передбачає 
створення єдиної бази податкових порушень як 
узагальнення результатів контролю, системати-
зацію недоліків податкового законодавства і по-
рушень податкових нормативно-правових актів 
суб’єктами господарювання у процесі господар-
ської діяльності, схем ухилень від оподаткуван-
ня, загальних критеріїв, що можуть вказувати 
на наявність таких порушень, які на даний час 
відомі податківцям. За рахунок постійної контр-
ольної роботи, в умовах виникнення нових видів, 
форм та методів господарської діяльності база 
даних податкових порушень буде постійно змі-
нюватись, доповнюватись новими порушеннями. 
При цьому деякі порушення можуть втрачати 
свою актуальність або видозмінюватись. 

Податкові ризики підлягають оцінці з точки 
зору їх фінансової важливості, що дає можли-
вість визначити пріоритети під час роботи щодо 
усунення ризиків. Робота з податковими ризика-
ми дозволить нейтралізувати будь-які можливі 
наслідки дії цих ризиків. Основна робота подат-
кових органів у цьому напрямі націлюється на 
попередження ненадходження коштів до Дер-
жавного бюджету. При цьому повинна викорис-
товуватися вся наявна інформація для впливу на 
дії платника та усунення неузгодженостей за-
конодавства. Наслідки реалізації таких дій до-
зволяють максимально зменшити втрати надхо-
джень платежів до бюджету. 

Висновки і пропозиції. В умовах нестабіль-
ності зовнішнього середовища важливе значення 
має вивчення вітчизняними податковими служ-
бовцями найкращих європейських практик функ-
ціонування податкових адміністрацій із ризик-
менеджменту щодо дотримання законодавства. 
Використання вказаного досвіду у практичній 
діяльності дозволить здійснювати ефективне ри-
зик-орієнтоване податкове адміністрування, яке 
забезпечуватиме зростання доходів бюджету.

Перспективами подальших досліджень є роз-
робка пропозицій із підвищення транспарентнос-
ті бюджетного процесу.
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КОНЦЕПЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАЛОГОВОГО  
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
Определена сущность, причины возникновения налоговых рисков как дуалистической категории со 
стороны государства и налогоплательщиков. Выделено пять этапов риск-ориентированного налогового 
администрирования в бюджетном процессе и дана их характеристика. Установлены факторы, лежа-
щие в основе концепции риск-ориентированной системы администрирования налогов: факторы риска; 
показатели; последствия риска. Определено содержание работы по риск-ориентированному налогово-
му администрированию в бюджетном процессе, предусматривающее создание единой базы налоговых 
нарушений, систематизацию недостатков налогового законодательства, схем уклонений от налогообло-
жения, общих критериев, которые могут указывать на наличие таких нарушений.
Ключевые слова: налоговое администрирование, бюджетный процесс, концепция, риск-ориентированная, 
налоговые нарушения.
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THE CONCEPT OF RISK-BASED TAX ADMINISTRATION  
IN THE BUDGET PROCESS

Summary
The essence, the causes of tax risks as dualistic categories of the state and taxpayers are defined. 
Highlight five phases of risk-oriented tax administration in the budget process and provided their 
response. Established factors underlying the concept of risk-based system of tax administration, risk 
factors; Indexes; consequences of risk. The content of the work on risk-oriented tax administration 
in the budget process are defined, providing for the creation of a unified database of tax violations, 
deficiencies systematization of tax legislation, deviations from the tax schemes, the general criteria that 
may indicate the existence of such violations.
Keywords: value added tax, administration, risk assessment, category entities, tax violations.
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INTERNAL FEATURES BRAND MANAGEMENT  
IN THE ORGANIZATIONAL СULTURE OF ENTERPRISE
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In the artiсle features of internal brand management in the сontext of organizational сulture. It is shown that 
the internal brand management – is part of the internal сommuniсations strategy aimed at forming a сommon 
system of values, attitudes and aсtions of employees that supports the development of brand enterprises of 
trade, and сonsequently improve the organizational сulture. Found that the main purpose of the strategy of 
brand development is to aсhieve сompetitive advantage and сompetitiveness of the enterprise trade.
Keywords: life сyсle, organizational сulture, retail, business, trade, matrix, balanсed.
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General problem statement and its сonneсtion 
with signifiсant sсientifiс and praсtiсal 

tasks. The transformational сhanges, whiсh are 
performed both in the brand management theory 
and in its praсtiсal implementation, intensify 
the need in the sсientifiс researсh aimed to the 
produсtion of theoretiс and applied approaсhes 
for the internal brand management in the trading 
enterprises aсtivities, and also its interсonneсtion 
with the organizational сulture.

The modern tendenсies of maсroeсonomiс sta-
bilization, the national market saturation with 
produсts, the сompetition enhanсe, the develop-
ment perspeсtives of the trading enterprises in 
the eсonomiс сonneсtions network, the Ukrainian 
eсonomiс subjeсts emergenсe in the world mar-
ket determine the neсessity of the internal brand 
management elements use in the organizational 
сulture of trading enterprises [1, p. 1].

The internal brand management is сlosely сon-
neсted with the notions of regulated organizational 
сulture and trading enterprises’ mission. As a rule, 
the personal сharismata of one or two employees 
are not enough to make eaсh of them realize the 
uniqueness and peсuliarity of enterprise operation. 
Therefore the neсessity of mission formation, the 
internal philosophy and organizational сulture per-
forming, emerges.

The internal brand management effiсienсy is 
manifested in the rise of the сompetitiveness due 
to the preсise aссordanсe of the produсt to the 
«brand promise», and, importantly, in the loyalty 
rise and perspeсtive motivation of the employees, 
and even in enterprise and branсh management 
system development. Suсh departments as Mar-
keting and PR department, Personnel and HR de-
partment, department managers and, undoubted-
ly, the top management of the trading enterprises 
are engaged with the internal brand management 
issues, as well as organizational сulture ones.

The analyses of the latest researсhes and pub-
liсations in whiсh the problem. The signifiсant 
сontribution into the study of the theoretiс issues 
of the brand management development was made 
by the Western eсonomists D. Aaker, T. Ambler, 
G. Armstrong, R. Batra, P. Doyle, J. Evans, J. An-
gel, P. Kotler, J.-J. Lambin, J. Myers, P. Miniard, 
H. Сharmasson.

In Ukraine brand management is one of the 
insuffiсiently studied management objeсts in the 
system of the trading enterprises management сul-
ture. The realization of the neсessity of the brand 

сreation and management has determined the need 
in new sсientifiс researсhes. Among the Ukraini-
an sсientists, who studied the topiс, we should 
name S. Derevianko, A. Leonidenko, O. Melnikova, 
V. Pertsiia and among Russian ones – G. Bagiieva, 
N. Diaсhkova, V. Domnina, V. Iievlieva, I. Kaсha-
lova, I. Kirilova, M. Ianenko.

The essential number of sсientifiс developments 
affirms the sсientists’ interest in the mentioned 
study branсh, and internal brand management is 
beсoming the organizational сulture inalienable 
part more and more often.

The artiсle aims formulating (the task state-
ment). The aim of the artiсle is the study of the 
theoretiс and praсtiсal aspeсts of the internal 
brand management in the сontext of the trading 
enterprises organizational сulture.

The study tasks are determined by: the laсk of 
the developments сonсerning the support of the 
integrated brand management as an organizational 
сulture formation faсtor; the laсk of the сriteria 
for branding and marketing ratio determining; the 
weak use of the present foreign brand manage-
ment developments in the national praсtiсe; the 
weak development at the majority of the Ukrain-
ian trading enterprises of the produсtive inter-
organizational relations and of the organizational 
сulture whiсh faсilitates the enterprise suссessful 
advanсement in the сompetition сirсumstanсes and 
in the integration of the branding with the system 
whiсh is forming the organizational сulture; weak 
сonsidering of the сommuniсative proсesses whiсh 
are observable within the trading enterprises and 
beyond its boundaries during the organizational 
сulture formation, laсk of the distinсt сriteria of 
the tasks solving and the funсtion distribution for 
the optimization of the organizational сulture be-
tween the PR serviсe and personnel management.

The major study material statement with the 
new arguments of the obtained sсientifiс results. 
Internal brand management is a part if the internal 
сommuniсations strategy of the trading enterprises, 
whiсh is oriented for formation of the united sys-
tem of the employees’ values, relations and aсtions, 
whiсh supports the enterprise’s brand development 
[2]. In A.B. Kotliar’s opinion, brand management – 
is an aсtivity based on the strategiс orientation of 
the enterprise and aimed for providing with сon-
sumers sympathy, the enduranсe of the сompeti-
tion positions and the long-lasting suссess of the 
enterprise. Its goal is a development and growth of 
the major immaterial asset of the enterprise – the 
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brand сapital [3]. The organizational сulture forma-
tion of the trading enterprise (that is aсtually the 
management of this сulture development at the 
stage of the trading enterprise сreation and the first 
steps of its organizational сulture formation) here 
means the proсess of the сombining and integration 
of different elements of the trading enterprise or-
ganizational сulture, whiсh must be сonformed and, 
if needed, subordinate target goals of this enter-
prise’s aсtivity and development in the market in 
the short and long perspeсtives [4, p. 140]. Therefore 
it is important to mention that the internal brand 
management and the trading enterprise organiza-
tional сulture are aimed for the implementation of 
the enterprise’s strategy.

Before the desсription of the internal brand 
management formation serviсe at the enterprise, 
we will examine in details this notion and its funс-
tion in the enterprise’s aсtivity.

Markets researсh in relation to сommerсial 
studies shows a сorrelation between the сompany’s 
image and the produсts among the employees and 
сustomers. In praсtiсal terms for trading enterpris-
es whiсh ignore internal brand management and 
do not assoсiate it with the organizational сulture 
a number of problems emerges. The main ones are 
the advertising budget surplus and the laсk of op-
portunities to enсourage сonsumers. To avoid this, 
the trading enterprise’s personnel must believe in 
its brand to the same extend as сonsumers do. 

The minimum сonditions for the implementa-
tion of internal brand management at the trading 
enterprises, as well as for formation of an effeсtive 
organizational сulture are a mission statement, a 
business strategy availability, the сonsistenсy of 
the management styles to senior management and 
the satisfaсtion of basiс needs of employees. 

Thus, Internal brand management is important 
in organizational сulture beсause it involves: the 
analysis of the elements of the management and 
organizational сulture system; the examination of 
the trade and brand сonсept strategies; the forma-
tion of the faсtors whiсh affeсt loyalty of the group, 
the meсhanisms to inсrease loyalty and potential 
threats; initial image desсription of the trading en-
terprise, development, refinement of the сonсepts 
of the internal brand management with сonsidera-
tions of the strategy and organizational сulture [2]. 
It should also be noted that the internal brand man-
agement and the organizational сulture of trade en-
terprises have similar basiс attributes, Fig. 1.

The immediate results of the internal brand 
management introduсtion are the formation of 

the сlear ideas about the brand in the staff’s 
сonsсienсe, whiсh define their relationship to the 
trading enterprise and produсts, the belief in their 
value and appropriate behavior aimed at strength-
ening the brand [2]. 

In this regard, it is possible to argue about sig-
nifiсant long-term effeсts of the internal brand 
management system introduсtion. In partiсular, 
internal brand management allows to: сreate a 
сommon understanding of goals, values and сom-
petitive advantages of the trading enterprises; en-
hanсe the image, inсrease motivation, the aсtivity 
value and the pride of aсhievements; involve the 
employees in work, determine the responsibility 
for the outсome; сonsolidate departments and em-
ployees; move from fragmentation to unity, from 
deсlarations to aсtions, from violenсe and сoerсion 
to сooperation and understanding.

The signifiсant сomponent of the trading enter-
prise internal brand management is the develop-
ment and implementation of PR-program on the 
сreation and strengthening of positive сorporate 
image with a stable reputation of the enterprise, 
inсluding suсh important areas of PR aсtivities, as 
relations with staff, shareholders, investors, gov-
ernmental and non-governmental organizations, 
management of сrisis or problem situations [7, p. 8].

The PR department employees aссomplish a 
routine interaсtion with the media: answer phone 
сalls and requests of journalists, organize inter-
views with management, сonvene a press сon-
ferenсe or briefing on the oссasion of the major 
events in the enterprise’s history, implement press 
tours and press breakfasts on partiсularly impor-
tant topiсs and manage the сommuniсatory сam-
paigns in the mass media. 

Suсh tasks as regular preparation and dis-
tribution of key information papers and fashion 
PR-doсuments, like press releases, press-kits, 
press statements and sponsored artiсles, baсk-
ground reports, presentation of advertising and 
image broсhures, annual reports, to the mass me-
dia and internal and external target audienсes are 
assigned on the сorporate personnel of the PR de-
partment. The internal brand management, as well 
as the organizational сulture, is neсessary for all 
the aspeсts of the trading enterprise and its inter-
nal elements aсtivity. Thus, an effeсtive internal 
brand management does not mean an additional 
advertising budget for employees and сustomers’ 
loyalty formation, but it is the proсess of aсquiring 
enterprise’s identity and peсuliarity. Therefore, 
the aforementioned faсtors and сauses of the in-

ternal brand management are essential 
in the trading enterprise organizational 
сulture formation, moreover, they сom-
plement it. 

Finally, it should be noted that the 
brand strategy of internal management, 
as well as the organizational сulture, be-
gins with the understanding of its brand 
by the trading enterprise. What is the 
brand? What is the mission and the vision 
of the brand? Who are the key сustomers 
and сonsumers, and what values does the 
brand bring to them? What are the сom-
petitive advantages? The realizing of the 
answers to these questions сan help сom-

 

Basiс attributes of the internal brand 
management and the trading 

enterprise organizational сulture

Soсial image

The enterprise 
mission Сonsumer’s image

Сonsumer’s сulture

Brand offers

Rational benefits

Fig. 1. Basiс attributes of the internal brand management  
and the trading enterprise organizational сulture
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panies to understand the true nature and potential 
of the brand, to piсture the strategies for the brand 
development that will provide high brand positions 
in the market and сustomer loyalty [5].

Сonсlusions drawn from the study and reсom-
mendations for further researсhes in this di-
reсtion. Сonsidering all the aforementioned, it is 
possible to draw the range of сonсlusions. The in-
ternal brand management, as a set of measures 
for branding formation, сonсerns direсtly not only 
a speсifiс task of сreating the brand, but also the 
trading enterprise organizational сulture. 

Marketing сommuniсations for improvements 
in the сreation of the brand and the organization-
al сulture formation are integrated not only with 
eaсh other (PR, advertising, sales promotion, di-
reсt marketing, in-house promotion), but also with 
the methods of effeсting the сonsumers and the 
сhannels of сommuniсation. In addition, the organ-
izational сulture undergoes the integrative proсess 
with the сonsumption сulture, whiсh serves as a 

speсifiс filter through whiсh all types and forms of 
сommuniсation and understanding about the сom-
pany, produсts and brands are displayed. 

The internal brand management is not just the 
prerogative of the marketing and management, 
but also of the entire personnel. The assoсiation of 
people around the enterprise сulture must be skill-
fully utilized in order to unite them around their 
brand within and beyond the сompany. The inter-
nal brand management foсuses the enterprises on 
their performanсe goals, inсluding the formation 
of the organizational сulture. 

The new approaсhes to the сreation, develop-
ment and management of the internal brand man-
agement are based on сombining the objeсtives of 
the organizational сulture formation and the brand 
management. In order to aсhieve optimal levels of 
the сonsumers’ satisfaсtion and loyalty it is neсes-
sary to apply new teсhnologies, and not to forget 
the modern сultural and soсial needs of the per-
sonnel, partners and сustomers.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ  
В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація
Розглянуто особливості внутрішнього бренд-менеджменту в контексті організаційно культури. Доведе-
но, що внутрішній бренд-менеджмент – це частина стратегії внутрішніх комунікацій компанії, спрямо-
вана на формування єдиної системи цінностей, відносини і дій співробітників, що підтримує розвиток 
бренду підприємства торгівлі, а відповідно і вдосконалення організаційної культури. Встановлено, що 
головною метою формування стратегії розвитку бренду є досягнення конкурентних переваг та забез-
печення конкурентоспроможності підприємства торгівлі.
Ключові слова: бренд, життєвий цикл, торгова марка, імідж, якість, ефективність.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА  
В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Рассмотрены особенности внутреннего бренд-менеджмента в контексте организационно культуры. До-
казано, что внутренний бренд-менеджмент – это часть стратегии внутренних коммуникаций компании, 
направленная на формирование единой системы ценностей, отношения и действий сотрудников, под-
держивает развитие бренда предприятия торговли, а соответственно и совершенствования организаци-
онной культуры. Установлено, что главной целью формирования стратегии развития бренда является 
достижение конкурентных преимуществ и обеспечения конкурентоспособности предприятия торговли.
Ключевые слова: бренд, жизненный цикл, торговая марка, имидж, качество, эффективность.
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СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЛЮДИНА

Буга Н.Ю., Бащун А.Б.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

Систематизовано напрацювання вчених у формуванні теорії поведінки споживача. Систематизовано на-
працювання вчених у формуванні концепції соціально-етичного маркетингу. Апробована гіпотеза про 
вплив економічних ефектів на зміни в якості життя, стан соціального розвитку держави. Удосконалено 
ключові положення маркетингової теорії як основи реструктуризації процесів виробництва, розподілу, 
обміну та споживання товарів і послуг. Розроблено методичні підходи до забезпечення реалізації принципів 
соціально-етичного маркетингу на засадах узгодження інтересів виробника, споживача і суспільства.
Ключові слова: біхевіоризм, національна економіка, поведінка споживача, соціально-етичний маркетинг, 
сталий розвиток, якість життя.
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Постановка проблеми. По-перше, марке-
тинг з позицій практичної діяльності ви-

ник у часи, коли з’явилася потреба в товарооб-
міні (продаж-купівля). По-друге, у письмовому 
вигляді відображення маркетингових принципів 
з’явилося тоді, коли з’явилася у різних народів у 
різній транскрипції писемність. По-третє, науко-
вий, узагальнювальний підхід під час формування 
маркетингової теорії виник у ситуації кризи пере-
виробництва. По-четверте, маркетинг (обмін) має 
бути націленим, насамперед, на товар та послуги 
власного, національного виробника, забезпечуючи 
робочими місцями працівників своєї, а не іншої, а 
тим більше, набагато потужнішої держави чи гру-
пи держав. По-п’яте, приєднуючись до політично-
го, економічного чи військового союзу керівництво 
держави має ставити понад усе інтереси власного 
народу, покращання якості життя кожного грома-
дянина, а не 10% найбагатших її представників. 
По-шосте, проповідуючи, що «головне в марке-
тингу – цільова орієнтація та комплексність, тоб-
то покращення підприємницької, господарської, 
виробничої і збутової діяльності» [4], варто постій-
но співвідносити інтереси підприємства та підпри-
ємця з інтересами суспільства з позицій підвалин 
і концепції соціально-етичного маркетингу, і кон-
цепції сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепції соціально-етичного маркетингу приді-

ляють все більшу увагу, оскільки на нинішньо-
му етапі розвитку цивілізації підприємницька 
діяльність має орієнтуватися: а) на отримання 
очікуваного економічного зиску, б) на задово-
лення потреб носіїв платоспроможного попиту, 
тобто, споживачів, в) на поліпшення (принай-
мні, не погіршення) навколишнього середовища, 
середовища життєдіяльності людини. Наведемо 
лише обмежений перелік прізвищ філософів, 
вчених, топ-менеджерів, політичних діячів, які 
у своїх працях, своїми діями намагалися і на-
магаються прокласти теоретичні та практич-
ні шляхи до вирішення надзвичайно складної 
проблеми, пов’язаної з підвищенням добробу-
ту кожної людини не лише як споживача, а як 
творця щасливого майбутнього. Серед прізвищ 
«першої величини»: Аристотель, Н. Макіавеллі, 
М. Монтень, А. Файоль, І.Я. Франко, Лі Куан Ю. 
Серед зарубіжних дослідників проблем соці-
ально-етичного маркетингу відзначимо напрацю-
вання: Г.Г. Абрамішвілі, Г.Л. Багієва, В. Благоєва, 
Т.Л. Короткової, а також Ж. Бодрийяра, Ф. Кот-
лера, Р. Уотермена, К.-Х. Хоппе, Х. Швальбе, 
Дж. О’Шонессі. В Україні до науковців, які ґрун-
товно опікуються проблемами соціально-етич-
ного маркетингу, варто зарахувати, насамперед, 
такі прізвища: А.Ф. Павленко, Є.В. Крикавський, 
С.С. Гаркавенко, С.В. Скибінський. Окремими пи-
таннями, пов’язаними з дослідженням поведінки 
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споживача на ринках товарів та послуг, плідно 
займаються такі вітчизняні та зарубіжні авто-
ри: Р. Блекуэлл, Л.С. Драганчук, П. Миниард та 
Дж. Енджел, П. Гембл, М. Стоун та Н. Вудкок, 
О.В. Зозульов, Л.А. Платонова, О.С. Посипано-
ва, Прокопенко О.В. та М.Ю. Троян, В.Н. Салин, 
Г.Л. Трусов, Д. Статт, О.К. Шафалюк [5].

Разом з тим, чимало аспектів теорії соціаль-
но-етичного маркетингу, пов’язаних з всезроста-
ючими потребами споживача, які б узгоджува-
лися з інтересами та можливостями колективу 
підприємства, регіону, країни, врешті-решт, пла-
нети з позицій основних положень концепції 
сталого розвитку, без сумніву, вимагають по-
глибленого дослідження. Непідготовленість до 
вирішення економічних і соціальних проблем в 
умовах невдало здійснюваних реформ постійно 
змінюваними урядами в Україні, які стосувалися 
і макро-, і мікрорівня, тобто рівня підприємниць-
ких структур і бізнес-процесів, диктує необхід-
ність розробки нових підходів до їх перебудови 
на принципово нових позиціях. Ідея вдосконален-
ня виробничих відносин в умовах ринку, в умо-
вах посилення тиску сильніших над слабкішими, 
в умовах жорсткої конкуренції з урахуванням 
дотримання соціально-етичних норм саме й по-
лягає у необхідності розробки та реалізації ви-
важеніших соціальних, моральних і етичних 
стосунків в економічній сфері, поступове вдоско-
налення усього суспільства [3].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
поглиблення теоретичних, методологічних і ме-
тодико-прикладних основ процесу управління 
соціально-етичним маркетингом з узгодженням 
інтересів виробника, споживача, суспільства на 
засадах концепції сталого розвитку. Методоло-
гічним підґрунтям в процесі здійснення науко-
вого пошуку виступає сукупність принципів та 
методів економічної теорії, зокрема напрацювань 
нобелівських лауреатів, а також концептуальні 
підходи в економічній науці з вивчення проблем 
сталого розвитку, геополітики, глобалізації, со-
ціально-етичного маркетингу, циклічності розви-
тку економічних систем.

Виклад основного матеріалу. Свого часу 
Аристотель наголошував, що «у людині є два на-
чала: біологічне і громадське. Вже з моменту сво-
го народження людина не залишається наодинці 
сама з собою; вона залучається до усіх звершень 
минулого і сьогодення, до думок і почуттів усього 
людства. Життя людини поза суспільством не-
можливе». І. Я. Франко у своїй праці «Що таке 
поступ?» зазначав: «Кожна людська особа сама 
для себе цілий світ, кожна в своїх очах має право 
жити як їй хочеться. Розвиватися як може і все, 
що обмежує, стісняє її – шкідливе. Але чоловік – 
громадський звір, він живе на світі не сам, а в 
родині, в громаді…».

Враховуючи висловлене славетним македон-
цем і славетним українцем, споживача, його по-
ведінку розглядатимемо з позицій: 

а) особистісних потреб, 
б) з позицій як члена «громади» (помешкання, 

підприємства, країни), 
в) з позицій жителя планети (концепція ста-

лого розвитку).
Поведінку кожного індивідуума як спожива-

ча у тій чи іншій ситуації надзвичайно важко 

спрогнозувати, але це питання слід розглядати, 
безумовно, з огляду соціально-етичних, загаль-
нолюдських цінностей.

До речі, саме Аристотель ввів терміни «ети-
ка», «етичний» для того, щоб позначити особли-
вий клас людських властивостей, названих ним 
етичними доброчесностями. Етичні доброчеснос-
ті є серединою між крайнощами – надлишком і 
недоліком, і об’єднують такі риси, як лагідність, 
мужність, помірність, щедрість, величавість, ве-
ликодушність, честолюбство, рівність, правди-
вість, люб’язність, дружелюбність, справедли-
вість, практичну мудрість, справедливе обурення. 
Моральні, або етичні доброчесності народжують-
ся із звичок-устоїв: людина діє, набуває досвіду, 
і на основі цього формуються риси його вдачі. Ро-
зумні доброчесності (доброчесності розуму) роз-
виваються в людині завдяки навчанню [1].

Зрозуміло, що амплітуда цінностей занадто 
велика від жебрака до олігарха. У цьому зв’язку 
Аристотель зазначав, «… коли в державі багато 
осіб позбавлені політичних прав, коли в ній ба-
гато бідняків, тоді в такій державі неминуче ви-
никають вороже налаштовані елементи» [1].

Відомі надбання цивілізаційного розвитку, ві-
домі теорії людської поведінки покликані в уза-
гальненому вигляді дослідити, описати і пояснити 
характерні особливості реагування індивідуума 
на ті чи інші подразники (потреби, пропозиції, 
вимоги, мотивації, загрози, дії тощо).

Модель поведінки споживача – це сукупність 
взаємопов’язаних між собою загальних принци-
пів поведінки споживача на ринку, що включає, 
передусім, максимізацію сукупної корисності, 
закон убування граничної корисності та бюджет-
ні обмеження. У ланцюжку «потреби – думки – 
дії» перші дві складові необхідні для здійснення 
певних намірів (проявити інтерес, придбати чи 
вивільнитися).

Серед доступних до розгляду підходів щодо 
умисної і мимовільної поведінки споживача його 
можна розглядати з деяких, нижчезазначених 
позицій. По-перше, споживач досліджується як 
біологічна істота, що реагує на ситуацію на осно-
ві умовних і безумовних рефлексів. Теорія реф-
лекторної діяльності (І. М. Сєченов, І. П. Павлов, 
В. М. Бехтєрєв) ґрунтується на таких принципах: 
детермінізму, тобто поштовху, причини будь-
якої дії, її ефекту; аналізу та синтезу, тобто роз-
кладання цілого на частини і надалі створення 
нового цілого з елементів старого; структурності 
та пристосування динаміки до структури.

Теорія біхевіоризму (англ. behavior – поведін-
ка) – напрям у вивченні психологічних аспектів 
поведінки споживачів в процесі вибору і купівлі 
товарів, виявлення їх мотивацій та переваг. Згід-
но з цією теорією предметом психології є пове-
дінка, а не свідомість. Оскільки при започатку-
ванні біхевіоризму було прийнято ототожнювати 
між психікою і свідомістю (психічними вважа-
лися процеси, які починаються і закінчуються у 
свідомості), виникла версія, що нібито усуваю-
чи свідомість, біхевіоризм тим самим ліквідовує 
психіку. Найважливішою категорією біхевіориз-
му виступає стимул, під яким розуміється будь-
яка дія на організм з боку середовища, зокрема 
і наявна ситуація, реакція та підкріплення, яким 
для людини може виступати словесна або емо-
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ційна реакція навколишніх людей. Суб’єктивні 
переживання при цьому в біхевіоризмі не запе-
речуються, але ставляться в положення, підпо-
рядковане цим діям (Г. Ассель, К. Голл, Ф. Кар-
дес, Й.П. Петер та Й.К. Ольсон, Дж.Е. Толмен, 
Е. Торндайк, Уотсон, Л.Дж. Шифман та Л.Л. Ка-
нук). По-друге, споживач розглядається з погля-
ду як раціональної, «економічної людини». Кон-
цепція економічної людини ґрунтується на ідеї 
А. Сміта про дію «невидимої руки» або сил ринку 
на егоїстичного підприємця, який переслідує, на-
самперед, власний інтерес, здійснюючи комер-
ційну діяльність в умовах мінімального втручан-
ня держави в сферу ринкових відносин. Модель 
«економічної людини» враховує допущення про 
визначальну роль особистого інтересу суб’єкта 
в мотивації його поведінки. Етичним виправдан-
ням егоїстичних дій «економічної людини» слу-
гує ототожнення його особистої вигоди з громад-
ською користю шляхом виробництва і реалізації 
якісного товару або послуги. Послідовниками 
концепції економічної людини є неокласики – 
Г. Беккер, П. Самуельсон, неоінституціоналісти – 
Й. Шумпетер, Ф. Хайек. По-третє, до досліджень 
поведінки споживача причетна і когнітивна пси-
хологія – розділ психології, що вивчає когнітив-
ні, тобто пізнавальні процеси людської психіки 
(Дж. Брунер, Б. Гантер та А. Фернхам, Дж. Міл-
лер, У. Найсер, В.П. Позняков, О.С. Посипанова, 
А. Чаудхури). Дослідження в цій галузі пов’язані 
з питаннями пам’яті, уваги, почуттів, подання ін-
формації, логічного мислення, уяви, здатності до 
ухвалення рішень. Висновки когнітивної психо-
логії широко використовуються в інших розді-
лах психології, зокрема, в соціальній психології, 
психології особи. Найбільшого поширення набула 
концепція, що представляє психіку у вигляді при-
строю з фіксованою здатністю до перетворення 
сигналів. Головна роль в цій концепції відводить-
ся внутрішнім когнітивним схемам та активності 
організму в процесі пізнання. Когнітивна система 
людини розглядається як така, що має облашту-
вання введення, зберігання, виведення інформа-
ції з урахуванням її пропускної спроможності. 
Класиками економічної теорії про людину (спо-
живача) в умовах ринкових відносин визнано такі 
імена: А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.С. Мілль, А. Ваг-
нер, К. Маркс, А. Маршалл, В.І. Вернадський. 
Особлива роль у дослідженні проблеми, що стала 
предметом нашої уваги, належить нобелівським 
лауреатам, а саме: при вивченні теорії стиму-
лів, поведінки людини, конфліктів і співробітни-
цтва – Дж. Миррлис, В. Вікрі Вільям, Г. Беккер, 
Ф. Кідланд, Т. Шеллінг; в поглибленні теорії еко-
номіки добробуту – А. Сен, Дж.Р. Хікс, К. Ерроу; 
при розгляді політики економічної стабілізації – 
М. Фрідмен; при вдосконаленні теорії економіч-
ного зростання – С. Кузнець, Р. Солоу; при аналі-
зі взаємозалежності економічних, соціальних та 
інституціональних явищ – Г. Мюрдаль, Ф. Ха-
йек; в розвитку теорії прийняття екологічних і 
політичних рішень – Дж. Бьюкенен, С. Герберт; 
нарешті, при характеристиці економіки країн, 
що розвиваються – Т. Шульц, А. Льюіс. Крім на-
ведених теорій і моделей поведінки споживача є 
багато інших, які розглядають його: як соціальну 
істоту, що керується суспільними нормами (соці-
альна психологія); як діючого у відповідь на під-

свідомі бажання та переконання (психоаналіз); 
з позицій, що поведінка споживача обумовлена 
генетично (соціобіологія); як вільного агента, що 
керується потребами і думками, які виходять за 
межі звичного егоїзму (етнопсихологія) тощо [2].

Людство з кожним днем все більше триво-
жать нищівні процеси, що відбуваються на на-
шій планеті від військових конфліктів, які по-
стійно виникають, різнокольорових революцій до 
всезростаючого забруднення довкілля, знищення 
флори і фауни. Прикро, але майже усі аспекти 
життя перетворюються на джерело комерційно-
го прибутку, товар. Безумовно, можна пояснити 
процес всезростаючих потреб споживача. Реалі-
зується цей процес за рахунок суспільно обумов-
леного розвитку їх предметів. Потреби проявля-
ються в мотивах, бажаннях, уподобаннях, смаках 
тощо. Разом з тим, виховання потреб – одне з 
центральних завдань формування особи. Будь-
який вид потреби повинен поєднуватися з яви-
щем необхідності. З одного боку, проповідується 
збільшення і розширення потреб для людини, з 
іншого, через збільшення всезростаючих потреб 
людина деградує, забруднює землю, по якій хо-
дить, воду, яку п’є, і повітря, яким дихає, тобто 
місце і середовище існування, помешкання, зни-
щує усе живе і неживе на планеті. У цьому про-
являється протиріччя і єдність понять потреба-
необхідність [6].

Транснаціональні компанії (ТНК) намагають-
ся втілювати принципи та стандарти, наприклад, 
«еко», «зеленого маркетингу» не стільки для того, 
щоб покращити свій імідж, скільки вважають 
ідеї сталого маркетингу, сталого розвитку ваго-
мою складовою своєї довгострокової стратегії.

Прогресивні компанії на чолі з прогресивними 
менеджерами вважають цей напрямок реальним 
джерелом конкурентної переваги. Причому, пе-
редові компанії намагаються рекламувати свою 
продукцію з позицій успішності її реалізації на 
усіх етапах життєвого циклу: розробка – вироб-
ництво – реалізація – споживання – утилізація з 
огляду впливу на природу та соціальні відносини.

З сукупності накопичених проблем споживання 
варто виокремити проблему нерівності. Нерівність 
має місце повсюди – в доходах, в сферах зайня-
тості, освіти, охорони здоров’я. Продовжує поси-
люватися на планеті ситуація, коли багаті стають 
ще багатшими, бідні стають ще біднішими. Висо-
кий рівень нерівності підриває розвиток загалом 
цивілізації, перешкоджає економічному прогресу, 
послабляє демократичні перетворення, загрожує 
соціальній гармонії, ставить під сумнів ефектив-
ність втілення у життя концепції сталого розвитку.

У класичному ланцюгу суспільного виробни-
цтва «виробництво – розподіл – обмін – спожи-
вання» розглянемо лише питання якості товарів 
і послуг, які пропонує споживачу їх виробник, 
причому і національний, і зарубіжний. Не роз-
виваючи національну економіку, держава все 
більше котиться вниз практично в усіх світо-
вих рейтингах. Підтвердженням цій заяві є стан 
трьох ключових компонентів, за яких і лише за 
яких можливе життя на планеті. Йдеться про 
стан води, повітря і харчів. Так, Україна посі-
дає 95 місце серед 112 країн світу за рейтингом 
якості питних джерел. Проблема забезпечення 
населення України якісною питною водою з кож-
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ним роком стає все актуальнішою. Практично всі 
поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води 
за рівнем забруднення не відповідають вимогам 
стандарту на джерела водопостачання. За да-
ними ЮНЕСКО, найчистіша вода є у Фінляндії. 
1 млрд. жителів планети взагалі не мають досту-
пу до безпечної води.

Стосовно повітря зазначимо, що за 20 ро-
ків столиця України, м. Київ, перемістилася на 
останню, 30-ту сходинку рейтингу екологічнос-
ті серед європейських столиць. Кияни змушені 
вдихати понад 20 видів шкідливих для здоров’я 
домішок (діоксин сірки, оксид вуглецю, діоксин 
азоту тощо). На 1 кв. км у столиці викидається 
10,1 т шкідливих речовин. Індекс «впевненості 
в їжі» дає можливість експертам оцінити, коли 
люди в будь-який час мають фізичний, соціаль-
ний та економічний доступ до достатньої та по-
живної їжі, яка відповідає їхнім дієтичним по-
требам для здорового та активного життя.

Недотримання узгодженості між економічною, 
соціальною та екологічною складовою концепції 
сталого розвитку на практиці відображаються 
так, що за рівнем очікуваної тривалості життя 
Україна посідає лише 122-ге місце у світовому 
рейтингу. Отже, соціально-етична місія підпри-
ємницької діяльності – це задоволення не лише 
матеріальних, але й духовних потреб кінцевих 
споживачів шляхом впровадження положень со-
ціально-етичної концепції маркетингу в процеси 
виробництва і збуту соціально-значущих товарів 
та послуг з метою підвищення добробуту грома-
дян. Для втілення в життя концепції соціально-
етичного маркетингу необхідно керуватися пев-
ними принципами, які мають бути сформульовані 
з урахуванням впливу чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища на ведення бізнесу. 
Інакше кажучи, йдеться про так звані «керова-
ні» і «некеровані» фактори в маркетингу. Місія 
реструктуризованого бізнесу має змінюватися 
з урахуванням вимог соціально-етичних норм і 
стандартів. Суть її полягає в наданні вищої спо-

живчої цінності ефективнішими порівняно з кон-
курентами методами, що забезпечують добробут 
і окремих споживачів, і усього суспільства.

Модифікована модель соціально-етичного 
маркетингу повинна включати, окрім елементів 
традиційного комплексу, і правову складову (за-
кони, кодекси, стандарти) для вирішення важ-
ливих юридичних та соціальних проблем, що 
виникають в процесі управління маркетинговою 
діяльністю. Йдеться про проблеми, пов’язані з 
врегулюванням питань товарної і цінової полі-
тики; з організацією збуту і на внутрішньому, і 
на зовнішньому ринку; проведенням рекламних 
кампаній, виставок, конференцій; взаємовідноси-
нами з постачальниками та конкурентами.

Висновки і пропозиції. Мудреці, філософи, 
вчені, а також лідери успішно функціонуючих 
підприємств, регіонів, партій, країн стверджують 
і доводять на практиці, що розвиток цивілізації 
повинен здійснюватися на засадах концепції ста-
лого розвитку, узгодженості її трьох складових: 
екології, соціології, економіки. Система інтер-
есів має задовольняти кожного члена родини, 
громади, підприємства, країни, планети. Саме ці 
критерії потрібно враховувати при розгляді те-
оретичних і практичних аспектів поведінки спо-
живача у разі застосування концепції соціально-
етичного маркетингу.

На зменшення відстані між крайніми точка-
ми у середньосвітових значеннях якості життя 
кожної людини кожної країни повинна вплива-
ти кожна зі складових суспільного виробництва: 
виробництво – розподіл – обмін – споживан-
ня. Споживати можна лише те, що вироблено, 
те, що створено. Процеси глобалізації мають 
не збільшувати прірву між багатими і бідними 
людьми, регіонами, країнами, а навпаки, вирів-
нювати рівень життя на планеті. Споживач має 
стверджуватися не в напрямі споживацтва, а в 
напрямі узгодження матеріальних і духовних 
інтересів,потреб, в напрямі усебічного розвитку 
особистості.
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ЧЕЛОВЕК

Аннотация
Систематизированы наработки ученых в формировании теории поведения потребителя. Систематизи-
рованы наработки ученых в формировании концепции социально-этичного маркетинга. Апробирована 
гипотеза о влиянии экономических эффектов на изменения в качестве жизни, состояние социального 
развития государства. Усовершенствована ключевые положения маркетинговой теории как основы 
реструктуризации процессов производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 
Разработаны методические подходы к обеспечению реализации принципов социально-этического мар-
кетинга на основе согласования интересов производителя, потребителя и общества.
Ключевые слова: бихевиоризм, национальная экономика, поведение потребителя, социально-этиче-
ский маркетинг, стабильное развитие, качество жизни.
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SOCIAL-ETHIC MARKETING AND HUMAN

Summary
Work of scientists is systematized in forming of theory of behavior of consumer. Work of scientists is 
systematized in forming of conception of the social-ethic marketing. The approved hypothesis is about 
influence of economic effects on changes as life, social development of the state status. Key positions 
of marketing theory as bases of restructuring of processes of production, distribution, exchange and 
consumption of commodities and services are improved. The methodical going is worked out near 
providing of realization of principles of the social-ethic marketing on principles of concordance of interests 
of producer, consumer and society.
Keywords: behaviorism, behavior of consumer, national economy, quality of life, social-ethic marketing, 
steady development.
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В работе проанализированы предложения ведущих украинских и европейских рекреационных комплек-
сов с использованием термальных источников. Охарактеризована их структура, перечень основных и 
дополнительных услуг. Показана перспектива термальных источников Херсонской области для создания 
бальнеологических объектов европейского образца с надлежащим уровнем услуг и качеством сервиса.
Ключевые слова: термальный источник, рекреация, отель.
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Постановка проблемы. Украина богата на 
природные ресурсы, среди которых важ-

ное место занимают те, использование которых 
применяется для лечения, профилактики, а так-
же отдыха организма и снятия стресса. С каждым 
годом интенсивность и темп жизни растет, и все 
меньше остается времени для своего здоровья. 
Кроме того, не способствует поддержанию здо-
ровья и экономическая ситуация, низкая плате-
жеспособность, а также низкий уровень сервиса 
и услуг в отечественной индустрии гостеприим-
ства. Поэтому многие не хотят тратить деньги 

на отечественные здравницы, а предпочитают 
редко, но с комфортом посещать зарубежные 
курорты. Поэтому для привлечения туристов, а 
значит и прибыли для страны, необходимо улуч-
шать отечественные здравницы и максимально 
использовать с этой целью природные ресурсы. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Сегодня отечественная сфера гостеприимства 
предлагает отельно-рекреационные объекты на 
территории существующих геотермальных источ-
ников (Трускавец, Миргород, Винница и других), 
а также вновь открывающихся (Косино, Берегове).
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На сегодняшний день на первом месте разви-

тия курортных мест находится Карпатский ре-
гион. Но Украина имеет различные рекреацион-
ные регионы, в частности представляет интерес 
развитие и южной части Украины. За последние 
годы в результате аннексии Крыма увеличились 
туристические потоки в Одесской, Николаевской, 
Херсонской и Запорожской областях, что, безус-
ловно, требует ответных вызовов для участников 
туристического рынка. Наличие Черного и Азов-
ского морей, богатых природных бальнеологиче-
ских ресурсов (Скадовск, Голая пристань, Гени-
ческ, Куяльник и многие другие), свидетельствует 
о важности рассмотрения этого вопроса.

Цель статьи. Исследовать предложения су-
ществующих рекреационных, бальнеологических 
предприятий гостиничного хозяйства Украины, 
проанализировать предлагаемые концепции за-
ведений, сравнить основные и дополнительные 
услуги на туристическом рынке Украины с целью 
перспективы создания бальнеологических объек-
тов европейского образца с надлежащим уровнем 
услуг и качеством сервиса в Херсонской области.

Изложение основного материала. Следует 
отметить небольшое количество рекреационных 
объектов в этой местности. Среди них санаторий 
«Гопри», расположенный в городе Голая При-
стань Херсонской области. Рядом с санаторием 
находится озеро Соляное, лечебные свойства ко-
торого известны с 1709 года. В санатории про-
водится лечение и профилактика следующих 
заболеваний костно-мышечной системы, орга-
нов дыхания, кожи, урологических и гинеколо-
гических заболеваний [1]. Санаторий оказывает 
услуги лечебных процедур – бальнеотерапия, 
подводное вытягивание позвоночника, подво-
дный душ – массаж, вихревые ванны для верх-
них и нижних конечностей, гидрокинезотера-
пия; различные виды грязелечения, аппаратная 
физиотерапия, массаж, психотерапия, фитоа-
ромотерапия и др. На берегу озера построены 
грязелечебницы, спальные корпуса, столовая. 
Санаторий рассчитан на 350 человек. Курортный 
сезон длится с мая по октябрь. Новых глобаль-
ных реконструкций комплекса не проводилось. 
Средняя цена за путевку 380…560 грн. с челове-
ка, включая проживание, лечение и питание.

Еще одним примером климатического и баль-
неологического курорта южного региона являет-
ся санаторий «Скадовск» (матери и ребенка) в 
Херсонской области [2]. Санаторий расположен в 
парковой зоне, в 100 метрах от морского залива 
Джарылгач. Его относят к числу самых старых 
здравниц этой местности, он предлагает процеду-
ры, эффект от которых увеличивается благодаря 
действию климата. Вода Джарылгачского залива 
насыщена минералами, йодно-бромными соеди-
нениями и сероводородом, которые необходимы 
при заболеваниях органов дыхания, щитовидной 
железы, нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Воздушные ванны улучшают общее состояние 
организма, способствуют снижению артериаль-
ного давления (при гипертонии). Монотонный 
ритм морского прибоя успокоительно действует 
на нервную систему, улучшает сон. Вместимость 
санатория 650 человек, 2-3 местные номера сто-
имостью около 300 грн. Имеет лечебный корпус, 
столовую и спальные корпуса [2].

Мало изученным с научной точки зрения и 
как объект туристической аттракции является 
лечебный гейзер, расположенный в Херсонской 
области на территории Черноморского заповед-
ника, в его буферной зоне, недалеко от Тендров-
ского лимана в с. Коммуна [3]. Этот гейзер об-
разован природным способом: нагревание воды 
происходит за счёт конвективной циркуляции, 
то есть просачивающиеся вниз воды достига-
ют глубины около 1 км, где порода имеет более 
высокую температуру (из-за геотермического 
градиента земной коры составляет приблизи-
тельно 30оС на 1 км первые 10 км). Со скважины 
глубиной более 1500 м выходит на поверхность 
уникальная минеральная вода температурой  
65-70оС, относящаяся к группе очень горячих 
термальных источников. Эта вода в три раза со-
ленее воды в Черном море и имеет схожий состав 
с водой Мертвого моря, богата многими минера-
лами, основной из которых бром (14,4-15 мг/дм3),  
бор (14,3-14,7 мг/дм3), йод (19,7-20,3 мг/дм3) [4]. 
В настоящее время этот гейзерный источник ис-
пользуется местными жителями и близлежащих 
населенных пунктов как объект для пляжного 
отдыха. Популяризация этого гейзера является 
перспективной для создания грандиозного ре-
креационного комплекса, который привлечет не 
только отечественных туристов, а также зару-
бежных гостей.

Для этого необходимо проанализировать кон-
цепцию, перечень услуг ведущих предприятий 
гостеприимства, которые используют термаль-
ные воды, в Европе и Украине.

В последнее десятилетие в Карпатском регио-
не нашей страны открылся ряд оздоровительно-
рекреационных комплексов – «Косино» (урочище 
Косонь), «Жайворонок» (Берегове), «Термальные 
воды Закарпатья» (с. Нижнее Солотвино). 

Комплекс «Косино» открылся в 2006 году, 
имеет горячий гейзер термальной воды, кото-
рая направляется со скважины глубиной 1190 м 
под землей и попадает в термальный бассейн с 
температурой 40…45оС [5]. Такая вода насыщает 
организм многими минеральными элементами, 
которые принимают участие в обмене веществ и 
применяется для лечения и профилактики ряда 
заболеваний. На основе термальной воды здесь 
функционируют такие бассейны: бассейны-близ-
нецы (являющиеся копией термальных бассей-
нов города Егер (Венгрия), изумрудный бассейн, 
Н20-бассейн, «Золотой кран здоровья Косино» с 
фонтанами-джакузи, выполненными в виде тра-
диционных карпатских напитков (пива, вина, 
кофе и палинки – венгерской фруктовой водки), 
плавательный бассейн, детский бассейн, бассейн 
«Инь-Ян» и ванна Кнайпа «17 шагов здоровья». 
Следует отметить, что этот комплекс включает 
также целый ряд саун – эвкалиптовую, соляную, 
травяную, римскую, хамам, венгерскую и ледя-
ную пещеру. Питание в комплексе организовано 
по типу «шведский стол» (ресторан). 

Бальнеологический комплекс «Жайворонок» 
открылся в 2003 году, имеет единственный в 
Украине крытый термальный бассейн, а также 
бассейн с пресной водой, детский термальный 
бассейн [6]. Лечебно-оздоровительный эффект 
достигается за счет того, что бассейны запол-
няются природной минеральной водой непо-
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средственно с термальных источников. Среди 
предлагаемых дополнительных услуг – соляная 
шахта, спортзал, зоопарк, заведения ресторан-
ного хозяйства и ряд услуг для детского досуга. 

Бальнеологические процедуры «Термальных 
вод Закарпатья» уникальны тем, что в основе ле-
чения лежат природные высококремнистые ми-
неральные термальные воды, богатые минераль-
ными солями [7]. На территории SPA комплекса 
есть бассейны и джакузи, из дополнительных 
услуг – сауна, хамам и развлечения для детей.

Такие современные комплексы созданы с уче-
том опыта европейских здравниц. Так, в Венгрии 
с начала 20 века функционирует купальня Се-
чени. Это самый крупный купальный комплекс 
Европы, лечебная вода купальни Сечени добы-
вается с глубины 1246 метров и поступает на 
поверхность при температуре 76оС. Это самый 
горячий источник в Европе. Источник ежеднев-
но дает 6000 м3 воды, что вполне достаточно для 
работы нескольких купален [8].

В купальне три больших открытых бассейна и 
большое количество мини-бассейнов с термаль-
ными водами различной температуры, сауны, 
бани, бассейны с водоворотами. 

Здесь рекомендуют лечить хронические забо-
левания суставов и позвоночника, невралгию, не-
достаток кальция в костной системе, проводить 
реабилитацию после ортопедических операций 
и несчастных случаев. Воды купальни пригодны 
также и для питья. Вода из питьевого источни-
ка содержит кальций, магний, хлор, сульфат, 
щелочь и значительное количество фтора. Сто-
имость услуг от 15 евро за полдня посещения 
купальни [8]. 

Карловы Вары (Чехия) – известнейший ку-
рорт Европы. Имеет 13 природных термальных 
источников по химическому составу схожих 
между собой с температурой воды от 30оС до 

72оС. Рядом расположено много отелей и гости-
ниц. Отдых и лечение на курорте рекомендуют-
ся при заболеваниях органов пищеварения, при 
сахарном диабете первого и второго типов, при 
нарушении обмена веществ, ожирении; при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата; при 
стрессах и болезнях нервной системы [9].

Кроме того, термальные воды используются и 
в ряде других европейских курортов (Баден, Бад 
Ишль (Австрия); Баден-Баден, Германия; Мон-
текатини-Терме, Италия) [10].

Таким образом, использование термальных 
природных вод для организации рекреационных 
комплексов является целесообразным и с эко-
номической, и с социальной точек зрения. Ис-
пользование европейского опыта организации 
курортов с термальными источниками, внедре-
ние наиболее популярных дополнительных ус-
луг обеспечит конкурентные преимущества для 
отечественного отеля и привлечение не только 
украинских, но и зарубежных туристов.

Выводы и предложения. Изучив имеющиеся 
санатории в Херсонской области, можно прийти 
к заключению, что все здравницы построены еще 
в прошлом столетии, капитальным реконструк-
циям не подвергались. Концепция заведений не 
учитывает европейский опыт проектирования 
подобных предприятий гостеприимства – нет от-
крытых бассейнов, игровых зон, саун, аква-пар-
ков и т.п. Питание организовывается по принципу 
скомплектованного меню, а не меню со свобод-
ным выбором блюд или по типу шведского стола. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что Херсонской области не хватает современной 
здравницы с новыми технологиями и методами 
лечения. Поэтому перспективным является про-
ектирование новых оздоровительных комплексов 
с использованием термальных вод и европейски-
ми стандартами сервиса. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ  
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

Анотація
У роботі проаналізовано пропозиції провідних українських і європейських рекреаційних комплексів з 
використанням термальних джерел. Охарактеризована їхня структура, перелік основних і додаткових 
послуг. Показана перспектива термальних джерел Херсонської області для створення бальнеологічних 
об’єктів європейського зразка з належним рівнем послуг і якістю сервісу. 
Ключові слова: термальне джерело, рекреація, готель.
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PERSPECTIVES OF APPLYING THERMAL SPRINGS OF KHERSON REGION  
IN HOSPITALITY INDUSTRY 

Summary
The paper deals with offers of leading Ukrainian and European recreational complexes with using of 
thermal springs. Their structure as well as list of the main and additional services have been characterized. 
The perspective of thermal springs of Kherson region for creating of balneological objects of European 
norm with proper range and quality of services has been shown. 
Keywords: thermal springs, recreation, hotel.

УДК 659.1.01

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ  
В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гончаренко Е.В.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

В статті розкрито сутність реклами, історія її зародження та розвитку. Також приділено увагу дослідженню 
значення рекламної діяльності сучасного підприємства та її вплив на результати господарської діяльності 
суб’єктів господарювання.
Ключові слова: реклама, маркетинг, рекламна діяльність, імідж, просування продукції, збут, маркетин-
гова політика, рекламування.
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Постановка проблеми. У наші дні складно 
уявити собі успішну діяльність будь-якого 

підприємства без добре організованого маркетингу 
і належного рівня рекламного просування продук-
тів виробництва. Роль реклами в діяльності підпри-
ємства стала ключовим моментом сучасної торгівлі. 
Якщо вимкнути цей основоположний елемент, то 
у виробництві настане застій, а підприємці пере-
стануть вдосконалити старі марки продуктів і роз-
робляти нові. Конкуренція в світі бізнесу піде на 
спад, що не забариться позначитися на асортимент 
і якість товарів масового споживання.

Питання використання підприємствами ре-
клами для збільшення кількості клієнтів та об-
сягів продажів є особливо актуальними сьогодні, 
з огляду на сучасний стан внутрішнього та за-
рубіжних ринків, які характеризуються значною 
конкуренцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми ефективності рекламної діяльності на 
сучасних підприємствах стали основою наукових 
досліджень багатьох науковців, серед яких вар-
то виділити наукові праці Дмитрук І.В. [1], За-
сядюк М.І. [2], Осокіної О.Т. [3], Харитонюк Р.А. 
[4] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте на сучасному етапі 
питання формування та впровадження марке-
тингових стратегій підприємств є надзвичайно 
актуальними, що зумовлює необхідність подаль-
шого дослідження цієї проблеми.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження сутності та значення рекламної діяль-
ності сучасних підприємств у висококонкурент-

них умовах їх діяльності як на внутрішньому, 
так і на зарубіжних ринках збуту.

Виклад основного матеріалу. Життя сучасної 
людини без реклами уявити неможливо. Рекла-
ма – динамічна сфера людської діяльності, яка 
швидко трансформується. Протягом століть вона 
супроводжує людину. Зміст і характер реклами 
змінюються разом і під впливом змін форм і спо-
собів організації укладу людського життя. Голо-
вними факторами розвитку рекламної діяльності 
є потреби виробництва, торгівлі і фінансів, фор-
ма державного правління, цілі різних релігійних 
конфесій, політиків і простих громадян. Крім 
усього іншого, реклама – це частина загально-
людської культури, яка розвивається за своїми 
внутрішніми законами.

Слово «реклама» походить від латинського 
reclame (reclamare) – відновлювати крик, знову 
кричати, кликати, викрикувати [1, с. 213].

Якщо зазирнути в історію, то можна дізнати-
ся, що своєрідна реклама існувала ще в античні 
часи. Протореклама стала первинною формою 
комерційних комунікацій, яка об'єднує первин-
ні форми комунікаційних засобів, які отримали з 
плином часу свій самостійний розвиток. Як еле-
менти протореклами, можна виділити зачатки 
таких нині розвинених форм маркетингових ко-
мунікацій, як реклама (в тому числі особистісна, 
комерційна, політична та ін.), прямий маркетинг, 
стимулювання збуту, ярмарки, спонсорство та ін.

У Стародавній Греції і Стародавньому Римі 
переважали усні варіанти рекламних текстів. До 
них ставилися вигуки торговців, які згодом навіть 
виділилися в окремий жанр. Таким чином, вже в 
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період античності спостерігається активний роз-
виток рекламного процесу в усних і предметно-
зображальних формах. До того ж, є свідчення ре-
гулювання рекламної діяльності з боку владних 
структур, вимоги дотримання правдивості та до-
стовірності в рекламних повідомленнях.

В середні віки чітко простежується прагнення 
до професіоналізації реклами. Великого значен-
ня набуває рекламна діяльність міських глаша-
таїв і лицарських слуг – герольдів. З'являється 
професія стаціонарних зазивал, в обов'язки яких 
входило залучення покупців в торгові лавки, 
трактири, майстерні ремісників і реклама товару.

Книгодрукування призвело до зміни форм ре-
клами і створило передумови для нових жанрів. 
З'являються такі форми реклами, як друкований 
листок, прейскурант, каталог, проспект. 

XIX-XX століття пройшли під знаком техніч-
ного прогресу. Нові винаходи людства, такі як 
фотографія, кінематограф, радіо, змінили звичні 
форми реклами, зробили її більш різноманітною, 
а головне масовою, доступною одночасно вели-
чезній кількості людей.

До рекламування залучаються всі можливі 
види мистецтва. Особливого значення набуває 
жанр плакату, який досяг свого розквіту саме в 
цей час. Диференціація стилів мистецтва сприяє 
становленню оригінальних рекламних стилів. Ре-
кламна діяльність набуває творчого характеру. 
З'являється тенденція до спеціалізації реклам-
ної діяльності. Триває розвиток інформаційних 
агентств, використовують можливості преси для 
рекламування. Починають проводитися масовані 
рекламні кампанії, в яких застосовуються нові 
форми рекламування. Зокрема, особлива увага 
приділяється упаковці товару, придумуються 
слогани, складаються джингли [1, с. 215]. Посту-
пово інформаційні агентства перетворюються в 
рекламні агентства сучасного типу, які застосо-
вують весь набір рекламних засобів, що станов-
лять повний цикл рекламування товара.

Зміни, що відбулися у жовтні 1917 р., накла-
ли свій відбиток і на процес розвитку реклами. 
В.І. Ленін і керівництво більшовицької партії 
добре розуміли роль агітації, пропаганди та ре-
клами в справі управління державою. Завдан-
ня утримання влади передбачала встановлення 
контролю над інформаційним простором, тому в 
числі перших були випущені «Декрет про друк» 
і «Декрет про введення державної монополії на 
оголошення», які забороняли все друковані ви-
дання, а також передавали державі монопольне 
право на інформацію не тільки в політичній сфе-
рі, але і в сфері економіки і торговлі.

Соціально-економічні зміни, що відбулися в 
країні, розпад СРСР, перехід до ринкових ре-
форм абсолютно змінили підходи до рекламуван-
ня. Свобода слова, скасування цензури дозволили 
використовувати для реклами найрізноманітні-
ші сюжети і предмети рекламування. Провідне 
становище на рекламному ринку міцно зайняли 
марки споживчих товарів і, відповідно, які про-
сувають ці марки фірми. 

Реклама стала невід'ємною частиною життя 
всього українського суспільства, а процес пере-
ходу до інформаційного суспільства робить ре-
кламу не лише «двигуном торгівлі», а й культу-
ри [4, с. 28].

Існують чотири універсальні функції, які ви-
конує будь-яка реклама (рис. 1).

 

ФУНКЦІЇ РЕКЛАМИ

Економічна Соціальна Маркетингова Комунікаційна 

Рис. 1. Функції реклами [2, с. 47]

Охарактеризуємо ці функції.
1. Економічна функція реклами. 
Функція реклами як економічного інструмен-

ту полягає в стимулюванні ринкових відносин 
попиту і пропозиції, яке здійснюється через на-
дання споживчим аудиторіям інформаційних мо-
делей, винесених на ринок пропозицій. Рекламна 
діяльність сприяє регулюванню попиту та про-
позиції, допомагаючи тим самим досягти гармонії 
продавців і покупців на ринку.

2. Соціальна функція.
Функція реклами як соціальної практики поля-

гає у формуванні та закріпленні в свідомості людей 
певних споживчих моделей, цінностей і норм дано-
го суспільства. Рекламна інформація, звернена до 
споживачів, крім власне рекламування тих чи ін-
ших товарів і послуг, впливає на масову суспільну 
свідомість і суспільні відносини в цілому.

3. Маркетингова функція.
Функція реклами як інструменту маркетингу 

полягає у формуванні попиту на товари або по-
слуги і стимулювання їх збуту. Рекламна діяль-
ність в системі ринкових операцій розглядається 
як комплекс засобів нецінового стимулювання 
збуту продукції і формування попиту на неї.

4. Комунікаційна функція.
Функція реклами як інструменту комунікації 

полягає в інформуванні споживачів про товари і 
послуги. Реклама виконує відповідну комуніка-
ційну функцію, яку реалізує за допомогою уста-
лених практик створення і трансляції цільовим 
аудиторіям маркетингової інформації – реклам-
них повідомленьТаким чином, реклама надає 
споживачам інформаційні моделі рекламованих 
об'єктів і пов'язує тим самим рекламодавців і 
споживчу аудиторію на ринку.

Головна функція реклами – переконати по-
тенційного клієнта в необхідності придбання 
товару. Вона виступає як джерело інформації і 
фактор психологічного впливу на потенційних 
споживачів. Іншими словами, реклама впливає 
на попит, може керувати ним. Також вона має 
наступні особливості:

1. Реклама дає можливість отримання спо-
живчого досвіду. Її можна аналізувати не лише 
як один з елементів бізнесу, але і як справжнє 
мистецтво торгівлі.

2. Реклама здійснює всебічний вплив на ді-
яльність компанії. Вона стимулює впровадження 
новітніх технологій, сприяє розширенню асорти-
менту товарів і послуг, стимулює використання і 
впровадження методів менеджменту та новітніх 
методів контролю якості виробництва. 

3. Бажання бути конкурентоспроможним під-
штовхує підприємців до вивчення і впроваджен-
ня реклами в свою компанію, що призводить, 
при грамотному її використанні, до розширення і 
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вдосконалення виробництва, а значить, і значно-
го збільшення прибутку підприємства [3, с. 19].

Цілком очевидно, що найголовнішим в організа-
ції рекламної діяльності на підприємстві є створен-
ня та затвердження плану маркетингової діяль-
ності, його ретельне документальне оформлення. 
У ньому буде визначена основна стратегія реклами 
підприємства та обсяг витрачених на неї коштів.

Створити необхідне уявлення про підприєм-
ство і продуктах його виробництва і сформувати 
стійкий попит на них нелегко. Це вимагає зна-
чних витрат часу і професійної підготовки ка-
дрів. Але якщо ефективно використовувати ре-
кламу, підприємство зможе отримати наступні 
результати: збільшення товарообігу, створення 
позитивного іміджу підприємства, зміцнення до-
віри до продукту. 

У свою чергу, роль реклами проявляється на 
кількох основних етапах:

1. Дослідження (маркетинг) властивостей влас-
них товарів і аналогічних товарів у конкурентів, 
вивчення потреб споживачів даної продукції.

2. Створення головної, несучої ідеї реклами 
продукту.

3. Розрахунок бюджету і розробка бізнес-плану 
на проведення рекламної компанії підприємства.

4. Вибір способів подачі реклами.
5. Безпосередньо створення реклами, розроб-

ка оригінал-макету.
6. Подача матеріалу і здійснення контролю 

реалізації реклами.
7. Визначення ефективності рекламної компа-

нії [4, с. 29].

Таким чином, розвиток економіки України ви-
магає від підприємців активної боротьби за рин-
ки збуту (утримання ринкової ніші, просування 
послуг підприємства, залучення нових клієнтів, 
підвищення конкурентоспроможності). Домогтися 
необхідних результатів в бізнесі можливо лише 
при вмілому використанні маркетингових комуні-
кацій, і особливо реклами. З цієї причини кожне 
сучасне підприємство намагається знайти способи 
продуктивного використання рекламних засобів.

Висновки і пропозиції. Сучасна реклама є не-
віддільною складовою маркетингу підприємства: 
рекламні заходи створюються для вирішення 
маркетингових завдань і будуються, виходячи з 
основних маркетингових орієнтацій фірми. Пер-
шочерговою метою реклами для сучасного під-
приємства є залучення якомога більшої кількості 
покупців придбати якийсь товар, що дозволяє 
зробити висновок про прагнення реклами до 
здійснення комерційної мети.

Підводячи підсумок, хочеться відзначити, що 
всі функції реклами не зводяться до досягнення 
основних цілей системи маркетингових комуні-
кацій: формування попиту і стимулювання збу-
ту. Реклама, яка є постійним супутником людини 
і щодня здійснює вплив на неї, відіграє істотну 
роль в житті суспільства. Дана роль не може об-
межуватися рамками системи маркетингових ко-
мунікацій і ринковою діяльністю. 

Таким чином, напрямками подальших дослі-
джень є визначення основних підходів до ефек-
тивності рекламної діяльності сучасного підпри-
ємства та розробка напрямів її підвищення.
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Аннотация
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гончаренко Е.В.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

В статті наведено та охарактеризовано основні напрями рекламної діяльності підприємства, визначе-
но основні підходи до оцінки її ефективності. Досліджено показники ефективності рекламної діяльності 
підприємства, а також наведено загальні напрями її удосконалення та підвищення ефективності.
Ключові слова: ефективність, аналіз, оцінка, реклама, рекламна діяльність, маркетинг, рекламні засоби.

Постановка проблеми. Реклама є єдинона-
правленим і неособистим зверненням, яке 

здійснюється за допомогою засобів масової інфор-
мації та інших видів зв'язку з метою збільшення 
продажів товарів чи послуг. Сучасна реклама є не-
віддільною складовою маркетингу підприємства: 
рекламні заходи створюються для вирішення мар-
кетингових завдань і будуються, виходячи з осно-
вних маркетингових орієнтацій підприємства.

Варто зауважити, що лише деякі підприєм-
ства мають здатність ефективно використовува-
ти рекламу в своїй маркетинговій діяльності. Ве-
лика частина рекламних кампаній здійснюються 
хаотично, без детального плану, що знижує їх 
ефективність.

Таким чином, актуальність дослідження обу-
мовлена необхідністю підвищення ефективності 
рекламної діяльності підприємства завдяки ви-
користанню показників аналізу цієї ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження ефективності рекламної діяльності під-
приємств здійснювали багато зарубіжних та ві-
тчизняних дослідників, серед яких варто виділити 
наукові праці Василенко Т.З., Лопарюк М.М. [1], 
Добриненко Т.В., Романенко І.О. [2], Жилюк Т.Р. 
[3], Хованської М.В., Кустиненко П.Б. [4] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте зазначимо, що в ниніш-
ніх умовах господарювання сучасні підприємства 
потребують удосконалення методів оцінки ефек-
тивності рекламної діяльності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
явлення значення аналізу ефективності реклам-
ної діяльності підприємств, а також розкриття 
основних підходів до оцінки їх ефективності.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка комер-
ційна реклама має на увазі повернення вкладень, 
тому оцінка її ефективності, що дозволяє визна-

чити, наскільки результативним був рекламний 
вплив, чи окупилися витрати, які рекламні носії 
зробили вирішальний вплив, чи правильно розпо-
ділений рекламний бюджет, як підвищити ефек-
тивність рекламних заходів, є однією з найваж-
ливіших задач, що стоять перед рекламодавцем.

Ми дотримуємося точки зору, що реклама як 
економічне явище сприяє орієнтації виробництва 
на задоволення потреб людей. Вона присутня на 
всіх етапах руху товару в каналах розподілу, а 
також на всіх етапах ухвалення рішення про по-
купку. З іншого боку, досягнення більш високого 
рівня розвитку виробництва відбивається на ре-
кламі. Вона зосереджує увагу на якості товарів. 
Більш того, реклама підвищує обізнаність покуп-
ців про фірму, товар, створює бажання зробити 
вибір на користь товару, впливаючи на емоції і 
уяву споживачів. Також все це позначається на 
обсязі виробництва, товарообігу, розвитку під-
приємницької діяльності.

Складність оцінки ефективності рекламної ді-
яльності визначається безліччю факторів.

По-перше, в купівельній поведінці досить ак-
тивну роль відіграє індивідуальна підсвідомість. 
По-друге, рішення про покупку приймається 
споживачем на особистій мотиваційній основі під 
впливом заходів щодо стимулювання збуту, па-
блік рилейшнз. Власне реклама тут може бути 
лише однією зі складових, і виявити ступінь її 
впливу на вибір саме цього товару не зможе жод-
не спеціальне дослідження. По-третє, більшість 
методик з визначення ефективності реклами 
орієнтується на споживачів, які були суб'єктами 
придбання рекламованого товару. Практично за-
вжди залишається поза увагою та частина по-
тенційних споживачів, які в силу особливостей 
рекламної кампанії придбали аналогічний товар 
у конкурента [1, с. 88].
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Таблиця 1

Показники та методика їх розрахунку для оцінки рекламної діяльності підприємства
Показник Методика розрахунку Економічний зміст показника

Показник інформа-
тивності реклами

 
де IA – показник інформативності реклами (%), 
AB – цільова аудиторія, здатна відтворити реклам-
не звернення (кількість осіб), A0 – цільова аудито-
рія, на яку спрямоване рекламне звернення (кіль-
кість осіб)

Характеризує відсоток цільової 
аудиторії, яка здатна швидко 
і повно відтворити рекламне 
звернення. Чим вище показник 
інформативності реклами, тим 
частіше виникає асоціативний 
зв'язок між потребою респон-
дента і рекламою, яка просуває 
товар або послугу, спрямовані 
на задоволення цієї потреби

Коефіцієнт відомості 
торгової марки

 
де КТМ – коефіцієнт популярності торгової марки, 
N – кількість основних конкурентів, PTMF – по-
пулярність торгової марки фірми (% від опитаних 
респондентів),

  – популярність торгових марок основних 

конкурентів (% від опитаних респондентів)

Дозволяє розрахувати популяр-
ність торгової марки досліджу-
ваної фірми по відношенню до 
середньої популярності торго-
вих марок основних конкурентів

Коефіцієнт про-
лонгування дієвості 
реклами

 
де KLA – коефіцієнт пролонгування дієвості рекла-
ми (%), LP – частка потенційних клієнтів, залучених 
до споживання, LF – частка потенційних клієнтів, 
готових купувати товар в майбутньому

Характеризує готовність ку-
пувати рекламований товар і 
визначається через виявлен-ня 
частки потенційних клієнтів, за-
лучених в споживання, і частки 
потенційних клієнтів, готових 
купувати товар в майбутньому

Показник співвідно-
шення рекламного 
бюджету компанії з 
рекламним бюджетом 
основного конкурента

 
де EAB – показник співвідношення рекламного бю-
джету компанії з рекламним бюджетом основного 
конкурента ABF – рекламний бюджет фірми, ABC – 
рекламний бюджет конкурента

Характеризує співвідношення 
рекламного бюджету компанії з 
рекламним бюджетом основного 
конкурента

Показник потен-
ційного рекламного 
контакту

 
де EAC – показник потенційного рекламного кон-
такту, NBG – кількість споживачів, що вступають 
в контакт з рекламним зверненням при одному 
рекламному впливі, НАА – кількість потенційних 
споживачів у рекламній аудиторії

Характеризує частку потен-
ційних споживачів товару в 
рекламній аудиторії, що всту-
пають в контакт з рекламним 
зверненням при одному реклам-
ному впливі

Показник охоплення 
ринку

 
де ECM – показник охоплення ринку, NRA – кількість 
споживачів, що відреагували на рекламу, NGB – 
кількість потенційних споживачів товару на ринку

Характеризує частку потен-
ційних споживачів товару на 
ринку, які під впливом реклами 
придбали рекламований товар

Показник охоплення 
рекламної аудиторії

 
де ЕСА – показник охоплення рекламної аудиторії, 
NAC – кількість потенційних споживачів товару в 
рекламній аудиторії

Характеризує частку потенцій-
них споживачів товарів в за-
гальній кількості осіб в реклам-
ній аудиторії

Показник впливу 
рекламної діяльності 
на зміну кількості 
продажів

 
де ESG – показник впливу рекламної діяльності на 
зміну кількості продажів, NLA – кількість товару, 
реалізоване після рекламної кампанії, NUA – кіль-
кість товару, реалізованого до рекламної кампанії

Характеризує співвідношення 
між кількістю товарів, яка стала 
продаватися після реклами, і 
кількістю товарів, яка продава-
лася до реклами

Показник впливу ре-
кламної діяльності на 
зміну товарообігу

 
де EIA – показник впливу рекламної діяльності на 
зміну товарообігу, PLA – ціна товару після реклами, 
PUA – ціна товару до реклами

Характеризує співвідношення 
між виручкою, отриманою після 
проведення рекламної кампанії, 
і виручкою, яка була отримана 
до рекламної кампанії

Показник ефектив-
ності рекламного 
бюджету

 
EAB – показник ефективності рекламного бюджету, 
PF – ФОС, C – витрати на рекламну діяльність

Характеризує співвідношення 
між прибутком, отриманим в 
результаті проведення реклам-
ної діяльності, і витратами на її 
здійснення

Джерело: складено автором за даними [2; 3]
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Пошук методів оцінки ефективності реклам-
ної діяльності здійснюється з самого зародження 
реклами, однак і сьогодні залишаються сумніви в 
цінності і доцільності будь-якого з них. Основною 
проблемою, що ускладнює точні вимірювання 
ефективності рекламної діяльності, є те, що ця 
діяльність має на ті ж самі цілі, що й підпри-
ємство в цілому, тому складно виділити внесок 
власне реклами в досягнення поставлених цілей.

Для визначення ефективності рекламної ді-
яльності підприємства можуть використовувати 
різні методи, які умовно можна розділити на дві 
групи. Перша група методів спрямована на оцін-
ку комунікативної, друга – економічної ефектив-
ності рекламної діяльності підприємства. 

Існуючі методи мають ряд недоліків. По-
перше, показники, запропоновані для оцінки 
ефективності рекламної діяльності, складні і 
трудомісткі в розрахунках. По-друге, більшість 
методів побудовано на припущенні, що в на-
явності є вся необхідна інформація для оцінки 
ефективності, а насправді якісь з вихідних даних 
можуть бути відсутні або бути представлені з 
високою похибкою. По-третє, методи, які засто-
совуються, не забезпечують цілісної оцінки, що 
охоплює широкий спектр показників і критеріїв 
систем. Все це ускладнює використання запро-
понованих методів в процесі оцінки ефективності 
рекламної діяльності підприємства.

Зупинимося на першій групі методів – оцінці 
комунікативної ефективності реклами. В оцінці 
комунікативної ефективності рекламної діяль-
ності можна виділити три основні напрямки:

– оцінка ефективності засобів масової інфор-
мації на предмет відповідності цільової аудиторії;

– оцінка ефективності впливу рекламного по-
відомлення на цільову аудиторію;

– оцінка соціально-психологічної реакції на 
сприйняття рекламного повідомлення.

Для оцінки ефективності засобів масової ін-
формації потрібно визначити кількість реклам-
них контактів з цільовою аудиторією. Складність 
в тому, що результат з максимальною ймовірніс-
тю знаходиться в інтервалі від нуля до показника 
загальної чисельності населення. Всі дії рекламо-
давця повинні бути спрямовані на звуження меж 
інтервальної оцінки ймовірної кількості реклам-
них контактів. Досвід медіа-досліджень на Заході 
і в Україні показує, що комбінування реклами на 

декількох каналах (телебачення, радіо, преса, ре-
кламні щити, директ-мейл і т.д.) з урахуванням 
своєї цільової аудиторії – шлях до підвищення 
ефективності рекламної діяльності [4, с. 84].

Коментуючи методи, засновані на функції від-
гуку ринку на вплив реклами, можна відзначити, 
що аналізу в таких моделях піддається станови-
ще фірми на ринку, а характер завдань виража-
ється в прагненні коригувати це положення. Осно-
вною перевагою даних методів є те, що реклама 
розглядається як комплексне явище. Недолік цих 
методів полягає в складності отримання вхідної 
інформації для розрахунків. Достовірність отри-
маних результатів в разі застосування таких мо-
делей на практиці на сьогоднішній день набагато 
нижче рівня, що допускається при моделюванні.

На наш погляд, розробка показників для 
комплексної оцінки ефективності рекламної ді-
яльності, які будуть включати параметри, що ха-
рактеризують співвідношення між різними фак-
торами інтенсивності інформаційного, товарного 
і фінансового потоків підприємства, дозволить 
отримувати більш достовірні результати. 

Оскільки ми дотримуємося точки зору, що 
критерії оптимізації ефективності рекламної ді-
яльності в сфері економічних інтересів підприєм-
ства фактично будуть її результативними показ-
никами, то і методи оцінки рекламної діяльності 
повинні включати показники, що характеризу-
ють співвідношення між різними факторами ін-
тенсивності інформаційного, товарного і фінансо-
вого потоків підприємства (табл. 1).

Загалом зазначимо, що на сьогоднішній день 
немає міцного наукового базису, однозначних по-
казників і несуперечливих методик оцінки ефек-
тивності рекламної діяльності, тому пошук аль-
тернативних методик є актуальною проблемою 
сучасного маркетингу.

Висновки і пропозиції. Таким чином, нами 
було визначено основні переваги та недолки ін-
суючих методик визначення ефективності ре-
кламної діяльності підприємства. Нами було 
розроблено систему показників, яка здатна вра-
хувати вплив різноманітних факторів на резуль-
тати рекламної діяльності підприємства.

Перспективами подальших наукових дослі-
джень є визначення основних напрямів та шля-
хів підвищення ефективності рекламної діяль-
ності підприємства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье приведены и охарактеризованы основные направления рекламной деятельности предпри-
ятия, определены основные подходы к оценке ее эффективности. Исследованы показатели эффектив-
ности рекламной деятельности предприятия, а также приведены общие направления ее совершенство-
вания и повышения эффективности.
Ключевые слова: эффективность, анализ, оценка, реклама, рекламная деятельность, маркетинг, ре-
кламные средства.
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ADVERTISING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary
In the article the basic directions and characterized advertising company, the main approaches to assessing 
its effectiveness. Studied performance advertising company, and provides general directions for its 
improvement and efficiency.
Keywords: efficiency, analysis, evaluation, advertising, advertising, marketing, promotional tools.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Городецька Т.Е., Ківшик Ю.І.
Харківський інститут фінансів 

Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена проблемі зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. Досліджено та систе-
матизовано особливості формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Виявлені особливості 
становлення фінансової самостійності адміністративно-територіальних одиниць. Проведено аналіз ролі 
місцевих бюджетів в економіці зарубіжних країн. Розроблено рекомендації щодо використання позитивного 
міжнародного досвіду в питаннях формування власних фінансових ресурсів місцевого самоврядування.
Ключові слова: фінансові ресурси, місцеві бюджети, кошти місцевого самоврядування, фінансова система, 
бюджетні доходи.
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Постановка проблеми. Визначення та оформ-
лення організації місцевого самоврядування 

і встановлення основних завдань органів місцевої 
влади у зарубіжних країнах відбулося ще напри-
кінці XIX ст. Однією з головних ознак розвитку 
європейських країн в ХХІ столітті є зростання ролі 
місцевих бюджетів, які становлять важливу скла-
дову фінансової системи всіх країн, допомагають 
вирішенню як соціальних так і економічних потреб, 
а також вливають на фінансових ресурсів регіонів.

В Україні відбувається важлива зміна сис-
теми господарювання, що стосується всіх рівнів 
економіки. Але слід зазначити, що формування 
та використання ресурсів на місцевому рівні в 
більшій мірі продовжує ґрунтуватись на попере-
дніх критеріях адміністративно-командної систе-
ми, що виявляється у відсутності реальних ас-
пектів, за допомогою яких можна проаналізувати 
використання бюджетних ресурсів. 

Дослідження зарубіжного досвіду формуван-
ня фінансових ресурсів на місцевому рівні на-
дасть змогу запозичити окремі позитивні та пер-
спективні механізми управління бюджетними 
ресурсами територій з метою використання їх 
для ефективності управління фінансами терито-
ріальних громад. 

Аналіз останніх наукових досліджень та пу-
блікацій. Дослідженню та аналізу міжнародного 
досвіду використання фінансових ресурсів, які 
відносяться до місцевих бюджетів приділено ряд 
теоретичних та практичних досліджень. При-
вертають увагу та становлять наукову цінність 
праці деяких українських учених, як Т. Блис-
кавка [1], Н. Латиніна [2], О. Музика-Стефанчук 
[3], І. Луніної [4] та інших. У роботах науковців 
було розглянуто фінансові системи, механізми та 
особливості формування місцевих бюджетів у за-
рубіжних країнах, зупинено увагу на детальному 
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вивченні досвіду зарубіжних країн, а також ви-
значено можливості його застосування в Україні, 
серед яких можна виділити наступні: 

1. Впровадження ефективних методів аудиту, 
контролю, якісної інформаційної бази та прогнозів 
бюджетних показників, залучення громадськості 
до бюджетного процесу на місцевому рівні.

2. Приведення законодавства України, у яко-
му розглядаються важливі питання місцевого 
самоврядування у відповідність до базових між-
народних документів. 

3. Використання певних технологій оцінки 
якості зарубіжного досвіду і розробка на осно-
ві цього аналізу напрямів удосконалення вико-
ристання бюджетних коштів місцевими органами 
влади в Україні.

Однак, проведення бюджетної та податкової 
реформ вимагає перегляду запропонованих ме-
ханізмів з урахуванням сучасних вимог. 

Метою статті є дослідження та аналіз вико-
ристання зарубіжного досвіду і методів форму-
вання та використання фінансових ресурсів на 
місцевому рівні органами місцевої влади між-
народних країн та розробка пропозицій щодо 
впровадження найкращих засобів формування 
бюджетних коштів в Україні.

Виклад основного матеріалу. В індустріально 
розвинених країнах спостерігається процес роз-
ширення повноважень місцевої влади на основі 
формування механізмів перерозподілу фінансо-
вих ресурсів між рівнями бюджетної системи, 

що дозволяють враховувати інтереси населення 
муніципальних утворень. Головним призначен-
ням бюджету як центральної ланки фінансової 
системи держави та регіонів є створення умов за 
допомогою бюджетних ресурсів для ефективно-
го розвитку економіки, забезпечення населення 
суспільними товарами та послугами, перерозпо-
діл доходів, стабілізація економіки. Саме тому, 
вирішення питань забезпечення місцевих бю-
джетів надійними джерелами доходів потребує 
формування раціональної фінансової політики 
суб’єктів місцевого самоврядування з тим, щоб їх 
фінансові ресурси та економічні можливості до-
зволяли ефективно виконувати покладені на міс-
цеві органи влади функціональні повноваження.

Україна тільки нещодавно почала долучилася 
до світового процесу і на сучасному етапі в дер-
жаві триває процес становлення, обміну досвідом, 
навчання та розвитку. Координація дій місцевих 
органів влади та їх співпраця з центральною 
владою є досить поширеною практикою зарубіж-
них держав, місцеві органи співпрацюють один з 
одним, а також з іншими організаціями у питан-
нях надання бюджетних послуг своїм жителям.

В Україні вирішили обрати інший шлях, тоб-
то радикальне реформування, яке виявилося у 
змінах кожного року структури бюджетів. Що 
стосується федеративних держав світу, то їм 
притаманна самостійність адміністративно-тери-
торіальних одиниць. А місцеві органи беруть ак-
тивну участь у здійсненні політики, якої дотри-

Таблиця 1
Використання фінансових ресурсів в зарубіжних країнах

Досвід країн Аспекти формування коштів місцевих бюджетів Напрями спрямування коштів місцевих 
бюджетів

Німеччина

В урядовому проекті місцевих бюджетів видатки 
плануються на 2-3% більше, ніж минулого року. 
Проект має відповідати критеріям бюджетної по-
літики ЄС.

Структура видатків, спрямована на фі-
нансування міністерств освіти, у справах 
сім’ї, літніх людей, жінок і молоді, за-
кордонних справ, економічного розвитку 
і співпраці та ін. Найбільшу групу витрат 
становлять соціальні виплати, особливо 
такі статті витрат, як пенсії, виплати 
допомог із безробіття, перенавчання без-
робітних і фінансування бірж праці.

Велика Бри-
танія

Частка місцевих бюджетів у бюджетній системі 
коливається на рівні 30%. Головне джерело місце-
вих бюджетів – муніципальний податок (справля-
ється залежно від вартості майна та кількості до-
рослих членів сім’ї). Видатки місцевих бюджетів 
поділяються на поточні та капітальні (капітальні 
покриваються за рахунок позик, а джерелом фі-
нансування поточних, головним чином, є податки).

Основні напрями спрямування коштів 
місцевих бюджетів Великої Британії такі: 
житлове та шляхове господарство, освіта, 
місцева влада та самоврядування, судова 
система, поліція, заходи з охорони навко-
лишнього середовища.

Франція

Місцеві органи влади здійснюють великі капіта-
ловкладення – понад 52% всіх капітальних дер-
жавних витрат. Частка податків у місцевому бю-
джеті – 40%, субсидій – 30%, власні надходження 
і позики 30%. Місцеві бюджети, як правило, 
дефіцитні і потребують додаткових ресурсів для 
фінансування власних програм. Місцеві бюджети 
Франції в частині видатків складаються з двох 
основних розділів: бюджети поточної діяльності 
(функціональний) та бюджети нового будівництва 
(інвестування).

У країні більше третини всіх поточних 
витрат місцевих органів влади припадає 
на утримання адміністративно-силового 
апарату (поліція, цивільна оборона, по-
жежна охорона, управління), третина – 
на освіту, культуру; важливою статтею 
витрат є розвиток інфраструктури.

Скандинавські 
країни (Шве-
ція, Норвегія, 
Фінляндія, Да-
нія, Ісландія)

Особливістю фінансів Норвегії є те, що зовніш-
нього боргу у країни немає. Проблеми бюджетно-
го дефіциту в країні немає також, навіть попри 
традиційно високий рівень бюджетних витрат 
та соціальних зобов'язань уряду. У Фінляндії із 
середини 1990- х років одним із пріоритетів бю-
джетних витрат є розвиток науки.

Соціальна сфера є пріоритетом фінансо-
вої політики. Крім того, що велика частка 
соціальних послуг у скандинавських 
країнах є безкоштовною, вони дуже 
різноманітні за формами і доступні всім 
громадянам

Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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муються і центральні органи управління. Вчені 
вважають, що цей спосіб використання фінансо-
вих ресурсів потрібно використати та пристосу-
вати і для України. У цьому контексті необхідно 
звернути увагу на проведення урядом України 
бюджетної та адміністративної реформ у на-
прямку бюджетної децентралізації. Певні кроки 
вже зроблено, а саме: побудована нова модель 
міжбюджетних відносин, здійснено перерозподіл 
податкових надходжень між бюджетами. 

В сучасних умовах розвиток місцевих фінан-
сів зумовлюється новим форматом організації та 
функціонування місцевого самоврядування, осо-
бливостями формування доходів і видатків місце-
вих бюджетів, новими бюджетними процедурами, 
які спрямовані на реалізацію моделі «управління 
результатами» на всіх рівнях бюджетної системи 
і покликані підвищити відповідальність місцевих 
органів влади в бюджетній сфері.

Питання формування фінансових ресурсів міс-
цевих бюджетів та його вирішення залежить від 
правильного розподілу доходів між різними рів-
нями бюджетної системи будь-якої країни. Крім 
того, кожній країні притаманне територіальне 
управління, яке має свою специфіку. Практи-
ка багатьох розвинених країн, а в більшій мірі в 
Франції, США, Канади, Польщі, Японії, свідчить 
про ефективний розвиток фінансової політики.

Розвиток місцевого самоврядування є дуже 
важливим для сучасної держави, що прагне до 
формування економіки нової якості, заснованої 
на знаннях, інноваціях і конкурентоспроможно-
му людському капіталі. В умовах нових глобаль-
них викликів місцеве самоврядування здатне 
грати стабілізуючого роль у розвитку економіки і 
суспільства за рахунок попередження і знижен-
ня соціальної напруги.

Світовій практиці притаманне використання 
основних способів розмежування бюджетних до-
ходів як:

1) розподіл податків та інших доходів між бю-
джетами різних рівнів;

2) розщеплення надходжень від податків 
шляхом закріплення за кожним рівнем бюджет-
ної системи конкретних часток податку в межах 
єдиної ставки оподаткування;

3) установлення територіальних надбавок до 
загальнодержавних податків. 

Застосування одного із способів може зале-
жати від факторів побудови бюджетної системи, 
які, встановлюються державним устроєм країни. 

Фінансові взаємовідносини, регламентовані за-
конодавством, виникають у процесі формування 
доходів і витрат окремих видів бюджетів, їх зба-
лансування. Як відомо, ці елементи (організація і 
принципи побудови бюджетної системи, взаємо-
відносини між бюджетами, а також сукупність 
бюджетних прав) представляють собою бюджет-
ний устрій. У різних країнах бюджетний устрій 
має особливості, обумовлені державним устроєм, 
територіально-адміністративним поділом, рівнем 
розвитку економіки. Відомі дві форми державного 
управління: єдина (унітарна) і федеративна.

Бюджетний унітаризм має основні принципи 
організації міжбюджетних відносин, які в свою 
чергу визначаються центральною владою. Тоді 
центральна влада встановлює та проводить по-
літику вирівнювання регіональних фінансових 

дисбалансів, що проводиться через надання між-
бюджетних трансфертів та встановлення над-
бавок до загальнодержавних податків. В умовах 
бюджетного унітаризму, як правило, використо-
вуються другий і третій із вищезазначених спо-
собів розмежування доходів всередині бюджет-
ної системи [5]. 

В свою чергу бюджетному федералізму ха-
рактерний розподіл доходів між бюджетом фе-
дерації, бюджетами членів федерації та місцеви-
ми бюджетами. 

Слід зазначити, що в європейських країнах, 
навіть при унітарному бюджетному устрою все 
більшого поширення набувають все ж таки прин-
ципи бюджетного федералізму. А в унітарних 
державах загалом спостерігається дещо вищий 
рівень централізації. Що стосується федератив-
них, де фінансова система є трирівневою, рівень 
дещо менший. 

Для сильних і успішних держав характерні 
прогресивні зміни економіки і суспільства, які 
передбачають поряд з технологічною модерні-
зацією економіки стійкий процес демократизації 
суспільства, розвиток системи місцевого само-
врядування. Децентралізація управління і по-
дальший перехід до самоуправління полягають в 
поступової передачі прав і необхідних ресурсів, 
в тому числі і фінансових, від центру до регіонів, 
що дозволить підвищити якість управління на 
місцевому, сільському рівні і розширити участь 
громадян в вирішенні питань місцевого значення.

Досвід реформ державного управління в євро-
пейських країнах показав, що межі децентраліза-
ції обумовлені специфікою місцевого самовряду-
вання, а загальною тенденцією реформ є усунення 
обставин, що обмежують місцеве самоврядування.

Основною проблемою, пов'язаною з доходами, 
отриманими з території суб’єкта місцевого само-
врядування, є те, що податкова база більшості 
податків, закріплених за муніципалітетами, не-
стабільна, має труднощі в мобілізації, рівень 
податкової автономії вкрай низький. У світовій 
практиці прийнято за місцевими бюджетами за-
кріплювати податки, які не залежать від еконо-
мічної кон'юнктури, на базу яких місцеве само-
врядування може вплинути, платежі за якими 
не виходять за межі території і безпосередньо 
пов'язані з рівнем життя платників, які прожи-
вають на території адміністративно-територіаль-
ної одиниці, з немобільною базою.

Проаналізувавши роль місцевих бюджетів в 
економіці європейських держав, можна сказати, 
що зміна частки доходів у ВВП країн становить в 
середньому 30,46%, про це свідчать дані в табл. 2. 

Дивлячись на визначені дані рівень перероз-
поділу ВВП через місцеві бюджети свідчить про 
їхній стан децентралізації управління фінансо-
вими ресурсами на місцевому рівні в країнах. 
Досить важливим є той факт, що в розвинених 
країнах, рівень перерозподілу ВВП через місцеві 
бюджети значно відрізняється. Так в Польщі він 
становить 74,8 ВВП, а в Італії лише 8,1%, відпо-
відно в Латвії 57,8%, а в Чехії – 41,1% [7].

Отже, аналізуючи розрахунки, можна сказа-
ти, що чим більша частка доходів місцевих бю-
джетів у ВВП, тим вищий рівень децентралізації 
в країні, що свідчить про позитивну тенденцію 
в країні. Тому що, в свою чергу децентраліза-
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ція забезпечує високий рівень акумулювання 
фінансових ресурсів та ефективне використан-
ня бюджетних коштів на усіх рівнях влади. Це 
забезпечує передумови для економічного роз-
витку держави загалом. Однак децентралізація 
приховує в собі і багато загроз, без дослідження 
та урахування яких можна отримати негативні 
наслідки для економіки країни в цілому. Також 
децентралізація слугує більш ефективному на-
дання локальних послуг, оскільки на рівні місце-
вої влади витрати будуть меншими за рахунок 
скорочення адміністративних витрат та витрат 
на поточний контроль.

Таблиця 2
Зміна частка доходів місцевих бюджетів у ВВП 

в європейських країнах, % за останні роки

Країна Частка доходів місцевих  
бюджетів у ВВП, %

Чехія 41,1
Латвія 57,8
Польща 74,8
Хорватія 25,9

Данія 18,1
Франція 23,5
Італія 8,1

Великобританія 24,8
Середнє значення 30,46

Джерело: розроблено авторами за даними [8]

Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день 
розвиток місцевих бюджетів України приводить 
до необхідності дослідження та вивчення міжна-
родних стандартів формування коштів місцевого 
призначення. Тому для місцевих бюджетів Украї-

ни запровадження зарубіжного досвіду може бути 
досить важливим та необхідним в даній кризовій 
ситуації, яка є в нашій країні. В свою чергу він 
потребує детального та глибокого вивчення всіх 
аспектів, критеріїв та ознак, які може будуть ви-
користовуватися в нашій країні у майбутньому.

Ознайомившись із зарубіжним досвідом фор-
мування фінансових ресурсів на місцевому рівні 
можна сказати, що місцеві бюджети у всіх кра-
їнах світу є основним джерелом фінансуван-
ня широкого кола заходів, спрямованих на за-
безпечення функціонування життєвоважливих 
галузей державного господарства – житлового 
будівництва і комунального господарства, місце-
вих доріг і громадського транспорту, зайнятос-
ті населення, соціального забезпечення, охорони 
здоров'я, освіти, культури. Також слід зазначи-
ти, що єдиної бюджетної моделі за кордоном не-
має, але, не дивлячись на відмінності бюджетного 
устрою, для більшості зарубіжних країн в фінан-
сово-бюджетній сфері місцевого самоврядування 
характерні загальні тенденції.

Розглянувши фінансову систему зарубіжних 
країн, можна сказати, що важливим аспектом 
фінансової політики держав є її стабільний ха-
рактер розвитку бюджетів. Фінансування про-
грам доходів і видатків та їхні обсяги змінюються 
кожного року на невеликий відсоток, і динаміка 
зміни розмірів бюджетних коштів є прогнозова-
ною. Таким чином, використання міжнародного 
досвіду формування та використання фінансо-
вих ресурсів органами місцевого самоврядуван-
ня дасть змогу більш раціонально здійснювати 
управління коштами місцевої влади, що пози-
тивне вплине на соціально-економічний розвиток 
кожного району нашої країни.
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ня доходів місцевих бюджетів. На основі проведеного аналізу визначено проблеми та шляхи підвищення 
рівня фінансової незалежності місцевого самоврядування. Запропоновано фінансові інструменти зміцнення 
фінансової бази в умовах децентралізації бюджетних ресурсів.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
проведення економічних реформ в Україні 

зусилля місцевих органів влади в рамках форму-
вання місцевих бюджетів спрямовані на зміцнен-
ня власної дохідної бази, а отже, до збільшення 
надходжень місцевого бюджету. Забезпечення 
фінансової незалежності дає змогу підвищити 
ефективність діяльності місцевого самоврядуван-
ня з метою задоволення потреб і реалізації ін-
тересів територіальних громад. В Україні модель 
бюджетних відносин характеризується надмірною 

централізацією фінансових ресурсів, саме тому 
актуальною є проблема розробки дієвого механіз-
му формування місцевих бюджетів, пошук додат-
кових джерел наповнення їх дохідної частини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Однією з найважливіших у фінансовій політиці 
України є проблема місцевих бюджетів. Розвиток 
і функції системи місцевих бюджетів як основної 
ланки економічної основи місцевих органів вла-
ди зумовлені низкою національних, політичних, 
економічних чинників. Проблеми формування та 
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розвитку фінансової бази місцевого самовряду-
вання знайшли своє відображення в роботах та-
ких вітчизняних вчених, як О. Василика, І. Дья-
конової, А. Єпіфанова, О. Кириленко, І. Луніної, 
І. Радіонової, М. Романова, С. Юрія.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Одним із головних принципів 
побудови бюджетної системи України є бюджет-
на самостійність, тому фінансове забезпечення 
органів місцевого самоврядування є вирішальним 
фактором їх ефективної діяльності. Механізм 
формування фінансових ресурсів на місцево-
му рівні в умовах бюджетної та адміністратив-
ної реформ потребує подальшого дослідження з 
огляду на зміни законодавчо-нормативної бази.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
аналіз особливостей формування доходів місце-
вих бюджетів в умовах бюджетної децентралі-
зації, визначення фінансових інструментів щодо 
підвищення ефективності управління фінансови-
ми ресурсами на місцевому рівні.

Виклад основного матеріалу. Провідне місце 
в системі регулювання економіки держави, ство-
рення сприятливого фінансового середовища для 
швидкого розвитку ринкових відносин, забез-
печення макроекономічної рівноваги в економіці 
належить бюджету. Він є невід’ємною частиною 
ринкових відносин і одночасно важливим інстру-
ментом реалізації державної політики.

Принцип загальнонаціонального і регіонально-
го інтересу пояснює поділ економічних обов'язків 
держави. Те, що впливає на суспільство в цілому, 
виконується центральними органами управління; 
те, що необхідно округах або більш дрібним адмі-
ністративним одиницям, зазвичай же ними і ви-
конується [1, с. 146].

Головною ланкою фінансів органів місцевого 
самоврядування є їх бюджет, тобто затвердже-
ний рішенням відповідної ради на певний пері-
од часу розпис доходів та витрат територіальної 
громади у грошовому вираженні.

Як зазначає Ю.В. Пасічник, «на формуван-
ня місцевих бюджетів існує два погляди. При-
хильники одного з них вважають, що місцеві 
бюджети мають формуватися «знизу», тобто, 
забезпечивши потреби конкретної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, надлишок коштів 
передавати до вищих бюджетів. Прихильники 
іншої точки зору, навпаки, стверджують, що 
потрібно насамперед забезпечити загальнодер-
жавні потреби, тобто місцевим бюджетам зали-
шати тільки забезпечення мінімальних потреб 
і в разі наявності коштів – розподіляти їх між 
усіма відповідними адміністративно-територі-
альними одиницями» [2].

Місцевий бюджет відіграє важливу роль, 
впливаючи на стан місцевої економіки. Розміри 
місцевого бюджету, величина податкового на-
вантаження і структура бюджетних витрат пев-
ним чином впливають на динаміку виробництва, 
тенденцію зайнятості і загалом соціально-еконо-
мічний стан відповідної території. Через подат-
ки, податкові пільги, обсяги та напрями видатків 
місцевих бюджетів здійснюється їх стимулююча 
функція. Таким чином створюються сприятливі 
умови для розвитку місцевої інфраструктури, а 
також тих галузей, які мають вирішальне зна-
чення для задоволення потреб населення.

Особливе призначення місцевих бюджетів 
пов’язується з соціально-економічним розвитком. 
Із місцевих бюджетів фінансуються близько 60% 
видатків на соціально-культурні заходи, 20% охо-
рону здоров’я, фізичну культуру і спорт, засоби 
масової інформації. Повністю утримуються об’єкти 
житлово-комунального господарства, а також дер-
жавне управління. За кошти місцевих бюджетів 
проводяться видатки на заходи підвищення жит-
тєвого рівня населення, виплачуються допомоги 
окремим категоріям громадян тощо. Постійно зрос-
тають видатки на освіту, охорону здоров’я, соці-
альний захист і соціальне забезпечення населення, 
утримання об’єктів культури, фізичної культури і 
спорту, засобів масової інформації, земельних ре-
сурсів, водне, лісове і рибне господарство, мислив-
ство, благоустрій міст [3, с. 29].

Місцеві бюджети є важливим інструментом 
макроекономічного регулювання. Поряд з дер-
жавним бюджетом, місцеві бюджети забезпе-
чують процес розширеного відтворення. За до-
помогою певних важелів місцевими органами 
влади, відповідно до їх компетенції, забирається 
частина коштів у виробничих, інших структурах, 
населення у вигляді податків, зборів, платежів 
та акумулюється у місцевих бюджетах. З іншого 
боку, ресурси місцевих бюджетів спрямовують-
ся на утримання установ соціально-культурної 
сфери та охорони здоров’я, підприємств жит-
лово-комунального господарства, виплати соці-
альних допоміг, тобто місцеві фінанси відіграють 
основну роль у забезпеченні потреби населення у 
соціальних послугах. Відбувається процес нако-
пичення фінансових ресурсів місцевих бюджетів 
та їх розподілу і використання на різні сфери 
діяльності. Отже, в місцевих бюджетах зосеред-
жуються не лише фінансові ресурси даного ре-
гіону. Місцеві органи влади та органи місцевого 
самоврядування можуть отримувати до місцево-
го бюджету відповідного рівня грошові засоби з 
бюджетів іншого рівня (державного або місцевих) 
або передавати грошові засоби даного бюджету 
до інших ланок бюджетної системи. 

Загальні засади фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування у країнах Європи ви-
значені у Європейській Хартії місцевого само-
врядування у статті 9 [4]. 

В Україні не можна вважати реалізованими 
навіть ключові положення Хартії, зокрема, щодо 
права органів місцевого самоврядування на воло-
діння достатніми власними фінансовими ресур-
сами, якими вони можуть розпоряджатися для 
здійснення своїх функцій (п. 1 ст. 9), та сумір-
ності фінансових ресурсів місцевого самовряду-
вання повноваженням, які покладені на них кон-
ституцією та законами країни (п. 2 ст. 9) [5, с. 48]. 

У 2010 році введено в дію новий Бюджетний 
кодекс України [6], в якому визначені основні 
принципи організації місцевих фінансів, джере-
ла формування і напрями використання фінансо-
вих ресурсів органів місцевого самоврядування, 
а також їх фінансові права. Із введенням нового 
кодексу розпочалось бюджетне реформування, 
яке триває до цього часу. Були змінені підходи 
до формування бюджетів різних рівнів, запрова-
джено оновлену схему відносин між державним 
та місцевими бюджетами. Місцеві бюджети отри-
мали більшу самостійність та стали незалежни-
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ми один від одного. Відбувся перехід від ручного 
управління бюджетними коштами до формуль-
ного підходу при розмежуванні видатків і визна-
ченні державних трансфертів для міст обласного 
значення та районів, від районів – до місцевих 
бюджетів територіальних громад. Це дало мож-
ливість спрямувати зусилля на збільшення над-
ходжень і на посилення ефективності викорис-
тання: бюджетних коштів на місцевому рівні.

Загалом, аналіз проблем формування місцевих 
бюджетів України, а також теорії та практики по-
будови багаторівневих бюджетних систем у краї-
нах з ринковою економікою дозволяє зробити ви-
сновок, що існуюча система формування місцевих 
бюджетів має низку серйозних недоліків:

– високий ступінь концентрації фінансових 
ресурсів у державному бюджеті країни, що зни-
жує значення регіональних і місцевих бюджетів 
у вирішенні життєво важливих для населення 
завдань;

– низька частка закріплених доходів (подат-
кових платежів) у структурі надходжень до регі-
ональних і місцевих бюджетів;

– практично щорічна зміна видів податків, що 
зараховуються до місцевих бюджетів; 

– відсутність єдиних та досить стабільних 
нормативів (наприклад, на кілька років) відраху-
вань від загальнодержавних податків до місце-
вих бюджетів [7, с. 854-855].

Іншими словами, органи місцевого самовряду-
вання отримали давно очікувані реальні стиму-
ли до нарощування своїх фінансових ресурсів. 
Водночас кодекс передбачає одну з важливих і 
обов’язкових умов – прозорість бюджетного про-
цесу, а саме: застосування нових підходів і методів 
до аналізу конкретних наявних або перспектив-
них проблем для ухвалення відповідних рішень.

Дослідження і аналіз структури зазначених 
відносин дає змогу зрозуміти економічний зміст 
бюджету, глибше виявити його роль у розподіль-
чих процесах.

Проаналізуємо динаміку надходження місце-
вих бюджетів у розрізі загального та спеціально-
го фондів.

Аналіз доходів місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) за 
2010-2015 роки показує, що спостерігається збіль-
шення номінального рівня показників як у цілому, 
так й за показниками в розрізі фондів бюджетів.

В Україні сьогодні процеси фінансово-бю-
джетної децентралізації хоча й набули незворот-
ного характеру, але не мають системності і все 
ще не сприяють стимулюванню місцевих органів 
до пошуку джерел активізації власних економіч-
них ресурсів. 

Децентралізація бюджетної системи стала від-
повіддю на підвищення централізації фінансова-
них потоків сьогодні є одним із ключових напрям-
ків бюджетної політики. В умовах переходу до 

децентралізації управління фінансовими ресурса-
ми обсяг надходжень у місцеві бюджети повинен 
відповідати потребам регіону. Важливим показни-
ком рівня бюджетної і податкової автономії місце-
вих органів щодо управління розвитком терито-
рій є рівень фінансово-бюджетної децентралізації 
[10, с. 222]. (статья 15pnvfpn д-2016, с. 222).

До реформи структура розподілу фінансів 
мала наступний вигляд: 25% надходило до об-
ласних бюджетів, 75% – до бюджетів міст об-
ласного значення, до сіл і селищ надходжень не 
передбачалось [11]. Тепер до обласних бюджетів 
відраховується 15%, до бюджетів міст обласного 
значення – 60%, до держбюджету – 25%. Згід-
но з нововведеннями, місцеві бюджети втратили 
частину доходів від податку з доходів фізичних 
осіб – ПДФО.

 
Рис. 1. Співвідношення державного та місцевих 

бюджетів і Зведеному бюджеті України
Джерело: розроблено авторами за даними [8, 9]

Фінансова незалежність органів місцевого само-
врядування безпосередньо пов’язана із структу-
рою доходів місцевих бюджетів. Однак, формуван-
ня доходів місцевих бюджетів повинне відповідати 
критеріям економічної ефективності, тобто ство-
рювати і зберігати заінтересованість місцевих ор-
ганів влади у збільшенні власних доходів та ефек-
тивному використанні бюджетних коштів.

Формування дохідної частини місцевих бю-
джетів здійснюється відповідно до Бюджетного 
Кодексу України [6]. Відповідно ст. 9 Бюджетно-
го кодексу України доходи бюджету класифіку-
ються за такими розділами:

1) податкові надходження (встановлені зако-
нами України про оподаткування загальнодер-
жавні податки і збори та місцеві податки і збори);

2) неподаткові надходження (доходи від влас-
ності та підприємницької діяльності, адміністра-
тивні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності, інші неподаткові над-
ходження);

3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти (кошти, одержані від інших ор-

ганів державної влади, органів влади Автономної 

Таблиця 1
Надходження доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів)  

за 2010-2015 роки
Доходи 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Усього, млн грн, у т. ч 80515,8 86456,6 100813,8 105171,1 101087,6 120461,7
Загальний фонд 67645,3 71391,2 81150,3 84892,1 80230,1 101574,7
Спеціальний фонд 12870,5 15065,4 19605,9 20279,0 20857,5 18887,0

Джерело: розроблено авторами за даними [8, 9]
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Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, інших держав або міжнародних організа-
цій на безоплатній та безповоротній основі).

Структура доходів місцевих бюджетів зазна-
ла суттєвих змін, насамперед через часткове за-
рахування надходжень податку на доходи фізич-
них осіб до державного бюджету у розмірі 60% на 
території міста Києва та у розмірі 25% на іншій 
території України. Саме з цим пов’язане суттєве 
скорочення частки податку – на 16,3%, з 61,9% 
до 45,6%. Це призвело також і до скорочення 
частки власних податкових надходжень на 4,8%, 
до 81,6%. Інші зміни, які вплинули на структуру 
доходної частини включали зарахування до міс-
цевих бюджетів 10,0% податку на прибуток під-
приємств та запровадження справляння акцизів 
на місцевому рівні [9, с. 55].

Крім того, слід врахувати, що структура до-
ходів місцевих бюджетів зберігає значні міжре-
гіональні відмінності, пов’язані з різною роллю 
податкових надходжень і трансфертів. Спро-
можність органів місцевого самоврядування фі-
нансувати програми і заходи соціального й еко-
номічного розвитку території, а також схвалені 
громадою інвестиційні та інноваційні проекти, 
реалізація яких є найважливішою передумовою 
розширення у середньостроковій перспективі по-
даткоспроможності територій та доходів місцевих 
бюджетів. Навпаки, неспроможність здійснюва-
ти видатки розвитку унеможливлює здійснення 
місцевими органами влади фінансово-економіч-
ної політики, а відтак і досягнення пріоритетних 

для територіальних громад цілей соці-
ально-економічного розвитку.

Отже, основними складовими багато-
планової ролі місцевих бюджетів є те, 
що вони виступають:

1) важливим чинником економічного 
розвитку і фінансової стабільності; 

2) інструментом макроекономічного 
регулювання; 

3) важелем здійснення перерозпо-
дільних процесів; 

4) фінансовою базою місцевого само-
врядування;

5) інструментом реалізації держав-
ної регіональної політики;

6) планами формування і викорис-
тання фінансових ресурсів територі-
альних утворень; 

7) основним важелем фінансового 
вирівнювання; 

8) головним джерелом фінансових ресурсів 
для утримання і розвитку місцевого господар-
ства, вирішення місцевих проблем; 

9) з їх допомогою реалізуються перспективні 
цілі національного розвитку і загальнодержавних 
програм, проводиться фінансування державних 
видатків; місцевим бюджетам належить важли-
ва роль у забезпеченні конституційних гарантів, 
вирішенні соціальних проблем, піднесення рівня 
добробуту населення.

Висновки і пропозиції. Економічне зростання 
в Україні висуває підвищені вимоги до публічної 
інфраструктури, яка потребує модернізації та 
значних інвестицій, тому фінансові ресурси, що 
перебувають у розпорядженні місцевих рад та 
їх виконавчих структур, потребують суттєвого 
збільшення. Місцеві бюджети є основою фінан-
сової бази місцевого самоврядування, джерелом 
розвитку власного економічного потенціалу, а та-
кож забезпечення його фінансової незалежності. 
Ефективне управління фінансовим ресурсами на 
місцевому рівні при реалізації місцевих проектів 
суттєво впливає економічний розвиток регіонів. 
В Україні в умовах підвищення рівня фіскальної 
децентралізації з метою зміцнення фінансової 
бази місцевого самоврядування перспективним, 
на нашу думку, перспективним є використання 
таких фінансових інструментів, як місцеві за-
позичення, бюджети розвитку, фінансування в 
рамках міжнародних проектів і організацій, пу-
блічно-правове партнерство тощо.

 
Рис. 2. Структура доходів місцевих бюджетів України

Джерело: розроблено авторами за даними [8, 9]
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
Раскрыто особенности формирования доходов местных бюджетов в современных условиях. Проанали-
зированы доходы местных бюджетов, а также уровень централизации бюджетных ресурсов. Иссле-
дованы источники формирования доходов местных бюджетов. На основе проведенного анализа опре-
делены проблемы и пути повышения уровня финансовой независимости местного самоуправления. 
Предложено финансовые инструменты укрепления финансовой базы в условиях децентрализации 
бюджетных ресурсов.
Ключевые слова: местный бюджет, бюджетная децентрализация, доходы местных бюджетов, органы 
местного самоуправления, система формирования бюджета.
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FORMATION OF LOCAL BUDGETS UNDER DEVELOPMENT GOVERNMENT

Summary
Some aspects of local budget revenues in the current conditions. Analyzed the incomes of local budgets, 
as well as the level of centralization of budgetary resources. We investigated sources of local revenues. 
Based on the analysis identified problems and ways to improve the level of financial independence of local 
self-government. Proposed financial instruments to strengthen the financial base in terms of budgetary 
resources decentralization.
Keywords: local budget, fiscal decentralization, revenues of local budget, bodies of local self-government, 
system of budget formation.
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ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Грановська І.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

У статті розглянуто вплив податків на фінансово-економічний стан підприємства, а саме обсяг оборотних 
коштів, величину прибутку, інвестиційну діяльність, а з іншого особливості суб'єктів господарювання 
(конкурентоспроможність, рентабельність виробництва, форма власності, заміна обсягів виробництва ви-
роблених товарі чи послуг). Ці аспекти прямо пропорційно впливають на формування бази оподаткування, 
а як наслідок і на економічну діяльність підприємств.
Ключові слова: податки, податковий механізм, оподаткування підприємств, база оподаткування, ставка 
податку, система оподаткування, елементи оподаткування.

Постановка проблеми. Будь-яка сучасна 
держава здатна впливати на всі аспекти 

свого існування, насамперед на функціонування 
економіки, тільки за наявності фінансових ре-
сурсів, які у вигляді законодавчо регламенто-
ваних податків, тобто комплексу обов’язкових 
платежів державі, надаються фізичними та 
юридичними особами.

Щоб податки «надавалися» державі, а не 
«стягувалися» нею, податкова система має бути 
насамперед економічно обґрунтованою, збалансо-
ваною, максимально ефективною, стабільною та 
обов’язково прозорою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У за-
рубіжній фінансовій науці проблеми впливу опо-
даткування прибутку корпорацій на інвестиційну 
діяльність досліджуються достатньо активно. Зо-
крема, варто відзначити роботи таких вчених, як 
Е. Аткінсон, А. Ауербах, Д. Йоргенсон, М. Кінг, 
В. Лейбфріц, Е. Мендоза, Дж. Мінц, Дж. Стігліц, 
М. Фелдстайн, Д. Фулертон, А. Харбергер та ін.

Теоретичним і практичним аспектам пробле-
ми податкового регулювання економічних проце-
сів, впливу податків на діяльність підприємств 
і вибору стратегії їх розвитку присвячені робо-
ти таких вітчизняних науковців, як О. Василик, 
В. Вишневський, Ю. Іванов, В. Карпова, Т. Козен-
кова, А. Крисоватий, П. Мельник, Т. Меркулова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Податкова система має зміц-
нювати ринкові відносини, сприяти розвитку 
підприємництва, стимулювати виробництво і од-
ночасно служити бар’єром на шляху соціального 
зубожіння низько оплачуваних верств населення. 
А в умовах сьогодення податкове навантаження 
на платників податку на прибуток лиже збіль-
шується, тим самим зменшує можливості того чи 
іншого підприємства на повноцінну фінансову ді-
яльність, особливо це стосується малих підпри-
ємств яким доводиться виживати.

Мета статті. Головна мета написання даної 
роботи є узагальнення нововведень з приводу 
оподаткування підприємств і визначити яким 
чином вони вплинуть на економічну діяльність 
підприємств.

Виклад основного матеріалу. Податки є од-
нією з основних галузей економічних відносин 
у суспільстві з моменту становлення держави. 
Розвиток і зміна форм державного устрою за-
вжди супроводжується реформуванням податко-
вої системи.

В умовах сьогодення податки – це основна 
форма доходу держави. Окрім цієї суто фінан-
сової функції податковий механізм використову-
ється для економічного впливу держави на сус-
пільне виробництво, його динаміку і структуру, 
на розвиток науково-технічного прогресу. 

Система оподаткування можна охарактери-
зувати як продукт діяльності держави, її важ-
ливий атрибут. Кожна держава формує свою 
систему оподаткування з урахуванням досвіду 
інших країн, стану економіки, розвитку ринко-
вих відносин, необхідності вирішення конкрет-
них економічних і соціальних завдань, власних 
національних особливостей.

Податкова політика не може претендувати 
на статус ефективної, якщо вона не враховує 
оптимальної межі податкового навантаження на 
конкретного виробника і на економіку в цілому. 
В Україні ж відбувається постійне перекладення 
податкового тягаря з одних підприємств на інші, 
що негативно відображається на показниках їх 
ефективності та конкурентоздатності. Якщо зі-
ставити ситуацію в Україні і світі, то виявляєть-
ся, що головні проблеми податкової системи кри-
ються не стільки у високих податкових ставках, 
скільки у нерівномірності оподаткування, яка 
породжена надмірними пільгами різного роду, 
у безпідставному звільненні від оподаткування 
окремих галузей, регіонів і підприємств.

В умовах становлення сучасних ринкових від-
носин податки в економіці України перетворилися 
на одну з найсуттєвіших статей витрат підпри-
ємств, що не може не відобразитися на рівні їх під-
приємницької та інвестиційної діяльності [1, с. 268].

Якщо розглянути сферу малого та середнього 
бізнесу у країнах ЄС то вони становлять основу 
соціально-економічного розвитку. В ЄС функці-
онує більш ніж 20 млн. підприємств малого та 
середнього бізнесу, що дають більше половини 
загального обороту та доданої вартості. Також 
кількість зайнятого населення на цих підпри-
ємствах сягає 70%. Малий бізнес у Європі сти-
мулює розвиток конкуренції. Ефективність еко-
номіки ЄС безпосередньо залежить від успішної 
діяльності малого та середнього бізнесу [2, с. 57]. 
В Україні ж складається незрозуміла ситуація 
стосовно середнього та малого бізнесу зокрема. 
На противагу стимулюванню розвитку, держава 
ускладнює його діяльність та спонукає до виник-
нення ситуації, коли малий бізнес має не функ-
ціонувати, а просто «виживати».
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Вдосконалення системи оподаткування по-

винне здійснюватися, виходячи із стратегічних 
цілей держави, а саме з побудови конкуренто-
спроможної соціально орієнтованої ринкової 
економіки та її інтеграції у європейське співто-
вариство. Проте досягти даної цілі поки що не 
вдається: податкова система є тим руйнівним 
чинником, що стримує зростання економічної 
активності національних суб’єктів та притік іно-
земного капіталу. Суттєву проблему для України 
становить рівень податкового навантаження, ме-
ханізм справляння податків, чинна правова база, 
що регулює ці питання.

До основних елементів оподаткування за до-
помогою яких здійснюється вплив податків на 
фінансово-господарську діяльність підприємств 
можна віднести: об’єкт оподаткування, база опо-
даткування, ставки податку, джерело сплати по-
датку, строки сплати податку, податкові пільги, 
штрафні санкції за порушення податкового зако-
нодавства. Дія цих елементів оподаткування ви-
являється на таких показниках фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємств як собівартість 
і ціна продукції, обсяг реалізації, прибуток від 
реалізації, платоспроможність і фінансова стій-
кість підприємства, іммобілізація обігових за-
собів, залишки нереалізованої продукції, обсяг 
залучення кредитів, чистий прибуток, викорис-
тання прибутку [1, с. 268].

Оцінити вплив податків на роботу підпри-
ємства можна за допомогою прибутку, що яв-
ляється основою джерела фінансових ресурсів 
для розвитку виробництва. Сплата податку на 
прибуток може бути як частина від отримано-
го підприємством прибутку, а отже може значно 
вплинути на суб’єктів господарювання [3, с. 392]. 
Базова (основна) ставка податку на прибуток 
підприємств залишається не змінною і становить 
18%. Для європейських країн величина ставок 
податку на прибуток підприємств варіюється в 
діапазоні від 10 до 33,3%.

6 грудня 2016 року Верховна Рада затвердила 
проект Закону «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо забезпечення збалан-
сованості бюджетних надходжень у 2017 році» в 
якому пропонується [4]:

– переглянути ставки оподаткування, визна-
чені в абсолютних значеннях, з урахуванням 
індексів споживчих цін, індексів цін виробників 
промислової продукції, зокрема, акцизного по-
датку, екологічного податку та рентної плати;

– переглянути положення, в яких міститься 
прив’язка до розміру мінімальної заробітної пла-
ти, у зв’язку з підвищенням останнього;

– удосконалити деякі положення щодо адмі-
ністрування податку на додану вартість, рентної 
плати тощо.

Розглянемо зміни які торкнуться платників 
єдиного податку, а саме щодо груп платників 
єдиного податку (загалом їх 4-и):

1-а група [4]: річний ліміт доходу платників – до 
300000 гривень (граничний обсяг доходу за 1 рік), 
ставка податку – до 10% прожиткового мінімуму (в 
2017 році 160,00 грн., в 2016 році – до 137,80 грн). 
Відповідно до Закону № 1791 з 2017 року ставка 
1 групи базується на прожитковому мінімумі, а не 
на розмірі мінімальної зарплати [5]. Платниками 
можуть бути тільки фізичні особи, які не викорис-

товують працю найманих осіб. Діяльність таких 
платників – роздрібний продаж товарів на ринках 
та надання побутових послуг населенню.

2-га група [5]: річний ліміт доходу – до 
1500000 гривень (граничний обсяг доходу за 
1 рік), ставка – до 20% мінімальної зарплати (в 
2017 році – до 640,00 грн., було в 2016 році – до 
275,60 грн). Платниками виступають тільки фізич-
ні особи. Кількість найманих працівників не біль-
ше 10 осіб. Основна діяльність – надання послуг, у 
тому числі побутових, платникам єдиного податку 
та населенню, виробництво та продаж товарів, ді-
яльність у сфері ресторанного господарства.

Ті хто підпадає під цю групу не може займа-
тися наданням посередницьких послуг з купівлі, 
продажу, оренди та оцінювання нерухомого май-
на, а також діяльністю з виробництва, продажу 
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення та напівдоро-
гоцінного каміння (для них підходить 3-я група). 
У разі здійснення кількох видів діяльності засто-
совується максимальний розмір ставки єдиного 
податку, встановлений для таких видів діяльнос-
ті. Звітний період – календарний рік (до 01.01.13 
був квартал) [5].

3-а група платників єдиного податку – юри-
дичні та фізичні особи, що відповідають вимогам: 
річний ліміт доходу – до 5 млн. грн. (у 2015 році 
20 млн. грн.), ставка – 3% (платники ПДВ) та 5% 
(неплатники ПДВ) (у 2015 році було відповідно 
2% та 4%), кількість працівників не обмежена.

Ті хто підпадає під дану групу може займа-
тися наданням посередницьких послуг з купівлі, 
продажу, оренди та оцінювання нерухомого май-
на, а також діяльністю з виробництва, продажу 
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення та напівдорого-
цінного каміння. При цьому вони не можуть бути 
платниками ПДВ.

Може застосовуватись підвищена ставка 15% 
(фізичні особи) або подвійна ставка (юридичні 
особи) застосовується в разі якщо:

– до суми перевищення ліміту обсягів доходу;
– до доходу, отриманого із застосуванням ін-

шого способу розрахунків, аніж грошового;
– до доходу від видів діяльності, що не дають 

права на застосування спрощеної систему опо-
даткування.

Звіт подається протягом 40 днів після закін-
чення кварталу.

4-а група платників єдиного податку почина-
ючи з 2015 року з формована з колишніх платни-
ків фіксованого сільськогосподарського податку. 
Платники, які до 2015 року відносилися до 4 гру-
пи тепер віднесені до 3 групи. 

Для платників 4 групи єдиного податку по-
чинаючи з 2015 року збережені майже всі умови 
їх оподаткування, які раніше були передбачені 
для платників фіксованого сільськогосподарсько-
го податку. Так відповідно платники фіксованого 
сільськогосподарського податку не будуть спла-
чувати земельний податок за земельні ділянки 
під виробничою інфраструктурою, які є землями 
сільськогосподарського призначення і надані для 
виробництва товарного сільськогосподарського 
виробництва, а за земельні ділянки, які надані 
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не для ведення товарного сільськогосподарсько-
го товаровиробництва, – сплачувати земельний 
податок потрібно на загальних підставах. При 
цьому підставою для нарахування земельного 
податку є дані державного земельного кадастру.

До податкового законодавства внесена вимо-
га про обов’язкову реєстрацію договорів, якими 
передбачається право власності та право корис-
тування земельними ділянками, y тому числі на 
умовах оренди. Адже для нарахування єдиного 
податку платниками 4 групи є дані державного 
земельного кадастру, дані з державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. Відповідно, 
площа земельних ділянок, інформація про які 
не внесена до державного земельного кадастру, 
фактично не включатиметься в базу оподатку-
вання єдиного податку.

З 2017 року відбулися такі зміни щодо сплати 
податків, а саме:

1) єдиного соціального внеску встановлена 
єдина ставка 22% замість ставок з урахуванням 
класів професійного ризику виробництва із за-
стосуванням коефіцієнта 0,6, який повинен був 
застосовуватися з 1 січня 2016 року. При цьо-
му скасований єдиний соціальний внесок, який 
сплачувався за рахунок працівника (за ставками 
2%, 2,6%, 3,6% і т.д.), а також підвищена макси-
мальна величина бази нарахування ЄСВ з 17 до 
25 мінімальних місячних заробітних плат.

2) для визначення коефіцієнта індексації нор-
мативної грошової оцінки сільськогосподарських 
угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, 
пасовищ і перелогів) застосовується індекс спо-
живчих цін за 2015 рік зі значенням 120% [5].

3) запроваджено порядок повернення надміру 
сплачених до бюджету грошових зобов’язань з 
ПДВ – не на поточний рахунок платника подат-
ку, а виключно на рахунок в системі електронно-
го адміністрування ПДВ [6].

4) у разі одностороннього розірвання контр-
олюючими органами електронного договору про 
визнання електронних документів, платники 
податків мають право подавати звітність осо-
бисто або направляти її поштою з повідомлен-
ням про вручення та з описом вкладення. При 
цьому, дана норма не вирішує основну пробле-
му, пов'язану з розірванням таких договорів, – 
неможливість здійснити реєстрацію податкових 
накладних,розрахунків коригування до них.

5) встановлено нові підстави для направлен-
ня контролюючим органом платнику податків 
запиту і проведення позапланової документаль-
ної перевірки – якщо на такого платника подано 
скаргу про ненадання податкової або акцизної 
накладної, або у таких накладних містяться по-
милки в реквізитах, а також нові підстави для 
проведення камеральної перевірки щодо відпо-
відності даних Єдиного реєстру акцизних на-
кладних та даних системи електронного адміні-
стрування реалізації пального та позапланової 
документальної перевірки – в разі, якщо такою 
камеральною перевіркою будуть встановлені не-
відповідності.

6) повернена норма щодо підстави для прове-
дення позапланової документальної перевірки – 
у разі, якщо контролюючим органом отримано 
податкову інформацію, яка свідчить про пору-
шення платником податків валютного та іншого 
неврегульованого цим Кодексом законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи.

Зміни торкнуться штрафів та фінансових 
санкцій [6]:

– за реалізацію пального особами, не зареє-
строваними як платники акцизного податку, – у 
розмірі вартості такої реалізації, за порушення 
порядку реєстрації акцизних накладних та роз-
рахунків коригування до них – від 10% до 40% 
суми акцизного податку;

– за помилки в обов’язкових реквізитах по-
даткової накладної – у розмірі 170 гривень і 
зобов’язання виправити такі помилки;

– за не виправлення помилок протягом 10 ка-
лендарних днів, наступних за днем отримання узго-
дженого податкового повідомлення-рішення про ви-
правлення помилок, – від 10% до 100% суми ПДВ в 
залежності від термінів такого не виправлення.

Встановлено нові коригування фінансового 
результату до оподаткування, зокрема, визна-
чено, що фінансовий результат до оподаткуван-
ня, починаючи зі звітного податкового періоду 
2015 року, зменшується на суму нарахованих 
доходів від участі платника податку на прибуток 
в капіталі інших платників податку на прибуток 
і платників єдиного податку 4 групи (сільсько-
господарських товаровиробників), а також на-
рахованих доходів у вигляді дивідендів, з яких 
сплачено авансові внески з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів [5].

Таким чином, особливістю регулювальної 
здатності податку на прибуток є ще й те, що 
даний податок корегує, зменшує податкове на-
вантаження на підприємство щодо інших подат-
кових платежів. Це може здійснюватись за допо-
могою включення чи виключення різноманітних 
податків до валового доходу та витрат. В Україні 
суб’єкт господарювання сплачує досить велику 
кількість податкових платежів, більшість з яких 
включається до валових витрат підприємства, і 
таким чином зменшує податкове зобов'язання з 
податку на прибуток. 

Висновки. Отже, податок на прибуток підпри-
ємств безпосередньо впливає на кінцеві фінан-
сові результати бізнесу, а тому, з одного боку, 
виступає важливим важелем державного регу-
лювання економіки, а з іншого – перешкодою на 
шляху стабільного розвитку національної еконо-
міки та її широкомасштабної модернізації.

Збільшення податкового навантаження на біз-
нес і населення, збільшення штрафних санкцій і 
більше жорстке адміністрування податків, вве-
дення двох Реєстрів заяв про повернення бю-
джетного відшкодування не сприятиме виведен-
ню бізнесу з тіні і поліпшенню ділового клімату. 
Точкові зміни вже заклали в бюджет майже всі 
можливі компенсатори, але без ліберальних норм.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье рассмотрено влияние налогов на финансово-экономическое состояние предприятия, а имен-
но объем оборотных средств, размер прибыли, инвестиционной деятельности, а с другой особенности 
субъектов хозяйствования (конкурентоспособность, рентабельность производства, форма собственно-
сти, замена объемов производства произведенных товаров или услуг). Эти аспекты прямо пропорцио-
нально влияют на формирование базы, а как следствие и на экономическую деятельность предприятий.
Ключевые слова: налоги, налоговый механизм, налогообложения предприятий, база налогообложения, 
ставка налога, система налогообложения, элементы налогообложения.
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IMPACT OF TAXATION ON ECONOMIC ACTIVITY ENTERPRISES

Summary
The article examines the impact of taxes on financial and economic performance, namely the amount 
of working capital, the amount of profit, investment, and other features of the economic entities 
(competitiveness, profitability, ownership, change of volume of production of manufactured goods or 
services). These aspects are directly proportional to affect the formation of the tax base, and consequently 
on economic activity of enterprises.
Keywords: taxes, tax mechanism, taxation, tax base, tax rate, tax system, tax items.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ КРИЗИ

Губарик О.М., Перехрест І.К.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Досліджено теоретичні питання управління фінансово-економічної безпекою підприємства в сучасних 
умовах. Обґрунтовано сутність фінансово-економічної безпеки підприємства. Виявлені індикатори аналізу 
й критерії оцінки. Розглянуто зміст та основні чинники формування кризи. Визначені основні стратегічні 
напрямки управління фінансово-економічної безпекою підприємства направлені на подолання кризи.
Ключові слова: управління фінансово-економічної безпекою підприємства, платоспроможність, ліквідність, 
методі управління,економічна криза, загроза, стратегічні напрями діяльності.
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Вступ. Нестабільний розвиток політичної та 
фінансової системи, ресурсних та спожив-

чих ринків, мінливість зовнішнього середовища 
впливають на процеси розвитку та функціону-
вання підприємства. Тривалий стан кризі при-
зводить до нестабільного рівня виробництва, по-
гіршення платіжної дисципліни, зниження рівня 
прибутку,низькій рівень конкурентоспроможнос-
ті. Особливо важним моментом для керівництва 
підприємства становиться завдання самооцінки 
та аналізу фінансових,виробничих,технологічних
,науково-технічних та трудових ресурсів. Ваго-
ме значення треба надати збереженню власного 
майна,комерційної таємниці,підтримки та розви-
тку економічної стійкості. Керівництву підприєм-
ства необхідно визначити головні та стратегічні 
напрями діяльності, розробляти бізнес-плани, 
пристосовуватися до змін внутрішнього та зо-
внішнього середовища, використовувати нові та 
ефективні технології організації управлінських 
процесів, обирати оптимальні напрямки в плану-
ванні діяльності управління. 

Оперативний аналіз інформації про діяльність 
підприємств будь-якої форми власності, виду і 
масштабу діяльності є основою прийняття як опе-
ративних, так і стратегічних управлінських рішень.

Перебуваючи в складних умовах кризи важ-
ливим є становлення й реалізація принципово 
нової дієвої системи управління підприємством, 
реакцією якої на виклики зовнішнього середови-
ща є стратегічні зміни та забезпечення економіч-
ної безпеки їх реалізації. 

Криза є невідворотним явищем будь-якого су-
часного ринку, вона відображає об’єктивні про-
цеси структурної перебудови господарства, тому 
бажання підприємства щодо власного функ-
ціонування на ринку в перспективі потребу по 
перше подолання кризи, по друге. застосування 
сучасних методів управління, фінансового пла-
нування і контролю.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
кризи процес успішного функціонування еко-
номічного розвитку підприємства багато в чому 
залежить від ступеня забезпечення їх економіч-
ної безпеки. Головна мета управління фінансо-
во-економічної безпекою підприємства забезпе-
чення його стійкого і максимально ефективного 
функціонування, створення високого потенціалу 
розвитку і стабільного зростання в майбутньому. 

Рівень економічної безпеки підприємства за-
лежить від того, наскільки своєчасно його керів-
ництво й фахівці будуть здатні уникнути мож-

ливих загроз і ліквідовувати шкідливі наслідки 
окремих негативних складових зовнішнього та 
внутрішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальним економічним проблемам управління та 
вдосконалення системи економічної безпеки під-
приємств присвячені наукові розробки багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Ця проблема 
не перестає бути актуальною, і значна кількість 
науковців спрямовують свої дослідження вбік 
економічної безпеки підприємств. 

І.А. Бланк під фінансовою безпекою підпри-
ємства розуміє кількісно і якісно детермінований 
рівень фінансового стану підприємства, що забез-
печує стабільну захищеність його пріоритетних 
збалансованих фінансових інтересів від іденти-
фікованих реальних і потенційних загроз зовніш-
нього й внутрішнього характерів, параметри якого 
визначаються на основі його фінансової філосо-
фії й створюють необхідні передумови фінансової 
підтримки його стійкого зростання в поточному й 
перспективних періодах. Проте у сучасній науко-
вій літературі єдиного підходу до визначення по-
няття «фінансова безпека підприємства» не існує і 
ідентифікується дане поняття, як один із елемен-
тів економічної безпеки, у той же час, «фінансова 
безпека» комплексно та більш детально розгля-
дається сучасними дослідниками на макрорівні в 
системі більш загальних категорій [1].

На думку І.В. Чібісова фінансова безпека під-
приємства – це складова економічної безпеки 
підприємства, яка полягає у наявності такого 
його фінансового стану, який характеризується:
збалансованістю і якістю фінансових інструмен-
тів, технологій і послуг; стійкістю до загроз [3].

Колектив авторів у складі Єпіфанов А.О., 
Пластун О.Л., Домбровський В.С. [2], розгляда-
ють фінансову безпеку як здатність суб’єкта 
підприємництва здійснювати свою господар-
ську, зокрема фінансову діяльність,ефективно 
і стабільно шляхом використання сукупності 
взаємопов’язаних діагностичних, інструменталь-
них та контрольних заходів фінансового ха-
рактеру, що мають оптимізувати використання 
фінансових ресурсів, забезпечити належний їх 
рівень та нівелювати вплив ризиків внутрішньо-
го та зовнішнього середовищ.

Необхідною умовою фінансової безпеки підпри-
ємства є його рентабельність, тобто позитивний ре-
зультат фінансово-господарської діяльності.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Зважаючи на відсутність теоретич-
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них та практичних розробок що до управління 
фінансово-економічної безпекою підприємства, ви-
значена необхідність здійснення управління фінан-
сово-економічної безпекою підприємства шляхом 
створення дієвої фінансової стратегії управління.

Мета статті. Головною метою цієї роботи е ви-
вчення сутності поняття «управління фінансово-
економічною безпекою підприємства» та окремих 
її складових та виявлення основних тенденцій 
організації системи економічної безпеки суб’єктів 
господарювання.

Управління системою економічної безпе-
ки підприємства розглядається як реалізація 
різноманітних управлінських рішень стосовно 
адаптації підприємства до умов зовнішнього та 
внутрішнього середовищ з метою досягнення 
встановлених цілей діяльності

Виклад основного матеріалу. Проблема еко-
номічної безпеки підприємств в сучасних умовах 
кризи стає все більш актуальною. Складні швид-
ко змінні соціально-економічні та політичні умо-
ви у країні вимагають від підприємств постій-
ної готовності до адаптації та відповідних дій по 
попередженню негативного впливу загроз та по 
усуненню наслідків їх негативного впливу. 

Управління фінансово-економічної безпекою 
підприємства становить систему методів і прин-
ципів розробки й реалізації управлінських рі-
шень направлених на захист пріоритетних пере-
важно фінансових інтересів підприємства.

Фінансово-економічна безпека характеризує 
забезпеченість достатнім обсягом фінансових 
ресурсів необхідних для здійснення простого та 
розширеного відтворення і виконання фінансо-
вих зобов’язань та передбачає захищеність від 
зовнішніх та внутрішніх загроз для підтримки 
фінансово-економічних інтересів підприємства.

Фінансова безпека – це стан фінансової сис-
теми, при якому підприємство:

1) забезпечує стійкість, платоспроможність і 
ліквідність в довгостроковому періоді;

2) задовольняє власні потреби у фінансових 
ресурсах для стабільного виробничого процесу;

3) забезпечує оптимальну фінансову неза-
лежність;

4) спроможне протистояти різноманітним не-
безпекам і загрозам, які прагнуть спричинити 
фінансові шкоди;

5) забезпечує достатню лояльність та гнуч-
кість при прийнятті управлінських рішень;

6) забезпечує захищеність фінансових інтер-
есів компанії.

Розробка методики управління системою фі-
нансово-економічної безпеки підприємства, ви-
значення основних її індикаторів та інструментів 
забезпечення, створення стратегії фінансово-
економічної безпеки і виконання усіх вимог даної 
стратегії дозволить підприємству запобігти збит-
ку від негативних впливів на його безпеку в різ-
них аспектах фінансово-господарської діяльнос-
ті, а також забезпечить контроль і балансування 
доходів і витрат.

Головна мета управління фінансовою безпе-
кою підприємства спрямована на вирішення на-
ступних трьох найбільш загальних задач:

1. Установлення системи головних фінансових 
інтересів, що вимагають захисту в процесі фі-
нансового розвитку підприємства. 

2. Визначення та прогнозування внутрішніх 
та зовнішніх загроз реалізації фінансових інтер-
есів підприємства

3. Забезпечення ефективної нейтралізації за-
гроз фінансовим інтересам підприємства.

Вирішення актуального завданням для під-
приємства стає необхідність постійного моніто-
рингу загроз економічній безпеці підприємств, 
своєчасна діагностика та аналіз їх кризових си-
туацій. Для діагностики кризових ситуацій під-
приємств необхідно перш за все в ході страте-
гічного планування на стадії аналізу ситуації і 
прогнозу розвитку визначити найбільш ймовірні 
в майбутньому загрози економічній безпеці під-
приємства, характер і направленість дій. 

Перша стадія кризи визначається значним 
падіння граничного рівня показника ефективнос-
ті капіталу, показників ділової активності під-
приємства, зниження рентабельності й обсягів 
прибутку. Внаслідок такого явища погіршується 
фінансовий стан підприємства, скорочуються фі-
нансові можливості розвитку. 

Друга стадія кризи прявляеться в збитковості 
виробництва,недостатності обігових коштів. 

Третя стадія кризи визначається полной від-
сутністью власних коштів у підприємства. Ваго-
ма частина оборотних коштів направляється на 
погашення кредиторської заборгованості та по-
гашення збитків.

Четверта стадія кризи визначається гострим 
станом неплатоспроможності. Відсутність мож-
ливості профінансувати будь які платежі за по-
передніми зобов’язаннями. Виникає можливость 
припинення виробництва, як наслідок, банкрут-
ство. У цій ситуації діагностика з використанням 
коефіцієнтів платоспроможності й забезпеченос-
ті власними оборотними коштами дозволяє вста-
новити фінансову неспроможність і можливість 
нейтралізувати її через процедуру банкрутства.

Планування фінансової безпеки являє собою 
процес розробки системи планів та планових 
(нормативних) показників із забезпечення захис-
ту фінансових інтересів підприємства від різно-
манітних внутрішніх та зовнішніх факторів.

В умовах економічної кризи для ефективної 
роботи системи фінансово- економічної безпе-
ки необхідна своєчасна і достовірна інформація 
про загрози та фактори, які існують в даний час 
у зовнішньому і внутрішньому середовищі під-
приємства. Для того, щоб мати таку інформацію, 
необхідно створити підрозділ інформаційно-ана-
літичного забезпечення який здійснює постійний 
моніторинг та аналіз процесів, які відбуваються 
як всередині підприємства, так і за його межами.

Для ефективного впровадження фінансової 
безпеки на підприємстві необхідно розробити та 
успішно впровадити механізм забезпечення еко-
номічної безпеки, який включає у себе: інстру-
менти забезпечення фінансової безпеки, методи 
забезпечення фінансової безпеки підприємства, 
важелі забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства та систему інформаційно-аналітичного 
забезпечення такої безпеки.

Сутність фінансово-економічної безпеки в 
умовах кризи полягає у наявності такого його фі-
нансового стану, який характеризується: збалан-
сованістю і якістю фінансових інструментів, тех-
нологій і послуг; стійкістю до загроз; здатністю 
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підприємства забезпечувати реалізацію фінансо-
вих інтересів,а також місії і завдань достатніми 
обсягами фінансових ресурсів; спрямованістю на 
ефективний і сталий розвиток. 

Тому механізм фінансово-економічної безпеки 
підприємства дозволяє:

1) забезпечити фінансову стійкість, плато-
спроможність, ліквідність та достатню фінансову 
незалежність підприємства у довгостроковому 
періоді;

2) забезпечити оптимальне залучення та 
ефективне використання фінансових ресурсів 
підприємства;

3) ідентифікувати зовнішні і внутрішні небез-
пеки та загрози фінансовому стану підприємства 
та розробляти заходи для їх вчасного усунення;

4) самостійно розробляти та впроваджувати 
фінансову стратегію розвітку;

5) забезпечувати достатню фінансову неза-
лежність підприємства;

6) забезпечувати достатню гнучкість при 
ухваленні фінансових рішень;

7) забезпечувати захищеність фінансових ін-
тересів власників підприємства.

Метод управління фінансово-економічної без-
пекою підприємства це комплекс методів впливу 
на джерела і чинники небезпек підприємства з 
метою їх нейтралізації. Сукупність методів управ-
ління поділяють на: економічні,маркетингові,адмі
ністративні,оргінізаційні,математичні,правові.

За результатами аналізу існуючих досліджень, 
можна виділити два підходи до оцінювання фінан-
сово-економічної безпеки підприємства, а саме:

1) індикаторний підхід;
2) ресурсно-функціональний підхід.
Індикаторний підхід характеризуються на ви-

значенні порогових значень показників (індика-
торів), які оцінюють платоспроможність та фі-
нансову стійкість підприємства,що відповідають 
певному рівню його фінансової безпеки. 

Індикаторами фінансової безпеки підприєм-
ства є порогові значення таких показників: тем-
пів зростання прибутку, обсягу продажів, кое-
фіцієнта покриття, коефіцієнта автономії, рівня 
фінансового левериджу (коефіцієнт заборгова-
ності), рентабельності активів, рентабельності 
власного капіталу, середньозваженої вартості 
капіталу, показника розвитку підприємства.

Ресурсно-функціональний підхід виходить 
із необхідності забезпечення основних функ-
ціональних цілей економічної безпеки, до яких 
можна віднести:

– забезпечення фінансової стійкості та неза-
лежності, високої ефективності діяльності під-
приємства;

– забезпечення технологічної незалежності 
підприємства та досягнення високої конкурент-
ної спроможності його технологічного потенціалу;

– забезпечення високої ефективності діяль-
ності менеджменту на всіх рівнях управління 
підприємством;

– високий рівень кваліфікації та його інтелек-
туального потенціалу персоналу;

– забезпечення безпеки персоналу підприєм-
ства його капіталу, майна та комерційних інтересів.

Фінансово-економічні кризи негативно впли-
вають на економічний та виробничий потенці-

ал підприємств. Перед підприємствами виникає 
першечергове завдання своєчасної внутрішньої 
самооцінки і прогнозування свого стану з погля-
ду виконання властивих їм виробничих функцій. 
Вживання заходів захисту цих функцій, тобто 
забезпечення економічної безпеки виробництва 
від різних проявів зовнішнього і внутрішнього 
середовища, що впливають на ресурси підпри-
ємства, створення системи моніторингу індикато-
рів безпеки, встановлення їх порогових значень, 
вживання заходів протидії загрозам. 

Забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств, повинно бути безперервним, цілеспрямо-
ваним процесом що вимагає: 

а) постійна ідентифікація та прогнозування 
можливих погроз; 

б) обґрунтування і реалізації ефективних 
форм і методів створення, вдосконалення і роз-
витку системи економічної безпеки підприємств; 

в) безперервного контролю і управління сис-
темою безпеки;

д) ефективного та комплексного використання 
наявних засобів захисту всіх елементів виробни-
чо-господарської системи; 

Висновки і пропозиції. Фінансова безпека 
підприємства визначена як стан найбільш раціо-
нального використання фінансових ресурсів під-
приємства, виражений у найкращих значеннях 
фінансових показників прибутковості й рента-
бельності виробництва, використання основних і 
оборотних засобів підприємства, структури його 
капіталу, норми дивідендних виплат за цінними 
паперами підприємства, а також курсової вар-
тості його цінних паперів як синтетичного ін-
дикатора поточного фінансово-господарського 
стану підприємства і перспектив його техноло-
гічного і фінансового розвитку.

Узагальнюючи вище наведене,можна зробити 
висновок,що фінансова безпека – основна скла-
дова економічної безпеки підприємства,яка до-
зволяє в майбутньому забезпечити прибутковість, 
фінансову стійкість, незалежність, ліквідність та 
платоспроможність. Допомагає своєчасно визна-
чити і усунути внутрішні та зовнішні небезпеки.

Допомагає в розробці та прийнятті стратегіч-
них фінансових планів розвитку підприємства

Головна задача функціонування підприємства 
в складних умовах кризи визначається здатніс-
тю приносити достатній прибуток у поточному та 
перспективному періоду.

Боротьба підприємства за виживання у умо-
вах кризи вимагає створення гнучкої системи 
управління фінансово-економічної безпекою під-
приємства.

Прибуток це фінансовий ресурс підприємства, 
який підприємство може на свій вибір витрача-
ти: на розширення бізнесу, модернізацію осно-
вних засобів, на стимулювання та мотивацію 
персоналу,на створення комфортних умов для 
праці та відпочинку.

Процес управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства потребує розроблення 
дієвого ефективного механізму, компонентами 
якого є сукупність фінансових інтересів під-
приємства, управлінський персонал, технологія 
управління, принципи і методи управління, фі-
нансові інструменти.
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Аннотация
Исследованы теоретические вопросы управления финансово-экономической безопасностью предпри-
ятия в современных условиях. Обоснована сущность финансово-экономической безопасности пред-
приятия. Выявлены индикаторы анализа и критерии оценки. Рассмотрены содержание и основные 
факторы формирования кризиса. Определены основные стратегические направления управления фи-
нансово-экономической безопасностью предприятия направленные на преодоление кризиса.
Ключевые слова: управление финансово-экономической безопасностью предприятия, платежеспособ-
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MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE 
IN CRISIS CONDITIONS

Summary
We investigate theoretical questions of management of financial and economic safety of the enterprise in 
modern conditions. The essence of financial-economic security of the enterprise. The identified evaluation 
indicators and evaluation criteria. Examined the contents and the main factors of the crisis. Defined 
the main strategic directions of management of financial-economic security of an enterprise aimed at 
overcoming the crisis.
Keywords: financial and economic safety of the enterprise, solvency, liquidity, governance, economic crisis, 
threat, strategic directions.
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СПІВВІДНОШЕННЯ РЕКЛАМИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

Добровольська В.А.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

В статті розкрито сутність реклами та її співвідношення з реалізацією продукції, а також з заходами 
стимулювання збуту. Описані завдання реклами в роздрібній торгівлі та її особливості. Стимулююча ре-
клама є найпоширенішим видом реклами. Рекламна активність спрямована на зростання рівня обізнаності 
про товар або компанію, підвищення лояльності до них, на стимулювання споживачів купувати більше 
продукції, що просувається.
Ключові слова: реклама, стимулювання збуту, роздрібна торгівля, промоушн-реклама, рекламна акція, 
комунікація.
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Постановка проблеми. З розвитком підпри-
ємництва і ринкових відносин докорінно 

змінюються принципи і методи комерційної робо-
ти та формування товарних ресурсів. У сучасних 
ринкових умовах жодне підприємство не може 
успішно організувати комерційну діяльність без 
використання рекламних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ко-
жен етап, починаючи з моменту створення про-
дукції і закінчуючи її збутом, повинен супро-
воджуватися активною програмою рекламного 
впливу. Завдяки рекламі ринок стає більш ясним 
і доступним для покупців з різноманітними сма-
ками і потребами, з різним рівнем грошових до-
ходів, з неоднаковими традиціями.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постановку і кількісне вира-
ження цілі майбутньої рекламної акції необхідно 
здійснювати спільними зусиллями служби мар-
кетингу, відділу продажів і керівництва компанії, 
щоб виробити актуальну на планований період 
часу мету, що дійсно відповідає потребам під-
приємства. Необхідно організовувати стимулюю-
чий збут рекламної акції при наявності на складі 
товару в достатній кількості, щоб задовольнити 
збільшений після її проведення попит. Брак про-
дукції в місцях кінцевих продажів через арит-
мічність роботи виробництва або логістики, може 
викликати негативну реакцію споживачів, які 
відгукнулися на рекламне посилання [2, с. 57].

Мета статті. Головна мета цієї роботи поля-
гає у розкритті співвідношення реклами і реа-
лізації товару.

Виклад основного матеріалу. На думку 
А.С. Крепак реклама – це будь-яка платна фор-
ма неособистої пропозиції та представлення ідей, 
товарів і послуг від імені відомого спонсора. За 
допомогою реклами формується певне уявлення 
покупця про споживчі властивості товару. Ре-
клама здійснюється в ім'я головного економічного 
інтересу виробника чи посередника, що визнача-
ється її метою [3, с. 2].

Стимулююча реклама є найпоширенішим ви-
дом реклами. У даній рекламі необхідно підкресли-
ти основні переваги продукції, її позитивні якості в 
порівнянні з аналогічними товарами [2, с. 23].

Основне завдання такої реклами – стимулю-
вання потреби у придбанні даного товару або 
експлуатації даної послуги.

Торгово-роздрібна реклама зазвичай носить ло-
кальний характер незалежно від того, наскільки 
обширна роздрібна мережа, оскільки споживачі, 

які проживають в тому чи іншому районі, відвід-
ують тільки один з магазинів. Торгово-роздрібна 
реклама повинна бути націлена на просування то-
варів, представлених в його асортименті [4, с. 136].

Реклама в роздрібній торгівлі націлена вико-
нання кількох завдань:

– стимулювання продажів різноманітної про-
дукції;

– підтримка вантажоперевезень;
– доставлення повідомлень до споживачів;
– інформування про проведення стимулюю-

чих акцій [1, с. 51].
Для рекламних акцій важливо встановити 

реальні терміни організації та здійснення ре-
кламної акції. Організаційні терміни – це час, 
за який можна детально опрацювати плановану 
кампанію, скоординувати дії всіх задіяних у ній 
суб'єктів [5, с. 38].

Реклама в роздрібній торгівлі має декілька 
особливостей:

1) реклама в роздрібній торгівлі, незалежно 
від того, хто її фінансує, зазвичай націлена на 
місцеве населення і відповідає потребам потен-
ційних споживачів;

2) роздрібна реклама може просувати кіль-
ка різних або навіть конкуруючих марок. Все, 
пов'язане з цією рекламою, штовхає споживача 
до якогось конкретного вчинку, як правило, від-
відуванню магазину або купівлі певного товару. 
Тому роздрібна реклама включає інформацію 
про ціни, умови продажу, кольорах і так далі;

3) роздрібна реклама до деякої міри орієнто-
вана на конкретного споживача і працює на кон-
кретний магазин [6, с. 4].

Компанії досить часто використовують ре-
кламу, безпосередньо спрямовану на споживача, 
оскільки вона дозволяє ефективніше управляти 
обізнаністю про товари компанії, зміцнювати ло-
яльність, швидко постачати клієнтам більш повну 
і якісну інформацією, вивчати реакції спожива-
чів на ті, чи інші пропозиції компанії [1, с. 145].

Реклама в сучасному світі не тільки інформує 
потенційних споживачів про можливості купівлі 
того чи іншого товару. Вона допомагає розумно 
здійснювати покупки, повідомляючи про якість, 
ціну, способи застосування та інші можливості 
використання товару, про які покупці хочуть 
знати, перш ніж зробити покупку. Реклама спри-
яє підвищенню рівня життя людей, спрямовуючи 
їх зусилля на придбання більш якісних виробів і 
послуг. Сучасна реклама також спонукає вироб-
ників і торговців пропонувати товари поліпшеної 
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якості. Реклама, будучи частиною економічних і 
ринкових відносин, безпосередньо зачіпає відно-
сини між людьми.

Рекламна активність спрямована, як прави-
ло направлена, на зростання рівня обізнаності 
про товар або компанію, підвищення лояльності 
до них, на стимулювання споживачів купува-
ти більше продукції, що просувається. Кінцева 
мета реклами – це збільшення обсягу продажів 
і прибутку.

Рекламні акції, що проводяться спільно з ін-
шими методами стимулювання збуту являють 
собою важливий спосіб просування товарів і по-
слуг у структурі маркетингу торгівлі.

Значний інтерес з боку рекламної індустрії 
до форм особистого стимулювання збуту, зако-
номірний і пов'язаний в першу чергу з немож-
ливістю оцінки ефективності звичайних засобів 
реклами.

Моменти успішного проведення промоушн-
реклами залежать від багатьох факторів, до чис-
ла яких можна віднести наступні:

– для ефективного вкладення грошей необхід-
но правильно поставити кінцеву мету. На відміну 
від реклами, де складно заміряти певні поведін-
кові ефекти, результат стимулювання збуту за 
допомогою промоушн-акції видно відразу;

– часто виникає питання про конкретні цілі 
і завдання при проведенні промоушн-акції 
[7, с. 347].

Спільна дія засобів стимулювання збуту і ре-
клами показано на рис. 1.

На рекламних конструкціях можуть зобра-
жуватися учасники рекламних роликів товару; 
реклама на прилавках магазинів зазвичай вико-
нується в єдиному ключі з друкованими оголо-
шеннями, а якщо організовується безкоштовне 
розповсюдження, то виготовляються спеціальні 
мініатюрні зразки на зразок тих, що фігурують 
в телерекламі. Засоби комунікацій мо-
жуть бути різними, але єдність форма-
ту між рекламою і стимулюванням збу-
ту зобов'язана дотримуватися.

Процес взаємодії стимулюючих і ре-
кламних акцій представлений на рис. 2.

Завданням роздрібної торговель-
ної мережі, що проводить рекламні та 
стимулюючі акції, є збільшення обсягу 
реалізації товарів своїм покупцям. Ви-
рішити дану задачу допоможе грамотне 
проведення стимулюючих акцій. Рекла-
ма відіграє величезну роль у форму-
ванні ставлення до торгової мережі, як 
надійної організації, що реалізує то-
вари кінцевим споживачам. Реклама, 
спрямована на кінцевого споживача і 
працююча в поєднанні з організовани-
ми стимулюючими акціями, виявляєть-
ся більш ефективною.

Реклама формує позитивне ставлен-
ня покупця до роздрібної торговельної 
мережі та до продукції, реалізованою 
нею. При цьому покупець відзначає для 

себе позитивний момент, що роздрібна торго-
вельна мережа реалізує якісні товари за нижчою 
ціною, ніж це роблять конкуруючі торгові фірми.

Роздрібна реклама може здійснюватися за 
допомогою усного маркетингу. Ефективність 
«усної» реклами є однією з найвищих серед за-
собів по стимулюванню збуту. Для підвищення 
ефективності такої реклами необхідно проводити 
стимулюючі акції, які залишать сприятливе вра-
ження від роздрібної торговельної мережі.

До способів впливу на клієнта відносяться:
– перевищення очікувань клієнта;
– подарунки клієнтам (необхідно надавати 

безоплатний і несподіваний подарунок, який за-
лишить у клієнта найбільше позитивних емоцій 
і вражень);

– безкоштовне доповнення до сервісу;
– використання позитивних емоцій (для клі-

єнтів це може бути розміщення їх фото-відгуків 
на сайті роздрібної торговельної мережі);

– нейтралізація негативних відгуків (ймовір-
ність повторного звернення клієнта в роздрібну 
торгову мережу зростає на 30%, якщо «негатив» 
своєчасно зняти);

– оригінальність проведених акцій [3, с. 4].
Висновки і пропозиції. Одночасне викорис-

тання реклами та промоакцій є значно вигідніше, 
ніж застосування тільки однієї форми стимулю-
вання збуту. Для інформування потенційних по-
купців значущою залишається реклама, так як 
вона володіє значним потенціалом формування 
ставлення до товару, яке є основним ефектом 
маркетингових комунікацій в цілому. Ефектив-
ність взаємодії реклами і стимулювання збуту 
пояснюється поєднанням довгострокового ефек-
ту відношення до товарів, реалізованим у роз-
дрібній торговельній мережі в плані формування 
цінності бренду і тактичних переваг стимулюю-
чих акцій.

 

 
Рис. 2. Взаємодія рекламних і стимулюючих акцій [4, с. 140]

Рис. 1. Спільна дія засобів стимулювання збуту  
і реклами [7, с. 347]
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СООТНОШЕНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА

Аннотация
В статье раскрыта сущность рекламы и ее соотношение с реализацией продукции, а также с мерами 
стимулирования сбыта. Описанные задачи рекламы в розничной торговле и ее особенности. Стимули-
рующая реклама является самым распространенным видом рекламы. Рекламная активность направ-
лена на повышение уровня осведомленности о товаре или компании, повышение лояльности к ним, на 
стимулирование потребителей покупать более продвигаемой.
Ключевые слова: реклама, стимулирование сбыта, розничная торговля, промоушн-реклама, реклам-
ная акция, коммуникация.

Dobrovolska V.A.
Mykolaiv Interregional Institute of Human Development «Ukraine»

RATIO ADVERTISING AND SALE OF GOODS

Summary
The article reveals the essence of advertising and its relationship with product sales, as well as measures to 
stimulate sales. Described job advertisements in retail and its features. Stimulating advertising is the most 
common type of advertising. Advertising activity aims to increase awareness of a product or company, 
increasing loyalty to them, to stimulate consumers to buy more products promoted.
Keywords: advertising, sales promotion, retail business, promotion-advertising, advertizing campaign, 
communication.
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РЕКЛАМА ЯК ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Добровольська В.А.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

В статті доведено, що рекламна діяльність є своєрідною тріадою видів діяльності підприємницьких струк-
тур, а саме виробництва, торгівлі та надання послуг. Стверджується, що як і будь-яка інша послуга, 
реклама може бути споживчою і діловою. Підприємницькі структури становлять інтерес, насамперед, з 
позицій здійснюваної ними діяльності. Актуальним видається розгляд методів впливу на свідомість спо-
живача, використовуваних при створенні нематеріальної реклами.
Ключові слова: реклама, виробництво, торгівля, надання послуг, ділова реклама, споживча реклама, 
медіа план.
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах функціонування економіки особли-

ва роль відводиться розвитку підприємницьких 
структур, як базисних одиниць, що сприяють 
економічному зростанню країни. Підприємниць-
ка структура передбачає певний якісний склад 
і кількісні пропорції поєднуваних ресурсів, а та-
кож процеси, з яких забезпечується їх транс-
формація в продукт. Безумовним є той факт, що 
одним з видів підприємницької діяльності є ре-
кламна діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вра-
ховуючи дану класифікацію видів діяльності, 
можна відзначити, що рекламна діяльність під-
приємницьких структур має вельми специфічний 
характер, включаючись в кожну з наведених на 
рис. 1 групу. Дана обставина пояснюється тим, що, 
по-перше, підприємницькі структури створюють 
рекламу (в даному контекст рекламна діяльність 
відноситься до виробничої), по-друге, вони прода-
ють або перепродують, якщо мова йде про взаємо-
дію рекламних агентств і безпосередніх суб'єктів, 
що надають рекламні послуги (тобто функціону-
вання у сфері торгівлі), по-третє, підприємницькі 
структури надають рекламні послуги [1, с. 14].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Під підприємницькою струк-
турою розуміється юридично оформлена, іє-
рархічно структурована сукупність професійно 
орієнтованих людей (персоналу), об'єднаних для 
вирішення якої-небудь задачі, виконання певної 
спільної цілеспрямованої діяльності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
визначення сутності реклами як виду підприєм-
ницької діяльності та виявити її особливості.

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що 
підприємницькі структури становлять інтерес, 
насамперед, з позицій здійснюваної ними діяль-
ності. При цьому діапазон видів підприємниць-
кої діяльності настільки широкий, що найбільш 
оптимальним бачиться розгляд їх систематизо-
ваного подання (рис. 1).

При цьому слід мати на увазі, що створення 
доданої вартості в контексті виробництва засно-
ване на переробці ресурсів в якісно новий стан; у 
сфері торгівлі додаткова вартість створюється за 
рахунок підвищення зручності придбання та спо-
живання, при цьому сам продукт не змінюється; 
при наданні послуг створення доданої вартості 
відбувається за рахунок проведення робіт, що за-
довольняють потреби споживача (споживачем мо-
жуть виступати як фізичні, так і юридичні особи).

 

Види діяльності підприємницьких структур

Виробництво Торгівля Надання послуг

- матеріальне
- нематеріальне

- на внутрішньому 
ринку

- міжнародна торгівля

- споживчі 
послуги;

- ділові послуги

Рис. 1. Види діяльності  
підприємницьких структур [2, с. 3]

Таким чином, можна зробити висновок, що 
рекламна діяльність є своєрідною тріадою видів 
діяльності підприємницьких структур.

Виходячи з цього, доцільним вбачається роз-
гляд рекламної діяльності в розрізі трьох її про-
явів: у сфері створення, у сфері торгівлі та у 
сфері надання рекламних послуг.

Відштовхуючись від припущення, що рекла-
ма у своїй квінтессенціальній суті являє собою 
послугу, зауважимо, що як і будь-яка інша по-
слуга, реклама може бути споживчою і діловою.

На думку С.М. Іщук, професійна реклама має 
три завдання [3, с. 99]:

1) переконати фахівців-професіоналів в необ-
хідності придбання інструменту, обладнання або 
матеріалів конкретної марки для використання у 
своїй роботі;

2) спонукати фахівців-професіоналів реко-
мендувати своїм пацієнтам або клієнтам застосу-
вання конкретного виробу або послуги;

3) переконати людину саму застосовувати ре-
кламовані вироби.

Іншу класифікацію рекламної діяльності про-
понує Л.Ю. Луференко, яка виділяє наступні 
види реклами [4, с. 41]:

– торгова реклама (реклама товарів, послуг);
– політична реклама (агітація за кандидатів 

на виборах, демонстрації, мітинги);
– наукова реклама (реклама просвітницького 

спрямування, наукова популяризація в листів-
ках, плакатах);

– релігійна реклама (релігійні плакати, запро-
шення до ритуальних акцій);

– юридична реклама (повідомлення про зниклих, 
пошуки злочинців, запрошення на судові процеси);

– сімейна реклама (шлюбні оголошення, за-
прошення до знайомства).

При розгляді сфери створення реклами, необ-
хідно відзначити, що виробництво реклами мож-
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ливо (рис. 1) у двох напрямках: матеріальне ви-
робництво і нематеріальне.

До сфери матеріального виробництва нале-
жать ті підприємства комплексу, що виробляють 
для потреб рекламного процесу все різноманіття 
матеріальних рекламних матеріалів і рекламних 
носіїв. Рекламні матеріали – це друкована, су-
венірна рекламна продукція, відео- і телевізійні 
ролики і т. п. Рекламні носії – це рекламні стен-
ди, щити, брандмауери, світлові короби, транспа-
ранти-перетяжки та інші установки і пристрої, 
призначені для розміщення вуличної зовнішньої 
і внутрішньої інтер'єрної реклами. Підприємства, 
що їх виробляють за своїми видами діяльності 
можуть відноситись до таких галузей, як полі-
графічна, машинобудівна, будівельна тощо.

До сфері нематеріального виробництва відно-
сяться підприємства, які виробляють для потреб 
рекламного процесу рекламні послуги та нематері-
альні цінності. До рекламних послуг можна віднести 
наступну діяльність: розробку рекламної стратегії 
та медійної тактики (медіапланування), купівлю 
рекламних площ (медіабаїнг), моніторинг реклам-
них кампаній, розміщення та/або розповсюдження 
рекламної інформації і т.п. До нематеріальних цін-
ностей можна віднести: творчу стратегію рекламної 
кампанії (рекламний креатив), стратегію позиціо-
нування бренду, дизайн рекламних оголошень, сю-
жети і сценарії рекламних аудіо- та відеороликів, 
самі ролики і т.д. Нематеріальні цінності є об'єктами 
авторського права і суміжних прав. При цьому під-
приємства, що виробляють рекламні послуги та не-
матеріальні цінності, належать до різних галузей і 
сфер діяльності, таких як сфера послуг, транспорт, 
телекомунікації, роздрібна торгівля тощо [7, с. 5].

У зв'язку з цим актуальним видається роз-
гляд методів впливу на свідомість споживача, 
використовуваних при створенні нематеріальної 
реклами. Так, наприклад, Р. В. Ваксман виділяє 
наступні методи, використовувані в процесі ви-
робництва реклами [1, с. 101]:

– акцент на простоті і швидкості отримання 
ефекту;

– просування (розкрутка) позитивного образу 
товару на базі образу іншої;

– порівняння;
– створення контрасту;
– використання авторитетів (груп впливу);
– сторона, що перемогла;
– додаткове свідчення;
– концентрація на декількох рисах або осо-

бливостях;
– використання слоганів;
– вибірковий підбір інформації;
– ствердні висловлювання.
Троїстий характер рекламної діяльності та-

кож диктує нам необхідність аналізу його остан-
ньої складової – торговельної. Зауважимо, що 
реклама створюється і функціонує в тій частини 
ринку інформації, яку прийнято називати рин-
ком рекламних впливів. Деякі автори називають 
його первинним рекламним ринком [5; 7]. Необ-
хідно розібратися, що це таке і як він пов'язаний 
з ринком рекламних продуктів і послуг або з вто-
ринним рекламним ринком.

Очевидно, що ринок рекламних продуктів і 
послуг (рекламний ринок) – це ринок, на якому 
купується і продається робота, результатом якої 

є продукт, призначений для ринку рекламних 
впливів. Суб'єктами цього ринку є рекламодав-
ці (замовники або спонсори реклами) і рекламне 
виробництво (комунікаційні, рекламні агентства, 
продакшн-студії, дизайнстудія, рекламне вироб-
ництво тощо), розповсюджувачі реклами (влас-
ники рекламного простору). У процесі їх вза-
ємодії формуються пропозиція, попит і ціна на 
рекламні товари і послуги і рекламний простір.

Отже, на ринку рекламних продуктів і по-
слуг купується і продається робота, результатом 
якої може бути один, всі або будь-яка комбінація 
нижчеперелічених явищ [6, с. 140]:

– будь-який з можливих видів комунікацій-
них маркетингових стратегій – стратегія виве-
дення продукту на ринок, вибудовування або 
розвитку бренду, репозиціонування марки, де-
маркетинга (відходу з ринку) тощо. При цьому 
слід мати на увазі, що будь-який з видів наведе-
них стратегій – це документ, і його розробка ви-
магає значних масивів маркетингової інформації 
про об'єкт реклами, його конкурентів, покупців і 
споживачів, колишній рекламний і маркетинго-
вий досвід. Зрозуміло, це передбачає отримання 
такої інформації, її обробку та аналіз;

– рекламна інформація, формалізована або 
представлена у вигляді рекламної стратегії, покли-
каної вирішити конкретні маркетингові завдання 
рекламодавця в рамках розробленої комунікацій-
ної маркетингової стратегії при допомозі конкрет-
них творчих і маркетингових методів. Її розробка 
припускає наявність конкретного завдання (бри-
фу), що спирається на основні положення комуні-
каційної маркетингової стратегії, і, можливо, залу-
чення таких фахівців, як маркетолог, копірайтер, 
креатор, дизайнер, технолог тощо;

– рекламна інформація, матеріалізована на 
конкретних носіях. Матеріалізація рекламної ін-
формації вимагає залучення конкретних реклам-
них виробництв;

– стратегія (медіа стратегія) і тактика (медіа-
план) поширення рекламної інформації в часі і про-
сторі, яка визначає задіяння відповідних каналів і 
технологій, тривалість, формат розповсюдження 
тощо. Розробка цих документів потребують аналіз 
конкурентного середовища на ринку рекламних 
впливів, визначення та розрахунків медіаметрич-
них параметрів різних варіантів медіапланів, оцін-
ки та порівняння вартості різних тактик.

– аналіз ефективності рекламної кампанії.
Виходячи з розглянутих аспектів діяльнос-

ті підприємницьких структур в області реклами, 
можна зробити висновок, що рекламна діяльність 
носить потрійний характер, виступаючи одночас-
но з боку виробництва, торгівлі та сфери послуг.

Висновки і пропозиції. Рекламна діяльність 
є своєрідною тріадою видів діяльності підприєм-
ницьких структур, а саме: виробництва, торгівлі 
та надання послуг. Реклама, як і будь-яка інша 
послуга, може бути споживчою і діловою. Вироб-
ництво реклами можливо у двох напрямках: ма-
теріальне виробництво (підприємства комплексу, 
що виробляють для потреб рекламного процесу 
все різноманіття матеріальних рекламних ма-
теріалів і рекламних носіїв) і нематеріальне ви-
робництво (підприємства, які виробляють для 
потреб рекламного процесу рекламні послуги та 
нематеріальні цінності).
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РЕКЛАМА КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье доказано, что рекламная деятельность является своеобразной триадой видов деятельности 
предпринимательских структур, а именно производства, торговли и услуг. Утверждается, что как и 
любая другая услуга, реклама может быть потребительской и деловой. Предпринимательские струк-
туры представляют интерес, прежде всего, с позиций осуществляемой ими деятельности. Актуальным 
представляется рассмотрение методов воздействия на сознание потребителя, используемых при соз-
дании нематериальной рекламы.
Ключевые слова: реклама, производство, торговля, оказание услуг, деловая реклама, потребительская 
реклама, медиа план.

Dobrovolska V.A.
Mykolaiv Interregional Institute of Human Development «Ukraine»

ADVERTISING AS A TYPE OF BUSINESS

Summary
The article proved that advertising is a kind of triad activities of businesses, such as manufacturing, trading 
and services. It is alleged that, like any other service, advertising can be a consumer and business. Business 
structures are of interest, especially from the standpoint of their ongoing activities. Issued an urgent review 
of methods to influence the minds of the consumer, used in the creation of the intangible advertising.
Keywords: advertising, production, trade, providing of services, business advertising, consumer advertising, 
media plan.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Дуброва Н.П., Лепеха А.В.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

У статті розглянуті теоретичні аспекти споживчого та іпотечного кредитування в умовах кризи. Досліджені 
основні проблеми в організації споживчого та іпотечного кредитування і перспективи їх розвитку в май-
бутньому. Акцентується увага на тому, що кредитування населення на споживчі потреби дає можливість 
активізувати економіку країни та певним чином згладити соціальну нерівновага суспільства. Зазначено, 
що споживче та іпотечне кредитування відповідній законодавчій підтримці держави може забезпечити 
зростання добробуту населення та стабілізацію банківської системи.
Ключові слова: споживчий кредит, іпотечний кредит, ефективна ставка, платоспроможність, криза, до-
бробут населення.
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Постановка проблеми. Іпотечне й спо-
живче кредитування та його організація 

займають важливе місце в економічній систе-
мі багатьох країн світу. На сьогодні іпотечне та 
споживче кредитування є одним з напрямків по-
кращення економічного та соціального розвитку 
України, що потребує ретельного опрацювання 
широкого кола проблем. Це пов'язано з тим, що 
всі ланки суспільства прагнуть ефективно функ-
ціонувати, а без розвитку банківської інфра-
структури, насамперед споживчого та іпотечного 
кредитування, неможливо досягнути добробуту 
населення. У той час світова фінансова криза, а 
також економічні та політичні негаразди в Укра-
їні внесли певні корективи у розвиток вітчизня-
ного споживчого та іпотечного кредитування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку споживчого та іпотечно-
го кредиту в науковій літературі приділяється 
належна увага. Вагомий внесок у дослідження 
споживчого кредиту зробили провідні вітчизня-
ні науковці: М. Алексеєнко, О. Євтух, Б. Івасів, 
В. Лагутін, А. Мороз, М. Савлук, Р. Тиркало та 
інші. Окремим аспектам проблеми іпотечного 
кредитування присвячено праці В. Валентинова, 
О. Євтуха, Т. Ковальчука, М. Дем’яненка, В. Рад-
ченка, П. Саблука, С. Юргелевич та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Ученими і практиками зро-
блено вагомий внесок у розвиток теорії і прак-
тики споживчого та іпотечного кредиту. Разом з 
тим недостатньо досліджені й потребують погли-
бленого вивчення роль споживчого та іпотечного 
кредиту в економіці, перспективи його розвитку 
в Україні, питання формалізації концептуаль-
них засад функціонування на користь економіки 
і добробуту населення. Актуальними є питання 
доступності споживчих та іпотечних кредитів і, 
зокрема, підвищення фінансово-правової обізна-
ності населення України.

Мета статті. Метою статті є дослідження осо-
бливостей сучасного стану споживчого та іпотеч-
ного кредитування в Україні, основних проблем 
його подальшого розвитку за умов політичної та 
економічної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Споживче та іпотечне кредитування з кожним 
роком набуває все більшої актуальності. Це 
пов’язано з тим, що всі ланки суспільства праг-
нуть ефективно функціонувати, а без розвитку 
банківської інфраструктури, насамперед спо-

живчого та іпотечного кредитування, неможли-
вий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх 
його верств населення [1]. Існує досить широкий 
спектр банківських продуктів зі споживчого та 
іпотечного кредитування як на світовому ринку, 
так і на ринку України. Необхідність кредиту-
вання населення на споживчі потреби обумов-
люється тим, що в процесі задоволення потреб 
відбувається підвищення платоспроможного по-
питу та життєвого рівня у цілому, а також пев-
ним чином згладжується соціальна нерівновага 
суспільства. Розвиток іпотечного кредитування, 
або кредитування під заставу нерухомості, у да-
ний час є одним з найбільш актуальних завдань 
для України, насамперед тому, що саме іпотека 
може стати ефективним інструментом рішення 
житлової проблеми в країні. Крім того, світовий 
досвід свідчить про позитивну роль іпотеки в по-
доланні кризи та прискоренні проведення еконо-
мічних реформ, що не менш важливо для дер-
жави. Ефективне функціонування іпотечного та 
споживчого механізму дозволить підвищити рі-
вень капіталізації інвестиційних ресурсів, більш 
ефективно розподілити капітал між сферами 
та галузями економіки, дасть змогу розширити 
фондовий ринок шляхом випуску іпотечних цін-
них паперів. Саме завдяки іпотеці можна суттє-
во підвищити інвестиційну спрямованість націо-
нального фінансового ринку.

Іпотечне та споживче кредитування сприяє 
подоланню суперечності поміж поточними дохо-
дами і заощадженнями населення, з одного боку, 
та високою вартістю житла – з іншого, яке є на 
сьогодні найдорожчим придбанням у структурі 
витрат родини із середнім рівнем доходів. Ви-
рішення такого економічного протиріччя може 
бути досягнуто шляхом створення сприятливих 
умов для залучення ресурсів на ринок нерухо-
мості з фінансового ринку. Особливо актуально 
це питання стоїть перед молодими людьми, яким 
відразу хотілося б мати власне житло та мож-
ливість його обладнати; мати елементарні засоби 
для прийнятного проживання [2, 3].

Споживчий кредит надається продавцем або 
третьою особою (банківськими та не банківськими 
установами) споживачеві на придбання спожив-
чих товарів тривалого користування, робіт або по-
слуг, на задоволення особистих потреб людей на 
умовах розстрочки, відстрочки платежу або при 
використанні карток чи інших платіжних систем. 
В основному споживчими кредитами користують-
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ся фізичні особи, хоча деякі автори до спожива-
чів відносять і юридичних осіб. Вважається що усі 
види споживчого кредиту мають соціальний ха-
рактер, бо сприяють вирішенню соціальних про-
блем і підвищенню добробуту населення.

В Україні використовуються наступні види 
споживчого кредитування [6]:

1. Автокредитування – кредитування фізичних 
осіб на довгострокових засадах з придбання авто-
мобільного транспорту для власного використання.

2. Іпотечне кредитування.
3. Споживче кредитування на торгівельних точ-

ках – надання безготівкових позик на придбання 
споживчих товарів безпосередньо на торгівельних 
точках за допомогою представників банку.

4. Карткові кредити – надаються фізичним 
особам з використанням кредитних карток, що 
мають певний ліміт і за використання коштів 
сплачується відсоток.

5. Кредити овердрафт для зарплатних кар-
ток. Ліміт встановлюється на рівня п’яти окладів 
працівника. 

Іпотечний кредит має чітке цільове призна-
чення і найчастіше використовують для фінан-
сування придбання, побудови і перепланування 
житлових і виробничих приміщень, а також осво-
єння земельних ділянок. Особливістю останнього є 
те, що заставою може виступати нерухомість, на 
купівлю якої він береться. Суб'єктами іпотечно-
го кредиту виступають кредитори з іпотеки (іпо-
течні банки або спеціалізовані іпотечні компанії, 
універсальні комерційні банки) та позичальники 
(юридичні та фізичні особи, які мають у влас-
ності об'єкти іпотеки, або мають поручителів, які 
надають під заставу об'єкти іпотеки на користь 
позичальника). Об'єктами іпотечного кредиту є 
житлові будинки, квартири, виробничі будинки, 
споруди, магазини, земельні ділянки тощо. Роз-
мір іпотечного кредиту визначається у вигляді 
частини вартості об'єкта іпотеки, таким чином є 
можливість отримувати під заставу одного й того 
самого нерухомого майна додаткові іпотечні по-
зики, тоді як заставне майно залишається у по-
зичальника, який продовжує його експлуатувати, 
тобто зберігає своє право власника [8].

Нині Україна переживає фінансову кризу, 
основні причини якої: тягар зовнішнього бор-
гу, великий дефіцит рахунку поточних опера-
цій та слабкість банківського сектора. За період  
2007-2015 рр. обсяг наданих українськими кре-
дитами споживчих кредитів зменшився на 8,8% 
(рис. 1).

 
Рис. 1. Динаміка наданих споживчих кредитів 
по Україні (дані НБУ за період 2007-2015 рр. 

розраховано на основі даних [5])

Максимального значення обсяг виданих спо-
живчих кредитів досяг у 2008 р. – 186088 млн. грн. 

Як зазначають фахівці до вересня 2008 р. укра-
їнська банківська система працювала достатньо 
стабільно, мала певну довіру у населення, що і 
позначилося на обсягах споживчого кредитування 
незважаючи на гостру фазу світової фінансової 
кризи 2007-2008 рр. [9]. І вже у 2009 р. сума ви-
даних споживчих кредитів знизилась на 26,3%. 
Системна фінансова криза 2014-2015 рр. спричи-
нила скорочення потреби у споживчих кредитів 
на 22,4%. Найбільшою популярністю користують-
ся споживчі кредити до 1 року, їх обсяг збільшив-
ся на 74,6% за період 2007-2015 рр. Тоді як обсяг 
наданих споживчих кредитів на термін від 1 до 5 
років знизився на 32,9%, а 5 років – на 19,1%

Щодо іпотечного кредитування, то за пері-
од 2007-2015 рр. розмір останнього знизився на 
17,6%. Тобто світова фінансова криза 2008 р. не 
вплинула вагомо на банківський ринок Украї-
ни, оскільки неповернення іпотечних кредитів 
не мало масового характеру, та й сама їх сума 
становила всього 15 відсотків від ВВП, тоді як у 
США – 75 [10]. 
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Рис. 2. Динаміка наданих іпотечних кредитів 
по Україні (дані НБУ за період 2007-2015 рр. 

розраховано на основі даних [5])

Слід окремо зазначити, що за 2007-2015 рр. 
розмір виданих іпотечних кредитів до одно-
го року зріс майже у 2,4 рази. Тоді як кількість 
виданих кредитів від 1 до 5 років знизилась на 
62,8%, а понад 5 років – на 12,3%. Тобто, зважаю-
чи на вищевикладене ринок довгострокових кре-
дитних ресурсів в Україні практично не корис-
тується попитом. Така ситуація пояснюється ще 
й тим що в сучасних умовах різко впала довіра у 
населення, як основного інвестора до банківської 
системи України, і останні не готові розміщувати 
гроші на банківських депозитах. А саме депозити 
і є основним джерелом фінансування споживчого 
та іпотечного кредитів. 

Cистема іпотечного кредитування в фінансо-
вій системі країни полегшує доступ до іпотечних 
кредитів, що призводить до ефективного функ-
ціонування та швидкого зростання ринку капіта-
лу. В свою чергу зростання ринку капіталу дає 
можливість проведення сек’юритизації (випуск 
іпотечних цінних паперів), а його механізм за-
безпечує ефективне фінансування нерухомості 
внаслідок розвитку вторинного іпотечного ринку.

Споживче та іпотечне кредитування тісно 
пов’язано з різноманітними економічними та со-
ціальними показниками. Основними проблемни-
ми моментами у сфері споживчого кредитування 
слід визнати майже повну відсутність законодав-
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чої бази кредитного процесу, недосконалу органі-
зацію споживчого кредитування в банках Украї-
ни та високі процентні ставки за кредитами. 

Основою ефективної роботи системи іпотеч-
ного та споживчого кредитування є інструменти 
та інститути залучення довгострокових фінан-
сових ресурсів. Зокрема розширення обсягів за-
лучених ресурсів, зниження їхньої вартості в 
розвинених країнах дозволило знизити вартість 
іпотечних кредитів.

За умов сучасної фінансової кризи в Україні, з 
точки зору кредиторів проблема полягає у тому, 
що позичальники в наслідок несприятливої соці-
ально-економічної ситуації не можуть своєчасно 
погашати кредити, а це призводить до зростан-
ня ризику неповернення кредитних коштів та 
зниження ліквідності банків. З точки зору пози-
чальників основною проблемою є високі процентні 
ставки за кредити, а за умов кредитування в іно-
земній валюті – є ризик зростання курсу валюти. 

Однією з проблем споживчого кредитування є 
законодавчі прогалини що стосуються оманливої 
реклами, розкриття інформації, оцінки кредито-
спроможності позичальника, кредитного посе-
редництва, несправедливих умов договорів спо-
живчого кредиту, безальтернативне нав'язування 
додаткових та супутніх послуг та відповідальнос-
ті у сфері споживчого кредитування. Безперечно 
споживачі мають знати фактичну вартість креди-
ту, ефективну процентну ставку та інформацію 
про будь-які додаткові платежі, які сплачуються 
за видачу, обслуговування та повернення креди-
ту. Однак, практика надання повної інформації в 
Україні є неналежною, починаючи від розкриття 
інформації у період до укладання договору і про-
тягом усього строку дії договору [10].

Протягом строку дії договору для фінансових 
установ звичайною практикою є інформування 
позичальників про зміни істотних умов догово-
рів шляхом розміщення відповідної інформації на 
вебсайті банку чи її опублікування у друкованих 
ЗМІ, що призводить до того, що споживачам неві-
домі реальні умови договору. В дослідження спо-
живчого кредитування в Україні в рамках про-
екту «Розвиток фінансового сектору» (USAID/
FINREP) у вересні 2011 року, зазначається, що 
кредитори не виконують вимогу щодо розкриття 
інформації потенційним позичальникам у пері-
од до укладання договору про реальні процентні 
ставки за кредитами і у деяких випадках річна 
реальна процентна ставка складала 135% [6].

Виходячи із вищенаведеного доцільним є 
створення механізму споживчого кредитування, 
який дасть змогу забезпечити захист прав та 
інтересів споживачів та кредитодавців, що має 
включати [6, 7, 8]:

1. Оцінка кредитоспроможності. Важливою 
умовою розвитку споживчого кредитування є на 
рівні закону зобов’язати банк або іншу фінансову 
установу проводити оцінку кредитоспроможнос-
ті позичальника. Дана вимога виконується лише 
банками відповідно до нормативно-правових ак-
тів Національного банку України.

2. Вимоги до реклами та подання інформації 
споживачеві встановлені відповідно до Дирек-
тиви ЄС 2008/48 про договори споживчого кре-
дитування щодо інформації щодо ефективної 
процентної ставки. До розрахунку ефективної 
ставки мають включати усі проценти за креди-
том та платежі за інші послуги кредитодавця, що 
пов'язані із кредитом. 

3. Врегулювання діяльності посередників. 
4. Врегулювання питань щодо супутніх послуг 

за споживчим кредитуванням. 
Щодо українського ринку іпотеки, то останній 

характеризується переважно депозитною модел-
лю фінансування, домінуванням універсальних 
банків, відсутністю спеціалізованих інститутів 
іпотечного ринку, гарантійних фондів іпотечного 
страхування ринкового фінансування та певної 
інфраструктури. Для усунення існуючих про-
блем та подальшого розвитку іпотечного кре-
дитування на наш погляд з урахуванням думки 
провідних науковців необхідно [9]:

1) удосконалити законодавчу базу в частині 
створення системи гарантій і прозорих умов ді-
яльності учасників іпотечного ринку, стандар-
тизації та уніфікації процедури іпотечного кре-
дитування;

2) сприяти розвитку системи страхування 
іпотечних кредитів, фондового ринку, інфра-
структури іпотечного ринку, дворівневої системи 
іпотечного кредитування;

3) забезпечити створення сприятливих умов 
доступу до капіталу, зменшення відсоткових 
ставок на іпотечні кредити; 

4) налагодити співпрацю з ріелтерськими 
компаніями.

Соціально-економічним наслідком реалізації 
даних пропозицій буде розвиток цивілізованого 
ринку, що дозволить знизити ризики порушен-
ня прав споживачів фінансових послуг внаслідок 
надання їм повної та прозорої інформації; вста-
новити відповідальність фінансових установ за 
порушення прав споживачів; забезпечити надій-
ність банківської та фінансової системи шляхом 
обмеження видачі кредитів споживачам з нена-
лежною кредитоспроможністю, створити дієву 
систему захисту прав споживачів фінансових 
послуг; забезпечити зростання добробуту насе-
лення та зростання економіки країни через акти-
візації споживчого та іпотечного кредитування.

Висновки і пропозиції. Споживче та іпотечне 
кредитування є невід’ємною ланкою банківської 
системи, а тому налагодження справ у цій сфері 
буде сприяти «оздоровленню» усієї банківської 
системи. Головною причиною, що призвела до 
низки проблем є криза останніх років, яка спо-
стерігається не тільки в Україні, а й в усьому 
світі. Банки, щоб привабити у цей час клієнтів 
допустилися значної помилки – надавали по-
зики фізичним особам, не проводячи належний 
аналіз їх кредитоспроможності, чим підвищили 
ризик своєї діяльності. Тому треба внести низку 
змін з метою активізації споживчого та іпотеч-
ного кредитування.



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

585

Список літератури:
1. Губарь О. Кредитні ставки ідуть у вільне плавання / О. Губарь // Коммерсант. – 2010. – № 3. – С. 15-20. 
2. Дубницький В. Споживче кредитування та перспективи його роз-витку в Україні / В. Дубницький, Р. Лісна, 

К. Кузьміна // Коммерсант – 2015. – № 10. – С. 8-13. 
3. Закон України «Про споживче кредитування» від 15.11.16 р. [Електронний ресурс] // Верховна рада України 

[www. rada.gov.ua]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
4. Круглик С. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи / С. Круглик, О. Єременко // 

Вісник НБУ. – 2015. – № 2. – С. 50-54. 
5. Національний банк України: офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс] // Національний банк 

України – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/index
6. Осадчий Є. Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні / Є. Осадчий // 

Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 11-12. – С. 97-102.
7. Римар С. Споживчий кредит – підвищення життєвого рівня споживачів / С. Римар // Банківська справа. – 

2010. – № 4. – С. 16-20. 
8. Харабара В. М. Проблеми розвитку споживчого кредитування України / В. М. Харабара // Інвестиції: прак-

тика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 41-45.
9. Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи // С. В. Шарова, 

Д. О. Мартищенко / Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2016. –№ 1. – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4722

10. Фатюха Н. Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні / Н. Г. Фатюха, Р. В. Кри-
вошей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016/ – № 19. – С. 32–37.

Дуброва Н.П., Лепеха А.В.
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты потребительского и ипотечного кредитования в условиях 
кризиса. Исследованы основные проблемы организации потребительского и ипотечного кредитования, 
перспективы их развития в будущем. Акцентируется внимание на том, что кредитование населения 
на потребительские нужды дает возможность активизировать экономику страны и определенным об-
разом сгладить социальное неравенство общества. Указано, что потребительское и ипотечное креди-
тование при соответствующей законодательной поддержке государства может обеспечить повышение 
благосостояния населения и стабилизацию банковской системы.
Ключевые слова: потребительский кредит, ипотечный кредит, эффективная ставка, платежеспособ-
ность, кризис, благосостояние населения.
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THEORETICAL ASPECTS OF CONSUMER AND MORTGAGE CREDITING

Summary
Theoretical aspects of consumer and mortgage crediting n a crisis are considered in the article. Basic problems 
of the consumer and mortgage crediting organization and the prospects for their future development are 
investigated. The crediting to the population for consumer needs makes it possible to strengthen the economy 
of the country and in a certain way to smooth the social inequalities of society are in focusing on the article. 
It is pointed that consumer and mortgage crediting with appropriate state legislation support can provide 
the increasing of well-being of the population and stabilization of banking system.
Keywords: consumer credit, mortgage credit, the effective rate, the solvency, crisis, well-being of the 
population.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ПАСИВІВ БАНКУ

Дуброва Н.П., Семенов В.В.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

У статті розглядається сутність процесу управління пасивами банку, досліджуються основні цілі цьо-
го процесу. Обґрунтовується роль управління пасивами в забезпеченні фінансової стабільності банку. 
Обґрунтовано методичні підходи щодо управління пасивами банку з урахуванням гнучкого поєднання 
протилежних вимог – максимізації прибутковості за обов’язкового додержання норм ліквідності. Прове-
дено аналіз поняття «управління пасивами банку», розглянуто існуючі методичні підходи до управління 
пасивами банку. Визначено основні методологічні основи механізму управління пасивами банків, а також 
розроблено основні завдання, цілі та принципи управління.
Ключові слова: пасив, управління пасивами, банк, пасиви банків,.фінансова стійкість.
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Постановка проблеми. Кризові явища в 
економіці України та банківській системі, 

а також необхідність забезпечення стабільного 
функціонування банківських установ призводить 
до того, що пріоритетним завданням менеджменту 
будьякого банку повинно буди ефективне управ-
ління активами і пасивами, як інтегрованого про-
цесу, що охоплює в собі активи, пасиви, їх струк-
туру, ризики, що пов’язані із ними та прибутки. 
Функціонування в банку інтегрованого управ-
ління активами і пасивами потребує створення 
відповідної системи методів та інструментів, що 
забезпечать виконання поставлених завдань та 
прибуткової діяльності, оскільки саме вона є ме-
тою діяльності банку, як комерційної установи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню проблематики управління пасива-
ми банку присвячені праці таких зарубіжних та 
вітчизняних вчених як В.К. Бансал, С. Бранович-
Братанович, І. Волошин, Бєлоглазова Г.М., Бо-
брик М.М., Ларіонова І.В., Сало В.І., Криклій О.А., 
Фролов С.М. Але треба зазначити, що незважаю-
чи на вже отримані наукові результати, сутність 
і проблеми процесу інтегрованого управління па-
сивами банку потребують подальших наукових 
пошуків. Науковці не дійшли консенсусу стосов-
но змісту цього поняття, методів та інструментів 
управління, а також місця управління ризиками 
в системі управління пасивами. 

Однак питання стосовно взаємозв’язку ефек-
тивності управління пасивами банку та його фі-
нансової стійкості, які б відповідали сучасним 
вимогам розвитку банківського сектору, потребу-
ють подальшого вдосконалення та дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Віддаючи належне науковим 
напрацюванням вітчизняних і зарубіжних учених, 
варто зауважити, що існує необхідність удоскона-
лення науково-методологічних засад формування 
системи управління активами та пасивами банків 
в умовах фінансово-економічної нестабільності.

Мета статті. Обґрунтування теоретичних ас-
пектів сутності процесу управління пасивами, 
визначення його цілей та ролі в забезпеченні фі-
нансової стійкості банківської установи. 

Виклад основного матеріалу. Пасиви банків – 
частина бухгалтерського балансу, що відобра-
жає в грошовому вираженні джерела утворен-
ня коштів банку. Залежно від характеру джерел 
коштів усі пасиви банку різняться за терміна-
ми залучення і вартістю. Від вартості й термі-

нів залучення коштів залежить спроможність 
банку забезпечити їх раціональне розміщення 
і врешті-решт допустимий прибуток акціоне-
рів банку. Основним джерелом коштів банку, як 
правило, є депозити фізичних і юридичних осіб, 
а крім того, кошти центральних (національних) 
банків, кредити, залучені в інших комерційних 
банках, облігаційні позики, розміщені на ринку.

Особливістю пасивів комерційного банку порів-
няно з іншими компаніями є висока частка коштів, 
залучених на різних умовах, що значно перевищує 
власні кошти банку. У різних країнах центральні 
(національні) банки, інші контролюючі органи вста-
новлюють нормативи співвідношення власних та 
залучених коштів, що коливают. Сутність пасивів 
банків обумовлюється їх роллю в економіці як фі-
нансових посередників, що акумулюють тимчасово 
вільні кошти суб'єктів господарської діяльності і 
розміщують їх на умовах повернення, строковості 
й платності у тих суб'єктів господарства, які потре-
бують цього для забезпечення виробничого проце-
су. Основними завданнями сучасного комерційного 
банку є надання різноманітних видів позик своїм 
клієнтам для чого необхідне: залучення коштів із 
різних джерел на відповідні терміни, здійснення 
розрахунково-касового обслуговування клієнтів і 
проведення платежів, здійснення операцій з купів-
лі та продажу валютних коштів як за дорученням 
клієнтів, так і за власний рахунок. Для виконання 
цих завдань банку необхідно забезпечити залучен-
ня достатньої кількості коштів із різних джерел на 
різні терміни, домогтися оптимального сполучення 
термінів залучення коштів і їх вартості, а також 
раціонального розміщення коштів у різні види ак-
тивів з метою одержання прибутку, водночас під-
тримуючи необхідний рівень ліквідності й оптимі-
зації ризиків, які виникають при цьому. Такі цілі 
досягаються банком шляхом проведення різнома-
нітних пасивних операцій, при цьому формуються 
пасиву банку [4, с. 4].

Завдання банку щодо управління пасивами, 
як правило пов'язуються також із стабільною 
базою доходів, а це передбачає акцент на розви-
ток традиційних послуг банку, на довгострокове і 
комплексне обслуговування клієнтів.

Завдання щодо досягнення надійності комер-
ційного банку передбачають урахування всіх 
факторів, що забезпечують дотримання вказа-
них критеріїв [1, с. 4].

Управління пасивами та їх результати мають 
відповідати певним вимогам. Ці вимоги накладають 
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відбиток на саме управління і повинні обов'язково 
виконуватися на кожному етапі. Визначимо най-
важливіші принципи управління пасивами.

1. Управління пасивами має базуватися на 
державному підході при оцінюванні економічних 
процесів, явищ, результатів діяльності. Інакше 
кажучи, при управлінні активами і пасивами 
необхідно враховувати відповідність державній 
економічній, соціальний, екологічній, міжнарод-
ній політиці та законодавству.

2. Управління пасивами повинно мати науко-
вий характер, тобто ґрунтуватися на положен-
нях діалектичної теорії пізнання, враховувати 
вимоги економічних законів розвитку, викорис-
товувати досягнення НТП і передового досвіду, 
новітні методи економічних досліджень.

3. Управління має бути комплексним. Комп-
лексність управління вимагає охоплення всіх ла-
нок і сторін діяльності, всебічного вивчення при-
чинних залежностей у діяльності банку [2, с. 5].

Управління має бути оперативним. Оператив-
ність означає вміння швидко й чітко оцінювати 
ситуації, приймати управлінські рішення і вті-
лювати їх у життя [3].

Інформаційне забезпечення аналізу пасивів 
складається з такої інформації:

1. Правова інформація – Закони України.
2. Директивна інформація – Постанови Каб-

Міну, НБУ і т.д.
3. Нормативно-довідкова інформація – Стан-

дарти, довідники тощо.
4. Планова інформація – бізнес-плани, фінан-

сові плани, інвестиційні проекти, кошториси.
5. Фактографічна інформація – бухгалтер-

ський та статистичний облік (баланс, звіт про фі-
нансові результати, звіт про капітал).

Зовнішня інформація банківських установ ви-
користовується з метою прогнозування основних 
параметрів розвитку банку з урахуванням його 
стратегії.

Внутрішня інформація банківських установ 
використовується для забезпечення правильної 
та ефективної роботи банку, зокрема виконання 
та дотримання обов’язкових банківських норма-
тивів [3, с. 6].

Важливу складову в процесі управління па-
сивами банківських установ становить аналіз ін-
формаційних потоків. В процесі управління паси-
вами банківських установ фінансово-аналітична 
служба виконує одну із головних функцій таких 
як: збір первинної інформації; фіксація інформа-
ції, що надходить із зовнішнього середовища та 
локальних баз даних (підрозділів) банку; обробка 
та систематизація інформації; аналіз; структуру-
вання; формування звітів [4, с. 6].

Вся одержана та систематизована інформація 
таким способом формує інформаційно-аналітичну 
базу банківської установи. Правильне викорис-
тання інформації, отриманої з зовнішніх та вну-
трішніх джерел, дозволить банківським менедже-
рам приймати раціональні управлінські рішення 
щодо управління активами і пасивами банку. Для 
ефективного управління пасивами банківських 
установ необхідною умовою є використання ін-
формаційної системи, яка повинна забезпечувати 
оперативність у прийнятті управлінських рішень.

Доцільно зазначити, що процес управління 
пасивами залишається головним пріоритетом фі-

нансових інститутів в умовах сучасного розвитку 
банківської системи України.

Тому, розробка та вдосконалення відповідного 
забезпечення до процесу управління пасивами 
банківських установ в сучасних умовах ринкової 
економіки являється досить актуальним та про-
блемним. Правильно сформована організаційна 
структура та достовірне інформаційне забезпе-
чення процесу управління пасивами забезпечить 
раціональне формування фінансових ресурсів та 
прибутковість банківських установ. 

Якісна стандартизація діяльності організа-
ції одна із вимог міжнародних стандартів. Отже, 
важливість та необхідність інформаційного забез-
печення банківських технологій шляхом розробки 
внутрішніх тих нормативних документів очевидна.

Інформаційні потоки мають складну розгалуже-
ну структуру. Програмно-технологический комп-
лекс банку має забезпечити обмін з велику кількість 
зовнішніх систем і терміналів: платіжних (SWIFT, 
системи грошових переказів фізичних осіб), торго-
вельно-інформаційних (Reuters, біржові системи), 
процессингових, терміналів передачі звітності та 
об'єктивності даних сумнівних операцій.

Однією з напрямів розвитку інформаційних 
технологій у банківських структурах є створен-
ня інформаційно-аналітичних систем. З огляду 
на те, що є безліч каналів послуг різного кла-
су (системи «Клієнт-Банк» і «Internet-банкинг», 
аудиообслуговування, WAP та інших.), потребу-
ють наявності багатьох інформаційних баз даних, 
створення структурованого інформаційного поля 
була в інформаційно-аналітичних системах до-
зволяє поліпшити орієнтування в інформаційних 
базах даних, і підвищити ймовірність прийняття 
вірного рішення.

Процес управління пасивами – це формуван-
ня стратегії та проведення заходів, які приводять 
структуру банківського балансу у відповідність із 
його стратегічними цілями. Він пов'язаний із ба-
лансуванням багато в чому протилежних інтер-
есів акціонерів банку та його клієнтів. Перші за-
цікавлені в максимізації прибутку на вкладений у 
банк капітал, який одержують у формі дивідендів, 
тому вимагають від керівництва банку збільшен-
ня частки дохідних активів та підвищення про-
центних ставок за депозитами. Клієнти банку, в 
свою чергу, хотіли б одержувати вищий дохід на 
кошти, розміщені на поточних, депозитних та ін-
ших рахунках у банку, а позичати кошти на різні 
терміни під якомога нижчий відсоток. Керівництво 
ж банку, з одного боку, повинне забезпечити ак-
ціонерам прийнятний рівень дивідендів, що спів-
відноситься із доходами на капітал, вкладений в 
інші кредитно-фінансові установи, та із середнім 
доходом, який одержують акціонери підприємств 
інших галузей економіки.

Управління пасивами банку не виключає па-
ралельного управління активами, але проблема 
полягає у розмежуванні та автономному засто-
суванні кожного із цих підходів. У такому разі 
структурні підрозділи банку, які відповідають 
за залучення коштів, організаційно відокремле-
ні від кредитних та інвестиційних відділів і не 
мають інформації про можливі напрямки вико-
ристання ресурсів.

Головним недоліком управління пасивами є 
те, що здебільшого вона застосовується за прин-
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ципом «чим більше, тим краще», причому кошти 
залучаються без урахування ефективних на-
прямків їх розміщення.

Управління банком через пасиви уможливило 
поступову реструктуризацію банківських балан-
сів в напрямі мінімізації витрат за залученими 
коштами і, в підсумку, збільшення прибутку і 
капіталу. Вибір оптимальних співвідношень між 
обсягами різних видів депозитних джерел та ка-
піталом, які забезпечували бажаний рівень ста-
більності фондів, дозволяв банкам надавати дов-
гострокові кредити, які є високодохідними, але 
більш ризиковими і потребують довгострокових 
інвестицій. Для забезпечення бажаного обсягу, 
структури та рівня витрат за пасивами банки по-
чали застосовувати як цінові, так і нецінові мето-
ди управління залученими коштами.

Висновки і пропозиції. Із проведеного досліджен-
ня економічної сутності поняття процесу управлін-
ня пасивами банківських установ, слід відзначити, 
що управління пасивами банків – це складна сис-
тема принципів, підходів, методів та інструментів 
розробки та реалізації управлінських рішень, які 
пов’язані із процесами формування, й використання 
фінансових ресурсів банку для досягнення постав-
лених цілей. Розглянувши вище зазначене, необхід-
но констатувати наступне, що в сучасних умовах 
розвитку банківського сектору досить актуальною 
проблемою являється відсутність та необхідність у 
формуванні та побудові сучасного механізму управ-
ління активами та пасивами банківських установ, 
який забезпечить належний рівень ефективності, 
фінансову стійкість, стабільність, ліквідність та мак-
симізацію фінансового результату.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ПАССИВОВ БАНКА

Аннотация
В статье рассматривается сущность процесса управления пассивами банка, исследуются основные 
цели этого процесса. Обосновывается роль управления пассивами в обеспечении финансовой стабиль-
ности банка. Обоснованы методические подходы к управлению пассивами банка с учетом гибкого со-
четания противоположных требований – максимизации доходности за обязательного соблюдения норм 
ликвидности. Проведен анализ понятия «управление пассивами банка», рассмотрены существующие 
методические подходы к управлению пассивами банка. Определены методологические основы меха-
низма управления пассивами банков, а также разработаны основные задачи, цели и принципы управ-
ления.
Ключевые слова: пассив, управление пассивами, банк, пассивы банков, финансовая устойчивость.
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THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF STRUCTURE  
OF LIABILITIES OF BANK

Summary
In article the essence of process of management of liabilities of bank is considered, main objectives of this 
process are researched. The role of management of liabilities is proved in ensuring financial stability of bank. 
Methodical approaches to management of liabilities of bank taking into account a flexible combination of 
opposite requirements – maximizations of profitability for obligatory observance of regulations of liquidity 
are proved. The analysis of the concept «management of liabilities of bank» is carried out, the existing 
methodical approaches to management of liabilities of bank are considered. Methodological bases of the 
controling mechanism are determined by liabilities of banks, and also the main objectives, the purposes 
and the principles of management are developed.
Keywords: liability, management of liabilities, bank, liabilities of banks, financial stability.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
НА ЗАКОРДОННИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Захаров В.А.
Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця

Метою статті є аналіз сучасного стану та визначення головних особливостей управління операційним ме-
неджментом на провідних закордонних промислових підприємствах. Виявлені особливості застосування 
сучасних концепцій управління операційною системою в різних країнах, визначені найбільш поширені на 
провідних закордонних промислових підприємствах інструменти та концепції для управління операційним 
менеджментом. Визначені переваги сучасних концепцій управління операційним менеджментом на закор-
донних промислових підприємствах. Розглянута можливість адаптації закордонного досвіду впровадження 
сучасних концепції операційного менеджменту на українських промислових підприємствах та узагальнені 
основні чинники, що перешкоджають легкому переходу на нову модель управління виробництвом.
Ключові слова: операційний менеджмент, операційна система, «бережливе виробництво», промислове 
підприємство, інструменти управління.
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Постановка проблеми. Сучасний опера-
ційний менеджмент охоплює усі види ді-

яльності підприємства, які пов’язані з навмис-
ним перетворенням матеріалів, інформації тощо. 
Операційний менеджмент підприємства розгля-
дається як ефективне та раціональне управління 
господарськими операціями, як елемент системи 
управління значно впливає на ефективність ді-
яльності, інтегруючи взаємодію підрозділів під-
приємства його взаємозв’язки з постачальниками 
і споживачами, тому підвищення якості опера-
ційного менеджменту є одним с таких завдань 
яке потребує науково обґрунтованого підходу до 
його вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізом проблем операційного менеджменту та підви-
щення його ефективності присвячені роботи зару-
біжних та вітчизняних вчених, серед них Р.Б. Чейз 
[9], Р.Ф. Якобс [9], Дж. Лайкер [4], Дж. Риггс [9], 
Дж. Хейзер [8], Д.П. Хоббс [7] та інші.

Мета статті. Метою статті є аналіз сучасно-
го стану та визначення головних особливостей 
управління операційним менеджментом на про-
відних закордонних промислових підприємствах.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз стану операційного ме-
неджменту на закордонних промислових підпри-
ємствах, говорить про використання, моделей та 
концепцій на основі «бережливого виробництва» 
(«Lean Production»), які використовуються з ме-
тою підвищення якості управління операційним 
менеджментом на підприємствах, але залиша-
ється не вирішеною проблема запровадження та 
адаптації сучасних концепцій управління опера-
ційною системою на вітчизняних промислових 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Концепція 
«Lean Manufacturing» являє собою трансформо-
вану концепцію «бережливого виробництва», яка 
охоплюють всі підсистеми операційної системи 
підприємства.

Концепція «Lean Production» («LP») являє со-
бою американську розробку, яка базується на 
принципах та особливостях управління виробни-
цтвом на японських промислових підприємствах. 
Спочатку сформовану в компанії Toyota модель 
поступово почали застосовувати і інші провідні 

світові промислові підприємства, такі як Ford, 
GE, Boeing, Airbus, Scania.

Не зважаючи на те, що концепція «береж-
ливого виробництва» протягом багатьох років її 
використання на промислових підприємствах за-
кордоном, добре себе зарекомендувала. Проте, 
питання особливостей використання концепції 
«бережливого виробництва» залишається від-
критим оскільки аналіз статистичної інформації 
свідчить про наявність відмов від використання 
концепції «бережливе виробництво» серед про-
мислових підприємств. Дані наводяться в дослі-
дженнях [1, 3, 6, 7] на тему проблем впроваджен-
ня сучасних концепцій управління операційною 
системою промислового підприємства. Також 
можна припустити, що фактор відмови від вико-
ристання концепції «бережливого виробництва» 
залежить від ментальності.

Найбільшу зацікавленість для підприємств 
в галузі застосування концепції «бережливого 
виробництва» являє собою консолідація даних і 
виявлення технологічних особливостей впрова-
дження інструментів та методів «бережливого 
виробництва» шляхом аналізу досвіду вітчизня-
них і закордонних підприємств.

Провідні промислові підприємства країн Євро-
пи та Північної Америки довели свою спромож-
ність у використання та впроваджені концепції 
«бережливого виробництва» на практиці. Аналіз 
використання закордонними підприємствами на 
практики було проведено на основі дисертаційних 
досліджень, які представлені в базі «ProQuest». 
Було проаналізовано 20% закордонних дисерта-
ційних робіт присвячених темі «LP» та її вико-
ристанню на промислових підприємствах [2, 6].

Аналіз закордонних підприємств і їх послі-
довного викладу представлено у відповідності 
з охвату використання інструментів. Проведе-
но аналіз особливостей використання включає в 
себе опис промислового підприємства, який мав 
досвід впровадження інструментів та методів 
концепції «бережливого виробництва». 

Спочатку було розглянуто досвід підприємств 
країн Азії. Сьогодні в Японії концепція «береж-
ливого виробництва» не користується великою 
популярністю, серед нових компаній та молодих 
співробітників. Молодь вважає, що концепція 
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«LP» заставляє їх жертвувати своїм життям за-
ради підприємства. Як наслідок, це призводить 
до досить великий плинності кадрів, незадоволе-
ності і конфліктів [6]. 

Відомі компанії та підприємства такі, як: 
Sony Corp., Suzuki Motor Corp., Toyota Motor Co., 
Honda Motor Co., Japan Tobacco Inc. дотримува-
тися основ філософії концепції «бережливого ви-
робництва» і застосовувати її у повній мірі.

Китайські підприємства «Lenovo», «Covidien», 
«Ingersoll Rand», «Metso», «Suntory» активно 
застосовують у своєму виробництві філософію 
«Kaizen» та інструменті концепції «LP», стан-
дарти менеджменту якості, ISO 9001:2008, 5S, 
SMED, ТРМ, Kanban [6].

Досвід підприємств Північної та Південної 
Америки.

Методи концепції «LP» широко пропагуються 
і поширюються в США через спеціалізовані га-
лузеві асоціації з освоєння Lean в конкретній ін-
дустрії, включаючи суднобудування, авіакосмос, 
будівництво та багато інших.

Застосування принципів концепції «LP» серед 
одного з найбільших виробників США підприєм-
ства Crandon Corporation показало, що викорис-
тання таких інструментів як «система виштов-
хнення» (pull system), візуальне управління 
(visual management), стандартизація роботи та 
безпеки (standardize work and safety), постійне 
прагнення до поліпшення (kaize) суттєво впли-
вають на підвищення ефективності управління 
операційним менеджментом і на зниження ви-
трат на промисловому підприємстві [1, 6, 7].

Великою популярністю користуються серед дру-
кованих видань в Сполучених Штатах Америки ін-
струменти «LP». «The Milwaukee Journal Sentinel» 
використовував концепцію «Lean Manufacturing» 
спільно з «Six Sigma» для відповідності стандарту 
якості ISO 9000 [6]. «The Wall Street Journal» та-
кож використовує «Six Sigma» для ідентифікації 
проблем і визначення потреб споживачів. Компанія 
«Southernprint» домоглася успіху завдяки застосу-
ванні в своїй роботі концепції «бережливого вироб-
ництва», їм вдалося знизити витрати і поліпшити 
умови праці на підприємстві.

Для автомобільної промисловості Канади 
основними партнерами є підприємства США, 
Японія та Мексики. Для забезпечення високого 
рівня управління ланцюгом поставок канадськи-
ми підприємствами активно використовується 
система Just-in-time. 

Just-in-Time є одним із стандартів управлін-
ня операційними системами підприємства. Just-
in-Time-стандарт, так само як і концепція «LP» 
широко застосовується в поточному виробництві 
і сфері обслуговування, на самих різних рівнях 
управління операційною системою підприємства, 
має схожі переваги і недоліки. Відмінність двох 
стандартів управління, на думку автора, Just-in-
Time полягає в активному залучені і використанні 
інтелектуального капіталу в управлінні організа-
цією і побудова ефективної операційної системи. 
У концепції «бережливе виробництво» акцент ро-
биться на розбиття співробітників і використання 
трудового потенціалу на розвиток компанії.

Італійська компанія Fiat Automoveis S.A. для 
своїх підприємств в Бразилії розробила програ-
му по роботі з постачальниками, яка базується 

на принципах концепції «LP». Програма носить 
назву «Competitive Improvement strategy», вона 
включає чотири напрямки: якість, конкуренто-
спроможність, «час виходу на ринок» і обслуго-
вування [6].

Підприємства Fiat Automoveis SA використо-
вує наступні інструменти:

Just-in-Time;
Quality Self-Certification System for Supplier 

Performance;
Co-design;
«Minerization» and J Programs.
Використовуючи інструмент «Just-in-Time» 

на підприємствах «Fiat» було проведено інвента-
ризація, скорчений рівень складських запасів та 
знижені затримки. На даний момент близько120 
бразильських постачальників компанії «Fiat» ви-
користовують інструмент «Just-in-Time» і змо-
гли домогтися значних результатів.

Друга програма включає в себе інструменти 
постійного вдосконалення для постачальників 
компанії «Fiat». У рамках програми «Quality Self- 
Certification System for Supplier Performance» 
постачальники працюють за стандартами систе-
ми якості (TQM): статистичні методи контролю 
(Statistical process control – SPC) і гуртки якості 
(Quality circles – QC). Ідея кружків якості на під-
приємствах «Fiat» полягає в тому, щоб працівни-
ки використовували свої знання про виробничі 
процеси в щоденну роботу [6].

Досвід промислових підприємств країн Європи.
Компанія Porsche відома своєю прихильністю 

філософії безперервного вдосконалення. Незва-
жаючи на добре організоване виробництво, її ке-
рівники ніколи не зупиняються на досягнутому і 
ніколи не бувають цілком задоволені результа-
том. Безкомпромісна прагнення до ідеалу мож-
на простежити в тому, як організовані виробничі 
лінії заводів Porsche в Лейпцигу і Цуффенхау-
зене, де активно використовуються принципи та 
інструменти концепції «LP».

Конкурентна перевага компанії Porsche поля-
гає в налагодженої системи робочих і грамотної 
логістики, що дозволяє синхронізувати весь ви-
робничий цикл, включаючи поставки матеріалів і 
відвантаження готових автомобілів, і працювати з 
практично нульовими складськими запасами, все 
це досягається завдяки використання інструмен-
тів Just-in-Time. Завдяки цьому, Porsche мож-
на сміливо назвати виробником з мінімальними 
складськими запасами в Європі. Наприклад, на 
заводі в Лейпцігу запас матеріалів і комплекту-
ючих на складі не перевищує обсягу, достатнього 
для 0,8 робочого дня [5].

Porsche вважає, що інструменти «бережли-
вого виробництва» можуть бути ефективними, 
тільки якщо всі учасники процесу, включаючи 
постачальників, поділяють загальні принципи 
роботи і йдуть становлення правилам. Велику 
роль тут відіграє управління логістичними про-
цесами, щоб зробити рух матеріалів [5]

Ключовим питанням для шведських промис-
лових підприємств, на сьогоднішній день, є орга-
нізація роботи підприємств на основі управління 
якістю. Тому організація робіт на підприємствах 
пов'язана з роллю менеджерів з якості та його 
компетенціями у розвитку менеджменту якості 
на стратегічному рівні. Оперативна відповідаль-
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ність менеджера з якості в основному пов'язано 
зі стандартами якості, такими як ISO та систе-
мою екологічного менеджменту [6].

Шведська компанія Volvo на своїх заводах 
активно використовує свою систему виробництва 
«Volvo Production System», яка основана на кон-
цепції «LP». Також на підприємствах Volvo за-
стосовується система якості, заснована на аудиті 
готової продукції. 

Концепція «бережливого виробництва» ак-
тивно впроваджується на крупних російських 
промислових підприємствах. До них відносяться 
ВАТ «КамАЗ», ОК «Російський алюміній», Агро-
Холдинг «Кубань», ВАТ «Корпорація ВСМПО-
АВІСМА», «СібурХолдінг», ВАТ «Северсталь», 
ВАТ «Російські залізниці», НВО «Сатурн» та ін.

«Братський Алюмінієвий Завод» активно ви-
користовує багато інструменти і методи «концеп-
ції бережливого виробництва», такі як стандар-
тизація, безперервне поліпшення, візуалізація, 
система «точно в строк», система менеджменту 
якості, залучення персоналу.

За принципом візуального контролю була ор-
ганізована – офіс гендиректора АЗ «Урал», одна 
сторона якого скляна і виходить на головний кон-
веєр. Там же стали проходити щоденні наради з 
топ-менеджерами. Усередині офісу розташовані 
елементи візуалізації: великий стенд, на якому 
відображається стан справ на всіх виробництвах 
заводу відповідно з п'ятьма ідеалами виробни-
чої системи (безпека, якість, виробництво, собі-
вартість, персонал), підлогові кольорові квадрати 
(червоний, жовтий, синій), які несуть смислове 
навантаження стану проблем на підприємстві [6].

Активне розповсюдження системи управління 
якістю ведеться на ВАТ «КамАЗ» через навчання 
персоналу, яке відбувається каскадним способом. 
Спочатку фахівці аналітичної служби вчать топ-
менеджерів, а далі нижче по ієрархічній драбині. 
На підприємстві ВАТ «КамАЗ» були сформовані 
між функціональні робочі групи, які охоплюють 
всі технологічні ланцюжки – від видачі кінцевої 
продукції до закупівельного сировини. У завдан-

ня «наскрізний» бригади входить виявлення ре-
зервів і усунення втрат на своєму направлення 
за допомогою розширеного VSM-аналізу. Звіти 
VSM-аналізу щодо розв'язання виявлених невід-
повідностей на конвеєрі, дозволив зробити потік 
безперервним, що значною мірою допомогло роз-
вантажити робітників, оптимізувати виробничу 
лінію, скоротити виробничий цикл, збільшити 
оборотність, підвищити продуктивність [1].

ВАТ «КамАЗ» використовує всі основні ін-
струменти бережливого виробництва. За останні 
сім років роботи він зміг добитися сумарного еко-
номічного ефекту в 23 млрд. руб. Динаміка подачі 
кайдзен-пропозицій від співробітників зросла від 
0,04 до 4,5 на одного працівника в рік. При цьому 
під кайдзен-пропозиціями розуміють пропозиції, 
спрямовані на поліпшення будь-якої частини ви-
робничого процесу. На даний момент 100% пер-
соналу ВАТ «КамАЗ» ознайомлені з методикою 
бережливого виробництва, що сприяє зниженню 
втрат часу, досягнення високих економічних по-
казників і збереженню лідируючих позицій на 
ринку [1].

На основі аналізу були визначені найбільш 
поширені на провідних закордонних промисло-
вих підприємствах інструменти та принципи для 
управління операційним менеджментом: 

система менеджменту якості;
Toyota production system (TPS);
принципи «бережливого виробництва»;
підходи «Lean Production»;
системи «кайдзен», «5S», «TPM», «KANBAN», 

«JIT»;
система PPS (планування і управління вироб-

ництвом);
концепцію SCM (управління ланцюгами по-

ставок);
систему оптимізації витрат і мінімізації втрат.
Особливості застосування сучасних концепцій 

управління операційною системою підприємства 
в різних країнах представлено в табл. 1. Оскіль-
ки представлені інструменти концепції «береж-
ливого виробництва» на прикладі використання 

Таблиця 1
Особливості застосування сучасних концепції управління операційним менеджментом  

на закордонних промислових підприємствах
Країна Інструменти, які використовує підприємство Назва системи

Азія

Японія Kaizen, Kanban, Handling circles, visual, management, 
standardize work, TPM, система 5S, Just-intime, TQM,

Toyota Production System, Honda 
Production System and etc. 

Китай Kaizen, TQM, ISO 9001:2008, Kaizen, 5S, SMED, ТРМ, Kanban.
Північна та Південна Америка

Сполучені 
Штати 

Америки

Рull system, visual management, standardize work and safety, 
kaizen, Lean Manufacturing +Six Sigma, 5S.

Lean Project Delive System, 
Flexible Manufacturing System

Канада Just-in-time, Lean Manufacturing, Six Sigma «Canadian Automotive Production»
Бразилія Kaizen, Just-in-time, TQM, ISO «Fiat Supplier Simple»

Європа 

Німеччина
«Just-in-time», «Just-in-sequence delivery to production 
lines», flowcharts, schedules emergency plans per business/
customer.

Model for an effective supplier-
buyer relationship, Just-in-sequence 
delivery to production lines

Італія Kaizen, JIT, TQM, 5S/ «Fiat Supplier Simple

Швеція Total Quality Management, ISO 9000:2000, Just-in-time, 
standardize work and safety, kaizen. Volvo Production System.

Росія Kaizen, Kanban, push flow, TPM, 5S, VSM, visual control, 
standardization, JIT, TQM «Виробнича система ГАЗу»
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окремого інструменту або набору інструментів 
можна судити про те, які переваги превалюють 
у тих чи інших компаній в певній країні.

Таблиця містить відмітні особливості промис-
лових підприємств різних країн, які були ви-
явлені в результаті аналізу стану операційного 
менеджменту на закордонних промислових під-
приємствах. Кожна компанія використовує пев-
ний набір інструментів. Надалі ці інструменти 
стають складовими елементами операційної сис-
теми підприємства, і носить унікальну назву тієї 
компанії, в якій ці інструменти використовуються 
та направлення на підвищення якості операційно-
го менеджменту на промислових підприємствах.

Серед цього набору інструментів є повторюва-
ні, які використовуються на промислових підпри-
ємствах різних країн. Але є й інструменти, які 
показують відмінну особливість підприємства, та 
їх пріоритетність. Наприклад, компанії Німеч-
чини на базі системи Just-i -Time і pull system 
створили систему доставки сировини і матері-
алів на наступну операцію на виробничій лінії 
(Just-in-sequence delivery to production lines). 
На підприємствах США особливе місце займає 
стандартизація роботи та безпека (stand-ardize 
work and safety). Японські підприємства збері-
гали данина традиціям і в складі інструментів 
операційної системи організовують гуртки якості 
(handling circles).

Наведені вище аналіз показує, що навіть ви-
користання одного інструменту, може дати по-
зитивний результат. Вибравши один інструмент, 
можна створити працездатну систему чи модель 
управління операційної системою. Однак, щоб 
утримати її на належному рівні, одного інстру-
менту може бути недостатньо і необхідно впро-
вадження інших. Наприклад, хороший результат 
дає взаємодія інструментів Kanban + Just-in-
Time, TPM + SMED, Lean Manufacturing + Six 
Sigma, TQM + ISO:9000 [7].

Треба розуміти, що у кожного підприємства 
буде свій рівень і оцінка результативності но-

вовведень. Так само як і вибір допоміжних ін-
струментів залежить від ситуації і потреб під-
приємства. Критерії вибору також поки не є 
розробленими.

Наприклад, Just-in-time було сформовано за-
довго до становлення концепції «бережливе ви-
робництво» і є елементом стандарту управління 
системи виштовхування. Універсальність вико-
ристання Just-in-time на самих різних рівнях 
управління операційної системи зробили його 
привабливим для того, щоб війти в спектр нової 
концепції управління XXI століття.

Висновки і пропозиції. Згідно з авторською 
думкою, застосування тих чи інших інструмен-
тів залежить від потреб виробництва. Цей висно-
вок був зроблений на основі того, що в процесі 
аналізу серед підприємств, які використовували 
сучасні методи та інструменти, концепції. У біль-
шості своїй підприємств використовується пев-
ний набір інструментів. Цей вибір часто залежить 
від сфери діяльності підприємства, її життєвого 
циклу розвитку та фінансового стану, від потреб 
(завдань) компанії, технологічного процесу або 
проблеми з якою зіткнулася підприємство, еко-
номічної ситуації в країні.

Можливість адаптації закордонного досвіду 
сприятливо вплинула на впровадження концеп-
ції в Україні. Але в нашій країні існують чинни-
ки, що перешкоджають легкому переходу на нові 
концепції управління виробництвом, а саме:

труднощі адаптації типових західних методик 
до особливостей менталітету і стилю управління

незадовільний стан основних виробничих 
фондів;

складність залучення вищого керівництва до 
систематичного навчання та підвищення квалі-
фікації в області бережливого виробництва.

Прийнявши рішення використовувати сучасні 
методики управління операційним менеджмен-
том на підприємстві, треба проаналізувати, які 
її інструменти будуть найбільш ефективні для 
конкретного підприємства. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ИНОСТРАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
Целью статьи является анализ современного состояния и определение главных особенностей управле-
ния операционным менеджментом на ведущих зарубежных промышленных предприятиях. Выявлены 
особенности применения современных концепций управления операционной системой в разных стра-
нах, определены наиболее распространенные на ведущих зарубежных промышленных предприятиях 
инструменты и концепции для управления операционным менеджментом. Определенные преимуще-
ства современных концепций управления операционным менеджментом на зарубежных промышлен-
ных предприятиях. Рассмотрена возможность адаптации зарубежного опыта внедрения современных 
концепции операционного менеджмента на украинских промышленных предприятиях и обобщены ос-
новные факторы, препятствующие переходу на новую модель управления производством.
Ключевые слова: операционный менеджмент, операционная система, «бережливое производство», 
промышленное предприятие, инструменты управления.
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ANALYSIS OF CURRENT OPERATIONAL MANAGEMENT  
FOR FOREIGN COMPANIES INDUSTRIAL

Summary
The article is an analysis of the current state and defining the main features of operational management 
in leading foreign industrial enterprises. The features of the application of modern management concepts 
operating system in different countries, the most common identified in leading foreign industrial tools and 
concepts for operational management. The advantages of modern concepts of operational management 
in foreign industrial enterprises. The possibility of adapting foreign experience implementing modern 
concepts of operations management at the Ukrainian industrial and summarized the main factors impeding 
the smooth transition to a new model of management.
Keywords: operations management, operating system, «lean manufacturing» industrial enterprise 
management tools.
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РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ  
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Йовса М.М.
Національний університет харчових технологій

У статті розглянуто сутність та складові елементи системи менеджменту підприємства. Досліджено 
підсистеми системи менеджменту підприємства: виробничу, фінансово-економічну, соціальну, маркетинго-
ву, інноваційну. Визначено заходи з удосконалення всіх підсистем системи менеджменту для вітчизняних 
консалтингових підприємств. Охарактеризовані перспективи розвитку системи менеджменту успішного 
вітчизняного консалтингового підприємства. 
Ключові слова: система менеджменту, управління, інновації, маркетинг. 

Постановка проблеми. За останні десять 
років, спостерігається значний ріст ринку 

консалтингових послуг, як результат глобалізації 
світової економіки. Попит на отримання консуль-
таційних послуг саме українських консалтинго-
вих підприємств зростає в геометричній прогре-
сії. Тому, зважаючи на актуальність дослідження 
діяльності консалтингових підприємств, важливо 
приділити особливу увагу системі менеджменту 
даних установ, а також визначити необхідність її 
вдосконалення.

В нестабільних умовах сьогодення, що супро-
воджуються економічною та фінансовою кризою 
та зниженням купівельної спроможності покуп-
ців на вітчизняному споживчому ринку, важли-
вим аспектом успішності українських консал-
тингових компаній виступає ефективна система 
менеджменту. Проблеми забезпечення якості, 
безпеки і конкурентоспроможності послуг кон-
салтингових підприємств стають особливо акту-
альними в зв'язку з розширенням європейського 
ринку для українських підприємств, що з однієї 
сторони створює нові можливості і перспективи 
торгівлі, проте з іншої – висуває підвищені ви-
моги до якості і безпеки послуг, що надаються.

Інтеграція у світову торгівельну систему ви-
магає від підприємств скорочувати загальні ви-
трати на виробництво послуг, покращувати 
оперативність управління, ефективніше задо-
вольняти запити споживача. В цих умовах про-
відну роль набуває удосконалення управлінської 

діяльності, зокрема шляхом впровадження су-
часних складових системи менеджменту та по-
шуком напрямів їх удосконалення, що є важли-
вою проблемою сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Система менеджменту підприємства є сукупніс-
тю взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють, 
що забезпечує його ефективне функціонування 
і досягнення поставлених цілей. У науковій лі-
тературі значну увагу звертають на проблеми 
формування систем менеджменту вітчизняні й 
зарубіжні науковці. Серед них можна виділити 
таких учених, як О. Кузьмін, А. Шегда, Ф. Хміль, 
М. Мескон, М. Альберт, Г. Щокін та інші [4; 14; 
13; 6; 5]. Дослідженню чинників впливу на розви-
ток консалтингу різних поколінь і проблемі ево-
люції консалтингової діяльності присвячені праці 
зарубіжних вчених: Е. Абрахамсон, В. Алєшніко-
ва, А. Бежанян, Б. Ернст, Л. Інгвол, А. Кайзер, 
М. Кіппінг та інших [7; 1; 2; 16; 17].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на здобутки ві-
тчизняних та закордонних науковців питання 
створення ефективної системи менеджменту на 
підприємствах, що надають консалтингові послу-
ги, залишаються недостатньо розкритими і по-
требують поглиблених досліджень.

Мета статті. Метою статті є визначення на-
прямків щодо удосконалення системи менедж-
менту на вітчизняних консалтингових підпри-
ємствах.

Таблиця 1
Підходи до тлумачення сутності поняття «система менеджменту підприємства»

№ Автор Зміст погляду

1 Калюжна Н.Г. [3, с. 53] уособлення організаційного досвіду, формою прояву якого є організаційні сто-
сунки між її елементами, а саме – між суб’єктом та об’єктом управління.

2 Алиев В. Г. та ін. 
[7, с. 10]

керуюча (суб'єкт управління) та керована (об'єкт управління) системи, а також 
система зв’язків між ними.

3 Рогожин С.В. [8] сукупність всіх елементів, підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, 
що забезпечують задане (цілеспрямоване) функціонування підприємства

4 Кузнєцова Г.Ю. 
[9, с. 121]

… складається з таких підсистем управління: інформаційно-комунікативних 
технологій, стратегічного планування і розвитку, маркетингу, функціональна, 
мотиваційна, контролінгова.

5 Коротков Е.М. [10, с. 40] сукупність ланок, які здійснюють управління та зв'язків між ними.

6 Міщенко О.О. [11, с. 17] сукупність ланок, що спрямовані на забезпечення позитивної динаміки резуль-
тативності діяльності за допомогою використання нових механізмів управління.

7 Монастирський Г.Л. 
[12, с. 159]

сукупність усіх служб підприємства, всіх підсистем та комунікацій між ними, а 
також процесів, що забезпечують функціонування підприємства.

Джерело: розроблено автором на основі [3; 7; 8; 9; 10; 11; 12]
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Виклад основного матеріалу. Існує значна 

кількість підходів до тлумачення сутності понят-
тя «система менеджменту підприємства». Зміст 
основних поглядів зобразимо таблично (табл. 1).

Проведене дослідження різних поглядів нау-
ковців на визначення поняття «система менедж-
менту підприємства» дає змогу виділити два 
основні підходи:

– як система, що складається із двох специ-
фічних підсистем: суб’єкту та об’єкту управління;

– як сукупність ланок (служб) підприємства, 
які забезпечують його функціонування.

 Погоджуємось із Г.Л. Монастирським в час-
тині того, що система менеджменту підприємства 
включає сукупність підсистем, що забезпечують 
функціонування підприємства.

До основних складових системи менеджменту 
вітчизняних підприємств, що надають послуги 
можна віднести: виробничу підсистему, фінансо-
во-економічну підсистему, інноваційну підсисте-
му, соціальну підсистему, маркетингову підсис-
тему. Зобразимо це схематично (рис. 1).

З метою надання інноваційних пропозицій щодо 
удосконалення системи менеджменту, вважаємо 
доречним детальний опис кожної підсистеми.

Виробничу підсистему на консалтингових 
підприємствах утворюють відділи, що безпосе-
редньо розробляють та надають консультацій-
ні послуги замовникам. З метою вдосконалення 
цієї ділянки системи менеджменту вітчизняних 
консалтингових підприємств запропоновано такі 
заходи: планування бізнес-процесів створення 
консалтингових продуктів і оптимізація їх осно-
вних фаз; систематизація діяльності підрозділів 
компанії на забезпечення її ефективності; вибір 
оптимальних каналів збуту консалтингових по-
слуг, зокрема шляхом участі у спеціалізованих 
виставках як в Україні, так і за її межами («RBK 
FOOD PROJECTS», «Форум Індустрія бізнесу», 
«expoTEL», «Высокие технологии XXI века – ВТ 
XXI», «KIEV PROPERTY EXPO-FORUM» і т.д.).

В свою чергу, фінансова підсистема включає 
фінансовий аналіз та прогнозування, що здій-
снюються бухгалтерією. В умовах складної еко-
номічної ситуації в країні ми пропонуємо склада-
ти прогнозований баланс на рік, використовуючи 
результати проведеного аналізу звітного балан-
су. Значення прогнозного балансу полягає в тому, 
що він дозволяє оцінювати фінансовий стан під-
приємства в майбутньому, що дозволить знизити 
ризики банкрутства. Розрахунки прогнозних по-
казників здійснюються на підставі зміни обсягів 
продаж в прогнозному періоді.

Важливу роль на підприємстві відіграє соці-
альна підсистема. Вона включає створення на-

лежних умов для персоналу підприємства та 
підвищення соціально-корпоративної відпові-
дальності перед суспільством. Удосконалення со-
ціальної підсистеми на підприємстві передбачає 
такі заходи, що дозволять підвищити соціально-
корпоративну відповідальність підприємства пе-
ред суспільством:

– проведення спортивних змагань з конкурен-
тами (або клієнтами);

– відрядження співробітників на соціальні про-
екти («спеціаліст на прокат») для обміну досвідом;

– програма «family adventure» («сімейні при-
годи»);

– підтримка молоді, в тому числі в освітніх про-
ектах («Erasmus+», «Hipatia», «Горизонт 2020»);

– спонсорська участь у підтримці спортсменів 
окремих видів спорту (що включені або не вклю-
чені до Паралімпійських і Дефлімпійських ігор).

Відомо, що маркетингова підсистема – це ці-
лісна динамічна соціально-економічна система, 
яка складається з сукупності взаємопов’язаних 
елементів різноманітного ступеню складності та 
організації, що реалізується за допомогою фа-
хівців, які займаються дослідженнями ринку, 
рекламою і просуванням товарів і послуг. На під-
приємстві маркетолог вивчає тенденції ринку, 
досліджує реакції споживачів на нововведення 
та діяльність підприємства в цілому, обробляє 
результати сегментації ринку, планує реклам-
ну діяльність, розробляє заходи із стимулюван-
ня збуту. З метою удосконалення маркетинго-
вої підсистеми керівництво підприємства може 
спрямувати зусилля на активізацію маркетингу 
з метою розвитку комунікації зі споживачами та 
просування послуг консалтингової фірми. Таки-
ми заходами можуть стати:

– проведення рекламних кампаній (off-line та 
on-line);

– розповсюдження безкоштовних промо-вер-
сій продукції;

– проведення та відвідування профільних се-
мінарів, вебінарів, конференцій, заходів та май-
стер-класів;

– підтримка веб-сайту компанії з організаці-
єю зворотного зв'язку, з метою надання відпові-
дей на актуальні питання;

– публікації в спеціалізованих і галузевих 
електронних виданнях;

– членство в галузевих асоціаціях та активна 
участь на зборах галузевих асоціацій.

Інноваційна підсистема включає впроваджен-
ня нових технологій, методів і прийомів роботи, 
розробку нових товарів і послуг на підприємстві. 
Підприємства мають здійснити кроки у напрямах 
активізації інноваційної діяльності. Тому ми про-

Рис. 1. Система менеджменту підприємства
Джерело: розроблено автором на основі [4; 6; 8; 12]
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понуємо напрями діяльності, які можуть суттєво 
вплинути на інноваційний розвиток не лише ком-
панії, але й молодого покоління загалом, а саме:

– створення інноваційного бізнес-інкубатору;
– створення он-лайн аукціону стартапів (з об-

меженим часом на придбання ідеї).
Створення інноваційного інкубатору, передба-

чає налагодження зв’язків з провідними техніч-
ними ВНЗ України, щодо питань співпраці. Так, 
наприклад, підприємство може прийняти участь 
в проекті «MaterialiseAcademy». Цей проект дає 
змогу студентам певний період працювати все-
редині компанії над конкретним проектом з мож-
ливістю подальшого працевлаштування.

Другий захід – це створення он-лайн аукціону 
стартапів (з обмеженим часом на придбання). Це 
можливість для молодого покоління продати свою 
бізнес-ідею, для подальшої її реалізації шляхом 
покупки ідеї іншими компаніями. За рахунок того, 
що час на придбання бізнес-ідеї обмежений, про-
екти, у списках актуальних стартапів, не будуть 
знаходитись в стадії «замороження», а будуть по-
стійно оновлюватись і швидко реалізуватись.

Розглядаючи перспективи розвитку систем 
менеджменту вітчизняних підприємств слід за-
значити, що в останні роки в Україні відбува-
ється перехід до більш зваженого управління: 
відмова від старих принципів ієрархічних від-
носин у колективі; формування обґрунтованої 
передумови функціонування підприємств, що 
включає встановлення місії та принципів діяль-
ності, кодексу поведінки тощо; старанний підбір 
кадрів із створенням сучасних HR-служб. Проте 
зважаємо на той факт, що основними фактора-
ми, стримуючими розвиток систем менеджмен-
ту на вітчизняних підприємствах, є: недостатня 
усвідомленість керівників підприємств про ме-
ханізми функціонування і переваги системи ме-

неджменту, недостатня мотивація всіх категорій 
персоналу, зацікавлених у створенні системи 
менеджменту й необхідність капіталовкладень 
для її регламентації. Разом з тим створення на 
вітчизняних підприємствах сучасних систем ме-
неджменту є однією з головних складових успіху 
в конкурентній боротьбі на ринку.

Варто підкреслити, що не існує універсальної 
системи управління підприємством, яка ідеаль-
но б підходила всім підприємствам. Вітчизняні 
компанії мають формувати для себе ту систему, 
яка найкраще відповідатиме їх інтересам та по-
требам їх клієнтів і загальній стратегії підприєм-
ства. Водночас слід прагнути до належної гнуч-
кості системи з тим, щоб відповідати мінливим 
умовам зовнішнього середовища в Україні.

Висновки і пропозиції. В статті було розгля-
нуто підходи вчених до тлумачення сутності по-
няття «система менеджменту підприємства» та 
досліджено основні складові даної системи, до 
яких відносяться: виробнича, фінансово-еконо-
мічна, інноваційна, соціальна та маркетингова 
підсистеми. Було запропоновано інноваційні за-
ходи, щодо вдосконалення елементів системи 
менеджменту на консалтингових підприємствах 
України. Впровадження даних заходів дозво-
лить: підвищити якість послуг, що надаються; 
оцінити фінансовий стан підприємства в майбут-
ньому, що дозволить знизити ризики банкрут-
ства; підвищити соціально-корпоративну відпо-
відальність підприємства перед суспільством; 
підвищити рівень впізнаваності підприємства се-
ред споживачів послуг; активізувати інноваційну 
діяльність підприємства.

Зважаючи на значний ріст ринку консалтинго-
вих послуг, в статті було охарактеризовано пер-
спективи розвитку системи менеджменту успіш-
ного вітчизняного консалтингового підприємства.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
В статье рассмотрены сущность и составляющие элементы системы менеджмента предприятия. Ис-
следованы подсистемы системы менеджмента предприятия: производственную, финансово-экономи-
ческую, социальную, маркетинговую, инновационную. Определены меры по совершенствованию всех 
подсистем системы менеджмента для отечественных консалтинговых компаний. Охарактеризованы 
перспективы развития системы менеджмента успешного отечественного предприятия.
Ключевые слова: система менеджмента, управление, инновации, маркетинг.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MEASURES TO IMPROVE  
MANAGEMENT SYSTEM AT THE NATIVE CONSULTING ENTERPRISES 

Summary
The article examines the nature and constituent elements of the enterprise management system. Subsystem 
of the enterprise management system studied: manufacturing, financial, economic, social, marketing, 
innovation. Measures to improve the management of all subsystems for local consulting companies were 
identified. The prospects of a successful management system of domestic enterprises were characterized.
Keywords: management system, management, innovation, marketing, efficiency.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
У НІМЕЧЧИНІ У 1949-1958 РОКАХ

Іваненко В.І., Дударенко С.В.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Розглянуто процес побудови соціальної ринкової економіки Німеччини у 1949-1958 роках з позиції 
теорії керування, тобто уряд – регулятор, країна – об’єкт керування в системі керування. Визначено 
макроекономічні показники, на які впливав уряд своїми діями (реформами), і показники, які характери-
зували стан економіки держави в кожен момент часу, тобто результативність тих чи інших реформ. На 
основі статистичних даних регресійним методом проведено аналіз дій уряду і їх вплив на стан країни.
Ключові слова: соціальна ринкова економіка Німеччини, теорія керування, реформи, регресія, модель.

Постановка проблеми. Різні країни пере-
живають перехідний період по-різному 

(зокрема різниця між ситуацією в сьогоднішній 
Україні та повоєнній Німеччині). Виникає пи-
тання чому? Перш ніж відповісти на це питання 
треба зрозуміти чому цей перехідний процес дав 
дуже успішні результати в повоєнній Німеччині.

У цій статті розглянуто побудову соціальної 
ринкової економіки у Німеччині у 1949-1958 ро-
ках як приклад вдалої діяльності уряду у ке-
руванні державою. Аналіз процесу переходу 
Німеччини далі проводиться на основі логіки і в 
термінах теорії керування, тобто країна – об’єкт 
керування, уряд – регулятор згідно схеми систе-
ми керування (рис. 1):

 

Р

𝑌𝑌(𝑡𝑡)

𝑈𝑈(𝑡𝑡)
ОК

𝑋𝑋(𝑡𝑡)

𝜃𝜃(𝑡𝑡)

де Р – це регулятор;
ОК – об’єкт керування; 
U(t) – керуючі дії;
θ(t) – збурення;
X(t) – стан ОК;
Y(t) – інформація про стан;
t – час. 

Рис. 1. Блок-схема системи керування
Джерело: розроблено авторами

Аналіз процесу керування розглядається як 
процес переходу країни з одного стану в інший. 
Уряд як регулятор і країна як об’єкт керуван-
ня разом створюють державу, що ми і називаємо 
системою керування. Уряд, маючи певну дов-
гострокову стратегію, може впливати на краї-
ну лише через певні реформи. Отже, головною 
проблемою стало зображення і формалізація 
взаємозв’язків між реформами і станом країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми побудови соціально-орієнтованого 
ринкового господарства в різних країнах дослі-

джені в багатьох наукових публікаціях. Одна із 
найдоцільніших робіт по цій темі – це історич-
ний семінар Вернера Абельсхаузера, який роз-
горнуто описав події того часу, зібрав певні ваго-
мі статистичні дані та акцентував увагу на такій 
особистості як Людвіг Ерхард (батько «німецько-
го економічного дива») [1]. С. Ліндерберг зробив 
акцент на дослідженні німецької та американ-
ської моделей ринкової економіки [3]. Х. Ламперт 
проаналізував німецький шлях побудови соці-
ально-орієнтованого ринкового господарства [4]. 
П.І. Юхименко та П.М. Леоненко ґрунтовно дослі-
дили наукову концепцію ордолібералізму, зокре-
ма, ідеї В. Репке, А. Рюстова, В. Ойкена, Л. Ер-
харда та інших. Вони проаналізували практичне 
застосування ідеології неолібералізму в Західній 
Німеччині [5]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У більшості досліджень роз-
гляд проблеми носив описовий характер. В даній 
статті будується модель керованого процесу пе-
реходу Німеччини з початкового стану 1949 р. у 
кінцевий стан 1958 р. Така постановка дає мож-
ливість глибше глянути на проблему, а також 
чіткіше визначити причини успіху Німеччини.

Мета статті. Відповісти на питання «чому?» 
щодо «німецького економічного дива». Описати 
процес переходу, користуючись термінологією 
теорії керування. Розглянути роль уряду як ре-
гулятора в контексті держави. Держава опису-
ється як об’єкт керування з вхідними керуючими 
діями, які поступають від уряду і вихідними, що 
йдуть як результат.

Виклад основного матеріалу. Наслідки війни 
для Німеччини були катастрофічні: промислове 
виробництво у 1946 році складало близько 33% 
від довоєнного рівня, Німеччина втратила 25% 
своєї території, кожен другий німець був безро-
бітним, 20% житла було повністю зруйновано, а 
25% – дуже сильно пошкоджено [1]. І в такі тяж-
кі часи країна отримала великого реформатора, 
вченого, міністра економіки, який увійшов в істо-
рію як «батько німецького економічного дива», – 
Людвіга Ерхарда. 

Особливість Ерхарда була в тому, що він 
був прекрасним оратором, умів пояснити наро-
ду зміст економічної політики уряду і приділяв 
цьому величезне значення, багато писав в газети 
і виступав по радіо. Всі його реформи були зо-
середжені на тому, щоб створити умови, за яких 
кожен конкретний німець захоче діяти і буде від-
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чувати підтримку уряду. Сам Людвіг Ерхард за-
значав: «Економіка – це на 50 відсотків психоло-
гія (нім., Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie)». 
Але він був не просто оратором, а науковцем і 
організатором високого рівня. Це вдалий при-
клад того, коли науковець займає високу посаду 
у керівництві державою і інтегрує свої знання у 
практичну сферу суспільного життя.

Людвіг Ерхард належав до неолібералістів 
Фрайбурзької школи. В основі ідеології Ерхарда 
був синтез неолібералізму і філософії соціальної 
відповідальності. Неолібералізм означав розвиток 
економічної свободи, зняття механізмів монополь-
ного впливу на ринок, розкриття підприємниць-
кого потенціалу населення. При цьому вирішення 
соціальних задач повинно бути здійснено не за 
рахунок соціальної підтримки населення урядом, 
а за рахунок створення умов ефективної зайня-
тості того ж населення. Основу соціально-орієн-
тованої ринкової економіки по Ерхарду складали 
приватна власність, антимонопольне регулюван-
ня, низькі податки та вільні ціни. Новий економіч-
ний порядок гармонійно поєднував в собі ринкову 
свободу, індивідуалізм, державне регулювання та 
соціальну відповідальність з метою «благоустрою 
для всіх». Роль уряду зводилася до визначення 
пріоритетів розвитку, нагляду і регулюванню, 
створення максимально сприятливого інвестицій-
ного і підприємницького клімату, а в ряді випадків, 
як було із програмою щодо забезпечення населен-
ня житлом, було використано досить масштабне 
втручання. Також до сильних сторін діяльності 
уряду того часу можна віднести відлагоджену 
систему місцевого самоврядування. Склалася така 
ситуація, що федеральні землі фактично змага-
лися між собою за підприємців, приваблюючи їх 
кращими умовами [1].

Політичну кар’єру Людвіга Ерхарда хроноло-
гічно можна зобразити таким чином (табл. 1).

Як видно з таблиці, в масштабах цілої краї-
ни Ерхард почав діяти саме з часів своєї роботи 
як міністр економіки в уряді Конрада Аденауера. 
На побудову німецького економічного дива було 
витрачено 12 років, але всі свої вагомі реформи 
Ерхард провів за 10 років, тобто для подальшого 
розгляду даної проблеми буде взято саме пері-
од реформ, тобто період з 1949 по 1958 рік. За 
цей період послідовно було проведено цілу низ-
ку змін (деякі реформи впроваджувалися рані-
ше, але їхній вплив є значним, тому нижче вони 
включені до розгляду):

• 1947-1949 – земельна реформа, в резуль-
таті якої основна частина земель юнкерських 
господарств перейшла до рук середніх і дрібних 
власників для надання їм можливості працювати 
на себе [1].

• 20 червня 1948 – грошова реформа. Робоча 
група під керівництвом американського економіс-

та Едварда Тененбаума робила акцент виключно 
на монетарному факторі – введенні твердої ва-
люти. В свою чергу Ерхард, сильно ризикуючи, 
перехопив ініціативу до своїх рук і, виступивши 
по радіо, відмінив державний контроль цін на 
більшість товарів, а також зняв більшість адміні-
стративних норм, які діяли до цього. Це був сво-
єрідний ковток свободи для ринку. Крім просто-
го обміну старої валюти на нову, кожен німець 
отримав 40 дойчмарок (потім ще 20), а також всі 
підприємства були забезпечені коштами для ви-
плати першої заробітної плати своїм робітникам, 
але в подальшому повинні працювати за свій 
рахунок. Хоча ціни вже не регулювалися дер-
жавою, вона вжила заходів щодо запобігання їх 
значному завищенню – були випущені каталоги 
«бажаних» цін на товари. Німці самі контролюва-
ли ціни своїм попитом і націнками, і останні хоч 
і зросли, але не значно. Цю ситуацію можна опи-
сати однією з крилатих фраз Ерхарда: «Пере-
думовою сформованого суспільства є суспільство 
інформоване (Eine formierte Gesellschaft setzt 
eine informierte Gesellschaft voraus)» [1].

• 1950 р. – закон щодо прискореної аморти-
зації нерухомості (в перший рік можна було спи-
сати 50%).

• 1950-1962 рр. – програма щодо забезпечен-
ня населення житлом. Однією з найвагоміших 
рушійних сил росту економіки Німеччини став 
стрімкий розвиток житло-будівельної галузі, яка 
була оголошена національним пріоритетом. Про-
блема загострювалася через значний потік бі-
женців з НДР (Німецької Демократичної Респу-
бліки). Уряд відразу відмовився від будівництва 
дешевого тимчасового житла, а підійшов до цьо-
го питання стратегічно. Для виконання програми 
було створено міністерство житлового будівни-
цтва. Головний пріоритет віддавався будівництву 
соціального житла. Той, хто будував таке житло, 
отримував від держави компенсацію за різницю 
між затратами на будівництво і орендним дохо-
дом від цього житла. Решта видів житла компен-
сувалася поетапно шляхом податкових списань 
[1]. Існували гарно продумані джерела фінансу-
вання цієї програми:

1. 90% платежів по старим іпотечним креди-
там банки зобов’язані були перерахувати мініс-
терству житлового будівництва.

2. 3% податок на вартість земельних ділянок, 
власники яких не надавали їх у будівництво.

3. Доходи від реалізації товарів за планом 
Маршала, що перераховувалися до міністерства, 
яке в свою чергу кредитувало будівельників за 
ставкою 6,45% річних.

4. Комерційні банки були зобов’язані вида-
вати кредити під будівництво у розмірі 50% від 
всіх кредитів і за ставкою, яка не перевищувала 
4,5% річних.

Таблиця 1
Політична кар’єра Людвіга Ерхарда

Роки з кінця 20-х – по-
чатку 30-х до 1942 1942–1945 1945–1949 1949–1963 1963–1966

Поса-
да

заступник директо-
ра Інституту з ви-
вчення кон'юнктури 
в Нюрнберзі

керівником дослідницького 
центру, який був сформова-
ний під дахом «імперської 
групи промисловості»

міністр 
економіки 
Баварії

міністр економіки 
в уряді Конрада 
Аденауера

федераль-
ний канцлер 
Німеччини

Джерело: розроблено авторами за даними [1]
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5. На будівництво малозабезпечений німець 
міг відкрити рахунок і на суму, яка вже була на 
ньому, держава відразу виплачувала премію у 
розмірі 25-35% від суми, але не більше 400 марок.

• 1951 р. – закон, який закріпляв участь ро-
бітників у процесі управління виробництвом (че-
рез представника в раді директорів).

• 1951 р. – зменшення податків на інвести-
ційні затрати (зменшення податків на корпорації 
до 50%).

• 1954-1957 – зниження податків на заробіт-
ну плату і податку на прибуток.

• 1958 – закон про боротьбу з обмеженням 
конкуренції (антимонопольна реформа – підтри-
мання малого і середнього бізнесу). Доля ринку 
для однієї монополії не повинна перевищувати 
33%, двох-трьох – 50%, чотирьох-п’яти – не біль-
ше 65%. Не зважаючи на те, що позиції великих 
підприємств в корпоративній і банківській сфе-
рах тільки посилилися, найпотужнішою силою і 
основою ринку став малий і середній бізнес [1].

Все це дало можливість збільшити видатки на 
науку і конструкторські розробки, що призвело 
до того, що вони виросли в 5.2 рази (також за 
рахунок інвестицій з Англії та Америки), підви-
щення оплати праці науковцям.

Побутує думка, що своєму зростанню Ні-
меччина цілковито завдячує допомозі за пла-
ном Маршала, але для того, щоб це простежити 
звернемося до фактичних даних. Борг Німеччини 
після війни складав 377, 2 млрд. німецьких марок 
(дойчмарок), допомога за планом Маршала ста-
новила 3,9 млрд. доларів. Обмінний курс тих ро-
ків становив приблизно 4 марки за долар, тобто 
якщо перерахувати, то допомога складала десь 

15,6 млрд. німецьких марок, тобто близько 5% від 
загального боргу. Все диво ховається у вмілому 
використанні ресурсів, коли з кожного долару 
німці отримували від 10 до 20 доларів віддачі. 
І вже до 1956р. Німеччина повністю розплатила-
ся з боргами і стала кредитором [1]. 

Реформи Ерхарда звільнили ціни, але обмеж-
или грошову масу, повністю поборовши інфля-
цію, і цим самим створивши найбільш сприят-
ливі умови для розвитку промисловості і росту 
грошових доходів населення в подальшому. Уряд 
дуже чітко керував ринком, використовуючи ме-
ханізми відсоткової ставки і банківських резер-
вів. Важливу роль в розвитку економіки Німеч-
чини відіграв Корейський конфлікт (1950–1953), 
під час якого США розміщували замовлення на 
виготовлення військової техніки у Німеччині [4]. 
В свою чергу Німеччина не мала видатків щодо 
свого мілітарного сектору, так як він був забо-
ронений країнами-переможцями. Так в першу 
чергу розвивалися металургія, хімічна промис-
ловість, машинобудування, легка та переробні 
промисловості. Також держава зосередила зна-
чні сили і ресурси на перекваліфікацію кадрів 
військової промисловості до промисловості мир-
ного часу і активно боролася із «відтоком мозку» 
через видатки на науку і сприяння їй [1].

Повернемося тепер до розгляду процесу фор-
мування соціальної ринкової економіки Німеччини 
з точки зору теорії керування. Модель держави як 
системи керування показана на малюнку (рис. 2).

В цій статті використано статистичні дані, на-
ведені в таблиці (табл. 2).

Для регресійного аналізу наведені статистичні 
дані були нормалізовані. 

 

Р

𝑼𝑼�
• Відносний податок (%ВВП) – u1 
• Соціальне страхування (% ВВП) – u2
• Прямі податки % - u3
• Непрямі податки % - u4
• Первинний сектор % - u5
• Вторинний сектор % - u6
• Третинний сектор % - u7
• Податок на прибуток (млн. євро) – u8
• Податок на продаж (млн. євро) – u9
• Податок на тютюн (млн. євро) – u10
• Податок на енергію (млн. євро) – u11
• Податок на бізнес (млн. євро) – u12

𝑌𝑌(𝑡𝑡)

𝑈𝑈(𝑡𝑡)
ОК

• ВВП у млн. доларах - x1
• ВВП у дол. на душу 

населення - x2
• Безробіття (чол.) - x3
• Безробіття (на 100) - x4      
• Інфляція (% до ВВП) – x5
• Торгівельне сальдо (%) – x6
• Рівень життя (%, 

100%=1950 рік) – x7

𝑋𝑋(𝑡𝑡)

• Соціальний престиж працюючого у виробничій сфері
• Дні простою через страйки

𝜃𝜃(𝑡𝑡)

В цій моделі: Р – регулятор (уряд);
ОК – об’єкт керування (країна);
U(t) – керуючі дії (дії уряду як регулятора);
X(t) – стан ОК (макроекономічні показники країни);
θ(t) – збурення ОК (або системи в цілому);
Y(t) – інформація про стан ОК;
t – час. 

Рис. 2. Система керування Німеччиною за період 1949-1958 р.р.
Джерело: розроблено авторами
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Далі модель керованого процесу будується 

методами послідовного регресійного аналізу. Він 
проводиться за допомогою математичного пакету 
STATISTICA 12.0 від компанії Statsoft. Для ви-
яву динаміки впливу реформ розіб’ємо інтервал 
в 10 років (1949-1958 рр.) на 8 інтервалів. Пер-
ший період містить 3 роки (з меншою вибіркою 
неможливо побудувати регресію), а кожен на-
ступний буде збільшуватися на рік. Зрозуміло, 
що реформи, які були проведені на початку ін-
тервалу мають менший вплив, ніж ті, що в кінці. 
Таким чином модель керованого процесу можна 
записати у вигляді:

            (3)

k = (0,T),     T = 8 
Якщо розглянути детальніше, то:

       (4)

    (5)

де  – вектор вихідних 
станів;

n = (1,7) – кількість вихідних станів;

Таблиця 2
Статистичні дані моделі 

 
 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

X (t)  

ВВП

ВВП 
у млн. дола-

рах
223178 265354 289679 314794 341150 366584 406922 436086 461071 481599

ВВП у дол. на 
душу насе-

лення
3 282 3 881 4 206 4 553 4 905 5 247 5 797 6 177 6 492 6 737

Безро-
біття

Безробіття 
(чол.) 1 762 594 1 868 

504
1 713 
887

1 651 
915

1 491 
000

1 410 
717

1 073 
576 876 287 753 711 763 850

Безробіття (на 
100) 34,5 31,4 30,4 29,6 27,6 26,1 25,2 23,1 2,5 2,1

Інфля-
ція

Інфляція (% 
до ВВП) 16,2 14,7 7,8 2,1 -1,7 0,4 1,4 2,8 2 2,3

Торг.
сальдо

Торгівельне 
сальдо (%) -11,1 0,8 4 4,6 4,9 5,3 5,2 5,5 6,2 5,6

Рівень 
життя

Рівень життя 
(%, 100%=1950 

рік)
93,5 100 114,3 122,25 127,15 124,7 124,5 126,7 126,9 125,7

 U (t)  
Відносн. 
податок

Відносний по-
даток (%ВВП) – – – – – – 30 30,45 30,7 31,1

Соц. 
страху-
вання

Соціальне 
страхування 

(% ВВП)
– – – – – – 9,17 9,39 9,78 9,97

Подат-
ки 

Прямі подат-
ки% 50,7 50,5 50,21 49,89 52,8 54,2 52,4 52,1 51,8 51,72

Непрямі по-
датки% 49,3 49,5 49,79 50,11 47,2 45,8 47,6 47,9 48,2 48,28

Курс

Первинний 
сектор% – 24,6 23,1 21,9 20,8 19,7 18,5 17,5 16,9 16,2

Вторинний 
сектор% – 42,9 44,2 44,6 45,2 45,9 47,1 47,7 47,5 47,3

Третинний 
сектор% – 32,5 32,7 33,4 34 34,5 34,4 34,8 35,6 36,5

Подат-
ки 

Податок на 
прибуток 
(млн. євро)

– 1991 2 608 3877 4402 4327 4476 5179 5710 5831

Податок на 
продаж (млн. 

євро)
– 2344 3350 4068 4299 4651 5353 5846 6006 6151

Податок на 
тютюн (млн. 

євро)
– 1104 1 229 1 193 1 189 1 178 1309 1 422 1500 1 581

Податок на 
енергію (млн. 

євро)
– 37 237 302 375 399 581 723 840 851

Податок на 
бізнес (млн. 

євро)
– 532 872 1 181 1405 1 512 1681 1905 2 303 2 393

Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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 – вектор керувань;

m = (1,12) – кількість керувань;
A – матриця розмірністю (n×n), що враховує 

попередні стани системи;
B – матриця відповідних коефіцієнтів регресії 

розмірністю (n×m).
На основі побудованої вище регресійної моделі 

розглянемо впливи реформ на всьому проміжку 
часу (додатній вплив позначений «+», від’ємний – 
«-»; впливаючі змінні, що виділені жирним носять 
вирішальний вплив на систему) (табл. 3).

Таблиця 4
Регресійна динаміка показника  

«ВВП у млн. доларах»
Періоди

19
49

 –
 

19
51

19
49

 –
 

19
52

19
49

 –
 

19
53

19
49

 –
 

19
54

19
49

 –
 

19
55

19
49

 –
 

19
56

19
49

 –
 

19
57

19
49

 –
 

19
58

U1

U2

U3 -1 -1
U4

U5 -2 -2 -2 -2 -2
U6 +1 +2
U7

U8 -1
U9

U10 +1 +1
U11

U12 -1
Джерело: розроблено авторами
«+» – додатній вплив; «-» – від’ємний вплив;
1 – слабкий вплив; 2 – дуже сильний вплив.

Проаналізуємо детальніше отримані резуль-
тати на прикладі вихідного макроекономічного 

показника «ВВП у млн. доларах». На всьому пе-
ріоді самий вагомий вплив на нього має первин-
ний сектор економіки і цей вплив є негативним. 
Позитивним є вплив податку на тютюн, що на-
лежить до акцизів. Але такі результати не дають 
зрозуміти причини. Зобразимо регресійну дина-
міку для цього показника (табл. 4).

За цими результатами можна бачити розви-
ток надходжень ВВП. Так на нього лише опосе-
редковано впливають такі керування як віднос-
ний податок, соціальне страхування, третинний 
сектор, податок на продаж та податок на енер-
гію. На початку періоду видно як податкове на-
вантаження (прямі податки і податок на при-
буток) гальмують зростання (негативний вплив 
регресійної динаміки). Разом з тим з’являється 
перший позитивний вплив вторинного сектору, 
тобто виробничого, на що і була зроблена став-
ка Ерхардом. Затяжний негативний вплив пер-
винного сектору, пов’язаний із досить болісним 
переходом від сировинної післявоєнної економіки 
до економіки, яка орієнтована на випуск готової 
продукції. Про це також говорить значний вплив 
вторинного сектору на кінець цього періоду. Та-
кож на кінець реформ податковий тягар було пе-
реміщено на податок на тютюн.

Наведемо статистичні дані (рис. 3).

 

223 178 
265 354 

289 679 
314 794 

341 150 
366 584 

406 922 
436 086 

461 071 481 599 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

ВВП У МЛН. ДОЛАРАХ 

Рис. 3. ВВП у млн. дол.
Джерело: [6]

Таблиця 3
Керуючі дії на проміжку 1949-1958 р.р.

Період Діючі реформи на кінець періоду Керована змінна Впливаюча змінна

1949–1958

– Видатки на науку і конструк-
торські розробки
– Програма щодо забезпечення 
населення житлом
– Антимонопольна реформа

ВВП у млн. доларах – Первинний сектор (-)
– Податок на тютюн (+)

ВВП у дол. на душу на-
селення

– Первинний сектор (-)
– Податок на тютюн (+)

Безробіття (чол.)

– Податок на енергію (-)
– Податок на прибуток (-)
– Первинний сектор (+)
– Податок на продаж (+)
– Податок на бізнес (+)

Безробіття (на 100)

– Податок на бізнес (-)
– Соціальне страхування (-)
– Податок на прибуток (+)
– Відносний податок (+)
– Первинний сектор (-)
– Податок на продаж (+)

Інфляція (% ВВП) – Податок на прибуток (-)
– Соціальне страхування (+)

Торгівельне сальдо (%) – Податок на продаж (+)
– Первинний сектор (+)

Рівень життя (%, 
100%=1950 р.)

– Податок на прибуток (+)
– Соціальне страхування (-)
– Податок на тютюн (+)
– Вторинний сектор (-)
– Податок на бізнес (+)

Джерело: розроблено авторами
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На графіку видно лише планомірне зростання 

показника з деякими коливаннями. Слід зазна-
чити, що 1949 і 1954 роки відповідають наймен-
шим приростам ВВП і відповідно співпадають із 
періодами найбільших негативних впливів регре-
сійної динаміки.

Зобразимо регресійну динаміку для наступно-
го показника (табл. 5).

Таблиця 5
Регресійна динаміка показника  

«Безробіття (на 100%)»
Періоди

19
49

 –
 

19
51

19
49

 –
 

19
52

19
49

 –
 

19
53

19
49

 –
 

19
54

19
49

 –
 

19
55

19
49

 –
 

19
56

19
49

 –
 

19
57

19
49

 –
 

19
58

U1 +1
U2 -1 -1
U3 +1
U4

U5 +2 +2 -1
U6 -1 -2 -2 +2
U7 +1
U8 -2 +1
U9 +1
U10

U11 -1
U12 +1 -2 -2

Джерело: розроблено авторами
«+» – додатній вплив; «-» – від’ємний вплив;
1 – слабкий вплив; 2 – дуже сильний вплив.

Безробіття у відсотковому співвідношенні збере-
гло схожі тенденції до кількісного свого виражен-
ня, але простежується цікава тенденція, що різке 
падіння з 1956 по 1957 роки було зумовлено саме 
зниженням податків на підприємницьку сферу.

Наведемо статистичні дані (рис. 4).
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БЕЗРОБІТТЯ (НА 100%)  

Рис. 4. Безробіття (на 100%)
Джерело: [6]

Зобразимо регресійну динаміку для наступно-
го показника (табл. 6).

Дивлячись на динаміку впливів простежуєть-
ся цікава ситуація, коли соціальне страхування 
негативно відображається на рівні життя. Скла-
лася така ситуація, коли доходи і можливості на-
селення на соціальному забезпеченні і працюю-
чих дуже значно різняться у перевагу останнім.

Наведемо статистичні дані (рис. 5).

Таблиця 6
Регресійна динаміка показника  

«Рівень життя (%, 100%=1950 рік)»
Періоди

19
49

 –
 

19
51

19
49

 –
 

19
52

19
49

 –
 

19
53

19
49

 –
 

19
54

19
49

 –
 

19
55

19
49

 –
 

19
56

19
49

 –
 

19
57

19
49

 –
 

19
58

U1

U2 -2 -2 -2
U3

U4 +1 +1
U5 -1
U6 -1 -1 -2
U7 -1
U8 +1 +2 +2 +1 +1
U9

U10 +1 +2 +1 +2
U11 +2 +2
U12 +1 +1

Джерело: розроблено авторами
«+» – додатній вплив; «-» – від’ємний вплив;
1 – слабкий вплив; 2 – дуже сильний вплив.

 

93,5 
100 

114,3 
122,25 127,15 124,7 124,5 126,7 126,9 125,7 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

РІВЕНЬ ЖИТТЯ (%, 100%=1950 РІК) 

Рис. 5. Рівень життя (%, 100%=1950 рік)
Джерело: [6]

Висновки і пропозиції. Німеччина за 10 ро-
ків реформ змогла вийти на колосально новий 
рівень завдяки талановитим людям у її керівни-
цтві. Це свідчить про те, що вдала стратегія по-
літичної верхівки щодо розвитку держави може 
приносити справді дивовижні результати (до 
прикладу, за 10 років ВВП Німеччини зросло 
більше ніж удвічі). До того ж на основі побудови 
регресійної динаміки можна простежити вплив 
тих чи інших реформ у розрізі макроекономіч-
них показників: відразу видно силу впливу тієї 
чи іншої змінної. Як показує аналіз, якісний ре-
зультат від реформ з’являється з деяким запіз-
ненням, що є природнім явищем для такого про-
цесу. Більшість впливів керувань станом країни 
можна логічно обґрунтувати, але з’являються і 
такі, які обумовлені збуреннями – сильний не-
гативний вплив на кінець періоду був обумов-
лений негативним збуренням, яке стосувалося 
страйків щодо відмови від курсу розвитку на 
первинний сектор економіки.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ГЕРМАНИИ В 1949-1958 ГОДАХ

Аннотация
Рассмотрен процесс построения социальной рыночной экономики Германии в 1949-1958 годах с по-
зиции теории управления, то есть правительство – регулятор, страна – объект управления в системе 
управления. Определены макроэкономические показатели, на которые воздействовало правительство 
своими действиями (реформами), и показатели, которые характеризовали состояние экономики госу-
дарства в каждый момент времени, то есть результативность тех или иных реформ. На основе стати-
стических данных регрессионным методом проведен анализ действий правительства и их влияние на 
состояние страны.
Ключевые слова: социальная рыночная экономика Германии, теория управления, реформы, регрес-
сия, модель.

Ivanenko V.I., Dudarenko S.V.
National Technical University of Ukraine 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF BUILDING A SOCIAL MARKET ECONOMY IN GERMANY  
IN THE YEARS 1949-1958

Summary
The mechanism of building the social market economy in Germany in the years 1949-1958 from the 
perspective of the state as an object of control. Singled out the chronological sequence of reforms of those 
years that make up the tactics of the government. It was also determined macroeconomic indicators, 
which influence government these tactical actions and indicators that characterized the final state of the 
state economy at a time, that the impact of certain reforms. Based on regression analysis of real statistical 
data was made details of relationships and degrees of influence on the state of government action.
Keywords: social market economy in Germany, control theory, reforms, regression, model.
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ТА АНАЛІЗУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Іващенко Г.А., Воронюк Є.В.
Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця

Виділено кібернетичну безпеку як додаткову складову економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано 
важливість забезпечення кібернетичної безпеки підприємства. Виявлено основні загрози при незабезпеченні 
підприємством своєї кібернетичної безпеки. Запропоновано основні показники кібернетичної безпеки 
підприємства. Розмежовано поняття аналіз та діагностика економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: аналіз, діагностика, економічна безпека підприємства, кібернетична безпека, штраф, 
неліцензійне програмне забезпечення.

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ції, ускладнення політичної ситуації у сві-

ті, та трансформації економічних відносин вза-
галі, економічна безпека підприємства постає на 
першому місці у діяльності зі забезпечення нор-
мального функціонування підприємств. На тепе-
рішній час, коли Україна активно інтегрується у 
систему світової господарчої діяльності, крім того 
зростає залежність держави та суб’єктів госпо-
дарювання від валютних інвестицій та кредитів, 
вагомий акцент робиться на створення стабіль-
них умов функціонування підприємств. В умовах 
глобалізації стає необхідним забезпечення кібер-
нетичної безпеки як складової економічної без-
пеки підприємств.

Аналіз останніх наукових досліджень та 
публікацій. Значний внесок у дослідження пи-
тань аналізу та діагностики економічної безпеки 
підприємств внесли таки науковці як: Бажено-
ва О.В., Бодді Д., Внукова Н.М., Воронков Д.К., 
Гранатуров В.М., Грунін О.А., Заплатинский В.М., 
Морозов Д., Отенко І.П., Пэйтон Р., Смоляк В.А. 
та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Але при всій значущості вне-
ску цих науковців у дослідження аналізу та 
діагностики економічної безпеки, ними не була 
досліджена кібернетична безпека у складі еконо-
мічної безпеки організації.

Метою наукової статті є визначення понять 
аналізу та діагностики економічної безпеки під-
приємств, та обґрунтування необхідності забез-
печення кібернетичної безпеки як складової еко-
номічної безпеки. Основним завданням визначено 
обґрунтування та наведення прикладів показни-
ків для діагностики та аналізу кібернетичної без-
пеки як складової економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Для розвитку 
підприємства, постійного нарощування економіч-
них результатів його діяльності доцільно прово-
дити діагностику та аналіз економічної діяльнос-
ті. Таке систематичне дослідження, моніторинг, 
контроль внутрішніх бізнес-процесів надає мож-
ливість забезпечувати безпечне функціонування 
усього підприємства в цілому. 

Передумовою проведення якісних оцінки, ана-
лізу та діагностики економічної безпеки підпри-
ємства є чітке розмежування та систематизація 
наукових термінів. Діагностика – галузь знань, 
що вивчає теорію і методи організації процесів 
постановки діагнозу, а також принципи побудо-

ви засобів діагностування [2]. Аналіз – розчле-
нування предмету пізнання, абстрагування його 
окремих сторін чи аспектів [3].

Ґрунтуючись на цих поняттях можна зроби-
ти висновок що діагностика економічної безпеки 
підприємства – це перевірка бізнес процесів під-
приємства. Аналіз економічної безпеки організа-
ції – це отримання розуміння того як з огляду 
на існуючий результат проходили ці процеси. Ін-
шими словами, діагностування це перевірка про-
цесу та констатування його наслідку, а аналіз це 
пошук причин та факторів у цьому процесі які 
призвели до констатованого результату (рис. 1).
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Рис. 1. Діагностика та аналіз  
економічної безпеки підприємства

Діагностика та аналіз економічної безпеки під-
приємства полягає у моніторингу її складових: 
фінансової, інтелектуальної, кадрової, техноло-
гічної, правової, силової, ринкової, екологічної, 
інформаційної, інтерфейсної. Процес підготовки 
та роботи з інформацією будується з чотирьох 
етапів. Спочатку перевіряється зміст зібраної або 
отриманої інформації, потім зведення усіх по-
казників у порівнянний вид, що значно спрощує 
аналіз матеріалу, далі вивчення матеріалів, і на 
сам кінець ставиться діагноз – тобто визначають-
ся конкретні процеси, позитивні чи негативні, які 
мають вплив на економічну безпеку підприємства.

В економічних дослідженнях систематизо-
вано показники для кожної функціональної 
складової економічної безпеки підприємства. 
Діагностика та аналіз економічної безпеки під-
приємства проводять з метою виведення під-
приємства на певний рівень економічної безпе-
ки. Тому насамперед, аналіз та діагностування 
потрібно починати з перевірки рівня функціону-
вання підприємства відповідаючи на запитання 
про здатність підприємства до взаємодії з зо-
внішнім та внутрішнім середовищем.
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Економічна безпека підприємства націлена 
на створення оптимальних умов для збільшен-
ня ефективності економічної діяльності підпри-
ємства та його подальшого розвитку. В сучасну 
епоху глобалізації, стрімкого розвитку інфор-
маційних технологій, та технологій і систем пе-
редачі і зберігання інформації, доречним буде 
діагностування та аналіз кібернетичної безпеки 
підприємства, як такої, що також може бути 
економічною загрозою безпеки підприємства. 
Для чого повинні бути розробленні системи по-
казників, які в свою чергу мають базуватись на 
відповідях на три головні питання економічної 
безпеки підприємства (рис. 2).
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Рис. 2. Три головні питання для забезпечення 
економічної безпеки підприємства

Відповіді на ці питання формують процес 
управління підприємством. Під протистоянням 
загрозам розуміється оперативні дії при виник-
ненні загроз, мається на увазі, що підприємство 
не має чіткої стратегії поведінки на випадок за-
гроз. Питання адаптації це вже тактика пове-
дінки підприємства, тобто тактичне управління 
безпекою підприємства. Та як слідство постійний 
розвиток – це стратегічне управління, тобто ви-
роблення плану дій для різних ситуацій, та підго-
товка «плацдарму» для їх швидкого корегування 
у разі необхідності [9]. У наш час не всі підпри-
ємства використовують ці три етапи, наприклад 
у малому підприємництві найчастіше зупиня-
ються на відповіді на перше питання, тобто на 
оперативному управлінні яке можна охарактери-
зувати як вирішення проблем по мірі їх появи.

Таким чином, стає зрозумілим, що діагности-
ка та аналіз економічної безпеки це фундамент 
для управління безпекою у цілому.

В наш час, у епоху глобальної комп’ютеризації 
навколишнього світу, треба виділити окремою 
складовою економічної безпеки – кібернетичну 
безпеку. Для розуміння кібернетичної безпеки як 
складової економічної безпеки, треба надати ви-
значення.

Термін «кібернетика» спочатку ввів в науко-
вий обіг французький фізик Андре Ампер, який 
в своїй фундаментальній праці «Досвід про фі-
лософію наук» (1834-1843) визначив кібернетику 
як науку про управління державою, яка пови-
нна забезпечити громадянам різноманітні блага. 
У сучасному розумінні – це наука про загаль-
ні закономірності процесів управління і пере-
дачі інформації в машинах, живих організмах і 
суспільстві, термін вперше був запропонований 
Норбертом Вінером в 1948 році. Згідно з іншим 
визначенням кібернетики, запропонованого в 
1956 році Л. Куффіньялем, одним з «піонерів» 
кібернетики, кібернетика – це «мистецтво забез-
печення ефективності дії» [10].

Кібернетичну безпеку підприємства як одну 
зі складових економічної безпеки можна роз-
глядати як процес ефективного використання 
програмного забезпечення в управлінні, безпеч-
ної передачі інформації для зниження ризиків, 
пов’язаних з порушенням інтелектуальної влас-
ності. Така складова економічної безпеки підпри-
ємства буде особливо актуальною в умовах під-
вищення жорсткості законодавства щодо 

Для обчислення кібернетичної безпеки підпри-
ємства можна використовувати такі основні по-
казники як: питома вага ліцензійного програмного 
забезпечення в загальному числі програмного за-
безпечення на підприємстві; питома вага штра-
фів за використання неліцензійного програмного 
забезпечення у загальному обсязі штрафів які 
було покладено на підприємство; кількість годин 
простою устаткування для роботи якого потріб-
но ліцензійне програмне забезпечення у загальній 
кількості годин простою устаткування.

В Україні законодавство щодо захисту автор-
ських та суміжних з ним прав, існує давно, але 
саме зараз, активується питання контролю його 
виконання. Таким чином, для усіх без виключен-
ня підприємств, незалежно від форми власнос-
ті, питання кібернетичної безпеки як складової 
економічної безпеки постає дуже актуальним, 
адже майже кожна фізична особа – підприємець 
або підприємство використовують у процесі ро-
боти комп’ютерну техніку на якої встановлено 
мінімальний пакет необхідного програмного за-
безпечення. Авторами запропоновано провести 
розрахунок коштів необхідних середньостатис-
тичному підприємцю на придбання та викорис-
тання ліцензійного програмного забезпечення, та 
порівняти цю суму із сумую штрафів які можуть 
бути отримані з боку перевіряючих державних 
органів у разі використання неліцензійного про-
грамного забезпечення. Для цього перелік про-
грам та їх ціну згідно офіційного сайту [11-13] 
надано у таблиці 1, штрафи наведено в таблиці 2.

Таблиця 1
Мінімальний набір програмного забезпечення 
яке використовується середньостатистичним 

підприємством або ФОП
Програма Ціна Додатково

Windows 10 Pro 5999 грн Програма для 1 ПК
Microsoft Office 

2016 6699 грн Пакет для дому та 
бізнесу для 1 ПК

Kaspersky 3931,2 грн На 1 рік на 5 ПК

Згідно ч. 5 Підрозділу 1 Перехідних положень 
Податкового кодексу України якщо норми інших 
законів містять посилання на неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян, то для цілей їх 
застосування використовується сума в розмірі 
17 гривень, крім норм адміністративного та кри-
мінального законодавства в частині кваліфікації 
адміністративних або кримінальних правопо-
рушень, для яких сума неоподатковуваного мі-
німуму встановлюється на рівні податкової со-
ціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 
пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу 
для відповідного року.

З 01.01.2016 року набули чинності зміни до 
підпункту 169.1.1 Податкового Кодексу і тепер 
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податкова соціальна пільга надається в розмірі, 
що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового 
мінімуму для працездатної особи (у розрахун-
ку на місяць), встановленому законом на 1 січ-
ня звітного податкового року, – для будь-якого 
платника податку (до 01.01.2016 року цей же 
розмір встановлювався згідно ч. 1 РОЗДІЛУ XIX. 
Заключні положення Податкового Кодексу). 

Враховуючі дані з таблиць 1-3, можна зроби-
ти висновок, що ціна покупки ліцензійного про-
грамного забезпечення для середньостатистич-
не підприємство, складає 17378 грн. одноразово 
та 3931,2 грн. що року (у випадку використання 
антивірусного програмного забезпечення зазна-
ченого у таблиці 1. Середня сума штрафів за 
використання неліцензійного програмного забез-
печення складає від 170 грн. до 3400 грн. з ви-
лученням матеріальних носіїв у разі настання 
адміністративною відповідальності, та виплатою 
вірогідної компенсації до 80000000 грн. у разі ци-
вільно-правової відповідальності, при настанні 
кримінальної відповідальності (наприклад, якщо 
порушення повторне або має систематичний ха-
рактер,) сума штрафу складатиме від 137800 грн. 
до 2067000 грн.

Крім фінансової загрози, незабезпечення під-
приємством кібернетичної безпеки може нести 
такі загрози для підприємства як:

збільшена вірогідність злому програмного за-
безпечення та витоку конфіденційної інформації;

втрата інформації;
вірогідність зараження комп’ютерної мережі 

підприємства вірусним/шкідливим програмним 
забезпеченням;

не можливість використання якісного про-
грамного забезпечення для шифрування даних;

додаткова оплата послуг адміністратора 
комп’ютерних мереж підприємства або спеціа-
лістів такого профілю які знаходяться на аут-
сорсингу за безперервне налаштування нелі-
цензійного програмного забезпечення (підбір 
поширених у мережі інтернет піратських ключів 
які дають змогу користуватись неліцензійним 
програмним забезпеченням ще деякий час);

конфіскація комп’ютерів та іншого устатку-
вання на якому встановлено неліцензійне про-
грамне забезпечення;

простій устаткування та неможливість здій-
снення господарської діяльності та інші.

Висновки і пропозиції. Аналіз і діагностика 
економічною безпеки підприємства, має проводи-
тись постійно, з метою не тільки виявлення недо-
ліків, та вузьких місць в системі безпеки підпри-
ємства, а також з метою постійного її розвитку 
та посилення.

Забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства є здійснення комплексу узгоджених, орга-
нізаційно-правових, соціально-економічних, ад-
міністративних, фінансових і соціальних заходів, 
спрямованих на виявлення та запобігання загро-
зам і зазіханням на стабільність функціонування 
і розвиток всієї структури підприємства.

Кібернетична безпеки у складі економічної 
безпеки постає важливою компонентою з огляду 
на те що її не належне забезпечення наносить 
підприємству не тільки фінансовий збиток, але і 
загрожує репутації, стабільному функціонуван-
ню та взагалі існуванню підприємства.

Таблиця 2
Штрафи за використання неліцензійного програмного забезпечення

Відповідаль-
ність Норма закону Сума штрафу Пояснення

Адміністра-
тивна

ст. 51-2, 
ст. 256 КУпАП

Від 10 до 200 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян 
(НМДГ)

170-3400 грн та з вилучення на час розслі-
дування матеріальних носіїв 

Цивільно-
правова ст. 432 ЦКУ

відшкодування моральної та 
матеріальної шкоди; стягнення з 
порушника доходів, отриманих 
в наслідок порушення; опублі-
кування в ЗМІ інформації про 
порушення; виплата компенсації 
в розмірі від 10 до 50 000 міні-
мальних зарплат і ін.

правовласники ПЗ мають право подати 
позов до судових органів у разі порушення 
їх авторського права. (ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про 
авторське право і суміжні права»)
мінімальна заробітна плата в Україні до 
30.11.2016 складає 1450 грн, а з 01.12.2016 
буде складати 1600 грн. У 2017 році може 
скласти
Тобто від 14500 до 72500000 грн 
до 30.11.2016 р, та від 16000 грн до 
80000000 грн з 1.12.2016 р.

Кримінальна ст. 176 ККУ

штраф від 200 до 3000 НМДГ;
виправні роботи до 2 років;
позбавлення волі від 2 до 6 років 
з конфіскацією та знищенням 
носіїв неліцензійне ПЗ;
позбавлення права обіймати 
певні посади до 3 років.

Штраф від 137800 грн до 2067000 грн

Таблиця 3
Співвідношення неоподаткованого мінімум доходів громадян (НМДГ) до суми штрафі  

за використання неліцензійного програмного забезпечення в Україні у 2015-2016 роках
Рік, місяць Прожитковий мінімум, грн НМДГ, грн 10*НМДГ, грн 200*НМДГ, грн 3000*НМДГ, грн
з 01.01.2016 1378 689 6890 137800 2067000
з 01.01.2015 1218 609 6900 12180 1827000
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КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ  
И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Выделено кибернетическую безопасность как дополнительную составляющую экономической безопас-
ности предприятия. Обоснована важность обеспечения кибернетической безопасности предприятия. 
Выявлены основные угрозы при необеспечении предприятием своей кибернетической безопасности. 
Предложены основные показатели кибернетической безопасности предприятия. Разграничены поня-
тия анализ и диагностика экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: анализ, диагностика, экономическая безопасность предприятия, кибернетическая 
безопасность, штраф, нелицензионное программное обеспечение.

Ivashchenko G.A., Voronyuk Е.V.
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

CYBER SECURITY IN THE DIAGNOSIS AND ANALYSIS ECONOMIC SECURITY

Summary
Highlight cyber security as an additional component of economic security. Grounded importance of cyber 
security. The basic threats in lack now at its cyber security. The basic indicators of cyber security. 
Delimited concept analysis and diagnostics of economic security.
Keywords: analysis, diagnosis, economic security, cyber security, fine unlicensed software.
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АНАЛІЗ РИНКУ ПОСЛУГ WIFI-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Какодєй А.О.
Одеський національний політехнічний університет

Стаття розглядає сучасний інструмент комунікації зі споживачами та просування товарів чи послуг за до-
помогою WiFi. Представлено основні компанії, що надають послуги WiFi-маркетингу на території України 
та проаналізовано особливості механізмів, що вони пропонують. Виділено дві варіанти надання послуг 
WiFi-маркетингу. Перший полягає у продажу доступу до екрану мобільного приладу представників 
цільової аудиторії під час підключення до Інтернету у вигляді рекламного звернення. Другий у переданні 
закладам сегменту HoReCa набору інструментів, що дозволяє наповнювати сторінки в соціальних мере-
жах, особисто звертатися до кожного відвідувача та інформувати про новинки та акції через рекламу. 
Ключові слова: ринок маркетингових послуг, WiFi-маркетинг, просування, реклама, кінцевий споживач.

Постановка проблеми Використання сучас-
них технологій розвивається швидше ніж 

маркетологи та споживачі встигають це поміти-
ти. Постійно змінюються інструменти та розши-
рюються канали впливу як на ринку B2C та і на 
ринку B2B. Доступ до мережі Інтернет став зви-
чайним явищем. Для задоволення споживачів у 
потребі бути постійно на зв’язку заклади мережі 
HoReCa, торгівельно-розважальні центри, сало-
ни краси, спортивні клубі – всі надають гостям 
можливість підключення до Інтернету за допо-
могою WiFi. Маркетологи та спеціалісти галузі IT 
знайшли можливість зробити WiFi інструментом 
маркетингу і пропонують дану послугу як додат-
ковий канал просування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Ве-
лика кількість науковців та практиків розглядає 
у своїх роботах використання та розвиток новіт-
ніх інструментів маркетингу в Інтернеті. В своїх 
роботах різні аспекти маркетингу в мережі ви-
вчають такі вчені як Л. Вебер [1], О.В. Зозульов 
[2], М.А. Окландер [3], М. Стелзнер [4], М. Ха-
йятт [5], Р. Холідєй [6]. Але використання WiFi 
як маркетингової послуги досі не розглядалась в 
силу новизни даної технології. 

Головною метою роботи є аналіз ринку по-
слуг WiFi-маркетингу в Україні та визначення 
основних переваг які пропонують компанії своїм 
бізнес та кінцевим клієнтам. 

Виклад основного матеріалу. Сутність понят-
тя WiFi-маркетингу полягає у використанні про-
цесу підключення кінцевого клієнта до мережі 
як способу збору інформації або розповсюджен-
ня рекламного контенту. На сьогоднішній день 
в Україні існує шість компаній, що є основними 
постачальниками послуги WiFi-маркетингу. Кіль-
кість рекламних агентств, що включає до свого 
портфелю послуг можливість використання WiFi-
маркетингу більше, але в даній роботі ми буде-
мо спиратися на ті компанії, що спеціалізуються 
лише на WiFi-маркетингу, тому надають дану по-
слугу у максимально можливих варіаціях. Це такі 
компанії як: FreeConnect [7], Logos-P [8], WiFi Bar 
[9], MyWiFi [10], Hot-WiFi [11], та BroWiFi [12].

Всі ці компанії використовують WiFi як мар-
кетинговий інструмент, але кожна з них надає це 
комплексом різних варіантів використання. Існує 
два шляхи застосування WiFi:

– Встановлення обладнання з передачею Інтер-
нету через WiFi у містах скупчення людей (рес-
торани, кафе, нічні клуби, спортивні клуби, торгі-

вельні центри, зупинки громадського транспорту, 
вокзали, транспорт і т.д.) та продаж рекламодав-
цям можливості демонстрації рекламного контенту 
всім, хто підключається до мережі. На таких умо-
вах працюють FreeConnect, Logos-P, WiFi Bar;

– продаж обладнання для особистого корис-
тування закладам сегменту HoReCa, мереже-
вим спортивним та оздоровчим клубам, салонам 
краси, базам відпочинку і т.д. В такому випадку 
лише покупець обладнання може використовува-
ти можливості сервісу для просування та рекла-
ми свого закладу. Такі послуги надають компанії 
MyWiFi, Hot-WiFi, BroWiFi.

Розглянемо кожний варіант більш детально, 
та проаналізуємо переваги його використання як 
для рекламодавця так і для кінцевого споживача.

Послуга з надання доступу до Інтернету кін-
цевому споживачеві компаніями FreeConnect, 
Logos-P, WiFi Bar полягає у наступних пунктах.

Представники компаній знаходять місце для 
установки свого обладнання у містах з постійним 
потоком споживачів, таких як ресторани, бари, 
нічні клуби, спортивні центри, корпуси ВУЗів 
або відкриті площадки – вокзали, центральні 
площі, парки відпочинку тощо.

Після цього представники компанії шука-
ють рекламодавців, якім була б цікава аудито-
рія, що підключається до Інтернету в містах, де 
встановлено обладнання. Таким чином, компанії 
FreeConnect, Logos-P, WiFi Bar продають доступ 
до екрану мобільного пристрою цільової аудито-
рії компаніям-рекламодавцям.

Ця послуга для кінцевого споживача, що ба-
жає отримати доступ до Інтернету через WiFi, 
виглядає наступним чином: людина знаходить 
точку доступу та підключається до неї, на екрані 
мобільного приладу з’являється гостьова сторін-
ка, що пропонує переглянути рекламу компанії-
рекламодавця. Рекламне звернення триває від 6 
до 10 секунд та може бути у вигляді картинки, 
гри чи відео-ролика. Після перегляду реклами, 
споживач отримує пропозицію перейти на сайт 
рекламодавця або отримати доступ до Інтернету. 
Через певний час (від 30 хв до 2 год) програма 
знову звертається до споживача з проханням пе-
регляду реклами для подальшого користування 
Інтернетом. В одній локації одночасно можуть 
бути запрограмовані від однієї до чотирьох ре-
кламних звернень різних компаній. 

Рекламодавцю пропанують декілька варіантів 
розміщення, що відрізняються параметрами цільо-
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вої аудиторії, локацією точки доступу, часом демон-
страції та вартістю одного перегляду. Як правило 
існує три пакети: преміум, середній та масовий.

До преміум пакету відносяться точки до-
ступу, що розміщені у авторських ресторанах, 
ексклюзивних салонах краси та Spa салонах. До 
середнього пакету відносяться ресторани, кафе, 
нічні клуби, до масового, як правило, точки до-
ступу, що знаходяться на вулиці у містах скуп-
чення людей.

Рекламодавець сплачує за кожну демонстра-
цію свого рекламного звернення, і бюджет ре-
кламної компанії складається в залежності від 
обраного пакету та мінімально необхідної кіль-
кості унікальних переглядів. В залежності від 
мети рекламної компанії кількість переглядів 
може становити від 10 000 до 300 000. Представ-
ники компанії виконавця (FreeConnect, Logos-P, 
WiFi Bar) надають замовнику доступ до особис-
того кабінету, в якому демонструється кількість 
підключень, переглядів реклами та переходів до 
сайту-рекламодавця. 

Якщо обладнання встановлюється в приміщен-
ні закладу громадського харчування, то керівни-
цтву закладу надається можливість розробити 
дизайн гостьової сторінки, розмістити на ній свої 
логотипи. Що сприяє підвищенню впізнавання 
та лояльності серед відвідувачів даного закладу. 
Крім того, закладу надається статистична інфор-
мація щодо кількості підключень до Інтернету.

Отже, рекламодавець отримує можливість 
демонстрації своєї пропозиції безпосередньо на 
екрані мобільного приладу потенційного кінцево-
го споживача, а споживач отримує безпарольний 
доступ до Інтернету та дізнається про актуальні 
новини компанії-рекламодавця.

Компанії MyWiFi, Hot-WiFi, BroWiFi пропо-
нують інший механізм надання доступу до Ін-
тернету. Обладнання зі спеціальною програмою 
пропонується компаніям в сегменті HoReCa, 
спортивним клубам, салонам краси та ін. для осо-
бистого користування.

Використання послуги WiFi-маркетингу від 
MyWiFi, Hot-WiFi, BroWiFi передбачає наступне:

Заклад самостійно налаштовує гостьову сто-
рінку з логотипами, на якій споживачу надаєть-
ся альтернатива при підключенні до Інтернету: 
пройти авторизацію через соціальні мережі або 
переглянути рекламу закладу. Всі зміни реклам-
них компаній, адрес соціальних сторінок керів-
ництво закладу може зробити в режимі on-line 
в особистому кабінеті. Крім того, в особистому 
кабінеті відображається статистики підключення 
до Інтернету, сторінки тих гостей, що пройшли 
авторизацію через соціальні мережі, їх вік та 
стать, а також електроні адреси, якщо вони роз-
міщені на сторінці у соціальній мережі.

Споживач, підключається до точки доступу 
закладу і обирає варіант отримання доступу до 
Інтернету: 

1) Заходить через свою сторінку у соціальній 
мережі (Facebook, Вконтакте, Instagram) підпису-
ється на сторінку закладу та отримує Інтернет;

2) Заходить через свою сторінку у соціальній 
мережі, розміщує пост з інформацією закладу на 
своїй сторінці та отримує Інтернет;

3) Переглядає рекламу закладу на протязі 
5-30 секунд та отримує Інтернет.

Таким чином у кінцевого споживача є варі-
анти підключення: підписатися на сторінку за-
кладу в соціальних мережах та дізнаватися про 
всі новини або переглянути рекламне звернення.

Для закладу компанії MyWiFi, Hot-WiFi, 
BroWiFi пропонують наступні варіанти викорис-
тання послуги WiFi-маркетинг з можливістю ви-
значення їх ефективності: 

1) Через установку рекламного звернення:
– Встановлення демонстрації конкретного блю-

да на певний період та аналіз змін у продажах;
– Анонс заходу лише через рекламу під час 

підключення до мережі та аналіз кількості від-
відувачів;

– Акційна пропозиція (блюдо+напій, блюдо 
у певний період часу) та аналіз продажів цієї 
пропозиції;

– Спеціальне звернення-привітання та оцінка 
підвищення лояльності відвідувачів.

2) Через розміщення посту на сторінках від-
відувачів:

– Надання пропозиції з промо-кодом та ана-
ліз продажів за цим кодом;

3) Через підписку на сторінку закладу в со-
ціальних мережах:

– Аналіз приросту учасників групи після 
встановлення послуги WiFi-маркетингу;

– Оцінка збільшення кількості коментарів до 
публікацій в групі закладу, як результат якісно-
го наповнення групи;

4) Через статистичні дані гостей, що під-
ключилися шляхом авторизації через соціальні 
мережі:

– Вивчення портрету свого клієнта та вияв-
лення необхідності змін у меню, концепції закла-
ду, ціновій політиці, заходах, що відбуваються у 
закладі;

– E-mail розсилка особистих пропозицій (за-
прошення на день народження, корпоративні 
пропозиції, календарні свята) з аналізом зворот-
ного зв’язку;

– Розсилка промо-кодів, анонсів заходів, 
спеціальних акцій з аналізом продажів цих 
пропозицій.

Таким чином, при встановленні обладнання з 
компаніями MyWiFi, Hot-WiFi, BroWiFi заклад 
отримує не лише додатковий канал для реклами, 
а й можливість вивчення своєї аудиторії, при-
родне наповнення сторінок у соціальних мере-
жах, можливість особистого звернення до своїх 
відвідувачів. 

Отче не зважаючи на один канал надавання 
послуг – WiFi, перелік інструментів, що про-
понують компанії різний та може задовольняти 
втілення різних цілей.

Висновки і пропозиції. Для максимально-
го охоплення аудиторії та розповсюдження ін-
формації про свої товари чи послуги компаніям 
доцільно використовувати послуги рекламного 
характеру, що пропонують на ринку України 
компанії FreeConnect, Logos-P, WiFi Bar. Якщо 
на меті у закладу загального харчування чи ін-
шої компанії, що обслуговує споживачів та надає 
доступ до Інтернету є підвищення лояльності, 
покращення якості груп у соціальних мережах, 
постійне інформування відвідувачів про нові та 
цікаві пропозиції, то доречним є встановлення 
сервісу від компаній MyWiFi, Hot-WiFi, BroWiFi.
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У будь якому з варіантів, використання WiFi 

як маркетингового інструменту є на сьогодні од-
ним з актуальних способів комунікації зі спожи-

вачем, бо мобільний пристрій стає невід’ємним 
супутником сучасної людини та одним з голо-
вних носіїв інформації.
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ WIFI-МАРКЕТИНГА В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассматривается современный инструмент коммуникации с потребителями и продвижения 
товаров или услуг с помощью WiFi. Указаны основные компании, которые предоставляют услуги 
WiFi-маркетинга на территории Украины и проанализированы особенности механизмов, которые они 
предлагают. Выделены два варианта предоставления услуг WiFi-маркетинга. Первый заключается в 
продаже доступа к экрану мобильного устройства представителей целевой аудитории во время под-
ключения к интернету. Второй – в передаче заведениям сегмента HoReCa набора инструментов, кото-
рые позволяю наполнять страницы в социальных сетях, лично обращаться к каждому посетителю, а 
также информировать о новинках и акциях через рекламу. 
Ключевые слова: рынок маркетинговых услуг, WiFi-маркетинг, продвижение, реклама, конечный 
потребитель.

Kakodey A.O.
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MARKET ANALYSIS OF SERVICE WIFI-MARKETING IN UKRAINE

Summary
The article deals with the modern tool of communication with consumers and promotion of goods or 
services using WiFi. The main companies that provide WiFi-marketing services in Ukraine are given, and 
the features of the mechanisms that they offer are analyzed. Two versions of WiFi-marketing services 
are allocated. The first involves the sale access to the screen of the mobile device of the target audience 
during the connection to the Internet. The second is to transfer the institutions of HoReCa segment set of 
tools that allows filling pages in social networks, to appeal personally to each visitor, as well as inform on 
updates and promotions through advertisements.
Keywords: Market of marketing services, WiFi-marketing, promotion, advertising, end-user.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Коваленко О.В.
Сумський державний педагогічний університет

імені А.С. Макаренка

В даній роботі досліджено види концептуальних готельних комплексів, які з’являються в світовому 
туристичному господарстві, їх різновиди та особливості. Визначено привабливість таких готелів 
для туристів. З’ясовано відмінності та переваги концептуальних готелів в порівнянні зі стандар-
тними готельними комплексами. Розглянено декілька вітчизняних готельних комплексів, що мають 
свою незвичну та особливу концепцію. Надано пропозиції щодо розвитку напряму концептуальності 
вітчизняних закладів розміщення туристів.
Ключові слова: концептуальний готель, готельний комплекс, заклади розміщення туристів, 
концептуальність, туристична привабливість.

Постановка проблеми. Розвиток готель-
ної справи у світовій практиці пропонує 

клієнтові (споживачеві готельних послуг) різно-
манітний готельний сервіс залежно від цін, що 
складаються на ринках цих послуг. Щороку за-
соби масової інформації повідомляють числен-
ну клієнтуру про нові форми діяльності в цьому 
виді сервісу. 

У сучасному світі, який стрімко змінюєть-
ся, мандрівникам потрібно набагато більше, ніж 
просто комфорт і однотипні послуги. Сьогодні го-
тель – це частина повноцінного відпочинку турис-
тів, джерело не тільки комфорту, але і інтелекту-
ального і морального задоволення. Все це вимагає 
не просто диверсифікації готельних пропозицій, 
а й необхідні глобальні зміни, такі як інноваційна 
стратегія, яка пропонує ринку туристичних по-
слуг новий готельний продукт. Така стратегія по-
винна бути розроблена з урахуванням сучасних 
світових тенденцій і бути орієнтованою в часі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З дослідженнями сутності готельних послуг 
можна ознайомитися у працях таких зарубіжних 
і вітчизняних вчених, як О. Гаца, О. Гараніна, 
А. Змійова, Г. Зінов’єва, М. Кузнєцова, К. Мак-
симець, Г. Муніна, Х. Роглєва, Н. Чорненької, 
О. Єфімова, Т. Олефіренко та інших. Досліджен-
ню філософії закладів розміщення, а також но-
вих концептуальних рішень у готельному бізнесі 
присвячено праці К. Нордстрема, Й. Риддерстра-
ле, Р. Флорида, О. Джанджугазової, І. Степанова. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Кілька років тому в готельно-
му бізнесі з’явився зовсім новий напрямок – кон-
цептуальні готелі. На даний момент існує багато 
публікацій, в яких показано види та розкри-
то сутність концептуальності різних готельних 
комплексів світу. А ось проблема визначення 
і впровадження певної концепції в діяльність 
українських готелів, на сьогодні, залишається 
мало дослідженою.

Мета статті. Головною метою написання цієї 
роботи є дослідження сучасного стану та пер-
спективи розвитку концептуальних готельних 
комплексів України та світу.

Виклад основного матеріалу. Концептуальні 
готелі – не просто данина моді, це вже «нове об-
личчя гостинності». Вони зберігають та переда-
ють задум свого творця. Сьогодні акцент робить-

ся на яскраво виражену індивідуальність, певну 
концептуальність. Дані готелі самодостатні і самі 
змінюють атмосферу навколо себе, заряджаючи 
все навколо особливою енергетикою.

З кожним роком готельна клієнтура стає все 
більш досвідченою та вибагливою, а інтер’єри 
готелів поступово перетворюються в цікаві арт-
об’єкти. Справжній концептуальний готель – це 
готель майбутнього, оскільки інвестори вклада-
ють величезні кошти в сучасний творчий задум 
провідних художників, стилістів, дизайнерів, а 
також в технічні ноу-хау, багато в чому револю-
ційні для свідомості споживачів [5, с. 37].

Цілісний образ готельного комплексу склада-
ється з безлічі варіацій на якусь задану тему, 
яка може бути розкрита за допомогою різних 
стильових напрямків. У кожному такому готелі 
до дрібниць продумано як архітектурно-плану-
вальне рішення будівлі, так і оформлення холів, 
коридорів, ліфтів і кожного номера. Тут колір, 
освітлення, фактура оздоблювальних матеріалів, 
предмети меблів і звукове оформлення детально 
підібрані, гармонійно поєднуючись або, навпаки, 
контрастуючи один з одним, з метою створення 
задуманого художником образу. Оригінальні ідеї, 
несподівані творчі прийоми, інноваційні архітек-
турні рішення від відомих майстрів завойовують 
серця все нових і нових подорожуючих [5, с. 38].

За допомогою нестандартних дизайнерських 
рішень в оформленні готелів їх господарі вирі-
шують відразу кілька завдань. По-перше, оригі-
нальний готель буде користуватися підвищеною 
увагою туристів, по-друге, помітно знижуються 
витрати на піар і рекламу. Господарі таких готелів 
продають не стільки зручність, скільки концепцію 
та враження. Так, переночувавши кілька днів у 
готелі – салоні літака можна побороти аерофобію, 
а шлюбна ніч у крижаному будинку може цілком 
стати непоганою перевіркою на міцність.

Розглянемо на прикладах найбільш відомі та 
креативні концептуальні готелі світу [1]. 

Підводний готель Poseidon Undersea Resort. 
Знаходиться на Фіджі на глибині 15 метрів. Сам 
Poseidon Undersea Resort складається з 48 бун-
гало, однак одне, найцікавіше з них, розташоване 
на глибині 15 метрів під водою. В нього входять 
24 кімнати-капсули площею 50 квадратних ме-
трів, до того ж є свій «люкс» – Наутілус з пло-
щею 300 квадратів. 
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Готель Propeller Island City Lodge. Знаходить-

ся в Німеччині і відрізняється своїми незвичай-
ними номерами, зокрема, похилою підлогою в од-
ному з номерів. Ліжко в ньому, природно висяче, 
а шафа вмурована в стіну. У готелі 45 номерів, 
які абсолютно несхожі один на одного. Інтер’єр 
створений з настільки крихких матеріалів, що 
постояльці забезпечуються спеціальною інструк-
цією з користування своєю кімнатою.

Готель в каналізації під назвою Dasparkhotel. 
Відкритий в Австрії і розташовується в 190 км від 
Відня. Номери готелю розташовані в цементних 
трубах, які застосовуються при будівництві ка-
налізації і стоків. Усередині ж кімнат досить за-
тишно – є двоспальне ліжко, світильник і шафа, 
вовняний килимок і електрика. До того ж стеля 
досить висока, щоб ходити, не нахиляючи голо-
ву. Тільки от в номерах немає туалету та душу, 
проте кожен постоялець забезпечується планом, 
де вказано їх розташування, а також найближчих 
зон відпочинку, кафе, ресторанів і магазинів.

Готель-в’язниця «The Jail» в Австралії. Про-
тягом більш ніж 120 років в будівлі в’язниці ав-
стралійського містечка Маунт Гамбье утримува-
лися ув’язнені, переважно ґвалтівники та вбивці. 
З 1995 року там розташовано готель на 99 осіб, 
при цьому бажаючим пропонуються камери-оди-
ночки, двомісні камери-номера, а також на чоти-
ри і десять місць. Зручності в номерах мінімаль-
ні – ванна кімната, пайок вранці, телевізор у холі 
і їдальня, а також майданчик для прогулянок. 

Готель-собака «Dog Bark Park Inn» розташо-
вано в США і є гордістю жителів містечка Кот-
тонвуд, штат Айдахо, з населенням в 924 людини. 
Сам готель розташувався всередині дерев’яної 
собаки, щоб потрапити в неї постояльцям треба 
спершу піднятися в собачу голову. У готелі-со-
баці може одночасно перебувати до чотирьох чо-
ловік. При готелі працює і магазин-галерея, де 
можна на пам’ять придбати як сувенір і фігурки 
інших псів вже менших розмірів.

Луксор Готель, США, м. Лас Вегас. Цей ек-
зотичний готель, головний корпус якого побудо-
ваний у формі єгипетської піраміди, вважається 
одним з кращих в США. Крім 30-ти поверхового 
корпусу-піраміди з чорного димчастого скла, де 
знаходиться 2500 номерів, тут є ще дві 22-х по-
верхових вежі з додатковими двома тисячами 
номерів. У готелі знаходиться одне з найбільших 
казино Лас-Вегаса, площею більше 9000 м2 [1].

Розвиток концептуальних готелів в Україні 
йде у декількох напрямках: стилізація «під ста-
ровину»; екологічний стиль; арт-стиль. Розгляне-
мо більш докладно кожен із напрямків [2, с. 42].

Стилізація «під старовину». Цей напрямок 
з’явився, мабуть, найпершим: гріх було не ви-
користати найтиповіші риси історичного україн-
ського стилю для залучення клієнтів, в першу 
чергу іноземних. Прикладом може служити го-
тель «Історія», с. Поляниця, Івано-Франківська 
область. Дуже відомий заклад і не дарма. Тут є 
все: концепт, ідея, дизайн, сервіс, розташування 
і навіть ціни. Основна концепція очевидна – візу-
алізувати різні епохи, різні періоди історії Укра-
їни. Кожна деталь інтер’єру символічна і зробле-
на не просто так. Кожна дрібниця намагається 
відтворити дух обраного часу. Атмосферність 
тут поєднується не тільки з шикарною природою 

Карпат, а й з вищими європейськими вимогами 
до комфорту. Ту є номери різної категорії, але 
легше в них орієнтуватися по епохах. Стародав-
ня історія пропонує 3 номери: «Печера», «Три-
пілля» і «Скіфія». Середньовіччя представлене 
в 4 номерах: «Київська Русь», «Княжий», «Ко-
зацтво», «Кріпацтво». Також є 3 номери періо-
ду новітньої історії: «УПА», «Класика» (СРСР), 
«Молодіжний». Є також в оренді цілий котедж 
«Вечорниці». Описувати кожен з немає ніякого 
сенсу – це треба бачити своїми очима або, як 
мінімум, на сайті готелю [3, 4].

Ще один «історичний» готель «Замок 
«Радомысль», м. Радомышль, Житомирська 
область. Замок XVII-XIX століття був відрес-
таврований нещодавно. Для комфорту гостей і 
щоб уникнути їх вечірнього повернення до Києва 
келії замку переобладнали в номери, які носять 
романтичні назви. Номери виконані в аскетич-
ному стилі раннього модерну і трохи нагадують 
чернечі келії, але оформлені в теплих, світлих 
тонах з підкресленими елементами цегляної 
кладки. Меблі в номерах – дерев’яні і плетені, 
що дозволяє в повній мірі відчути себе в епосі  
XVII-XVIII століть. Тут є двомісні номери «Гос-
тьова келія», один номер з двоспальним ліжком 
«Покої принцеси», один номер з сауною «Покої 
молодят», один номер «Королівські покої». До 
речі, в «Покоях принцеси», ліжко з балдахіном – 
все, як і годиться, для коронованих осіб. Тобто це 
мало не єдиний відреставрований замок в нашій 
країні, в якому можна ще й з комфортом пере-
ночувати. До речі, в замку весь рік зберігається 
одна і та ж температура – 18 градусів за Цель-
сієм. Все завдяки товстим кам’яним стінам [3, 4].

Екологічний стиль. Цей напрямок розвива-
ється, мабуть, швидше за все: зараз в моду вхо-
дить відпочинок далеко від великих міст, серед 
природи. Типовим прикладом є готельний комп-
лекс «Грибова хата», урочище «Вишня», що по-
близу міста Яремче. Як можна здогадатися з 
назви, інтер’єр, екстер’єр і навіть кухня – все 
тут пов’язано з грибами в хорошому сенсі слова. 
Автор проекту цього готелю вважає білі гриби 
важливим елементом гуцульської культури. На-
дихнувшись цією ідеєю, творці зробили готель 
практично без кутів. Всі форми тут округлі, де-
корацій досить багато. Взагалі весь цей карпат-
ський готель нагадує якийсь добрий радянський 
мультфільм або дитячу казку. Здається, ось-ось 
з-за рогу здається Баба Яга або десь біля будин-
ку бродить Сірий Вовк. 

Номерів тут є шість видів: двокімнатний «VIP-
хаос», трикімнатний номер з каміном «Панська 
світлиця», двоповерховий чотирикімнатний но-
мер «Куркульська Стріха», двокімнатний номер 
«Життя вдалося», трикімнатний номер «Панська 
світлиця – 2», двоповерховий чотирикімнатний 
номер «Ближче до неба». Меблі в готелі автор-
ські «неідеальні», зроблені людиною, яка, за сло-
вами отельєра, відчуває всі природні форми де-
рева [3, 4]. 

Розглянемо ще один «екологічний» готель 
«Тридев’яте царство», смт. Скала Подільська, 
Тернопільська область. Чудова можливість по-
трапити в казку в прямому сенсі слова. Для цього 
достатньо зупинитися в дивовижному готельному 
комплексі «Тридев’яте царство», який невеликий 
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в плані місткості. Тут є всього шість номерів. Од-
нак територія навколо, чудові карпатські пейза-
жі та стилістика готелю точно запам’ятаються 
туристу. Цей український незвичайний готель 
зроблений, як легко здогадатися, в казковому 
стилі. Тут багато каменю та дерева в інтер’єрі та 
екстер’єрі, елементи середньовіччя, велика тери-
торія і гай на території готелю. До речі, в цьому 
готелі на території є сауна, басейн з водоспадом, 
бар з терасами, ресторан з живою музикою [3, 4].

Готелі в арт-стилі – це готельні комплекси, 
в оформленні яких використано тематику різно-
манітних видів мистецтва. Яскравими приклада-
ми готелів арт-стилю є арт-готель «Баккара», 
що в місті Київ та готель «Немо», який розта-
шовано у місті Харків.

Арт-готель «Баккара» – його головна від-
мінність від інших полягає в тому, що готель 
розташовано на воді. Тобто це плавуча баржа, 
перетворена в затишний готельний комплекс, з 
вікон якого можна милуватися прекрасною па-
норамою дніпровських берегів; іншою стороною 
вікна номерів виходять на гідропарк. Зовні го-
тель нагадує океанський лайнер з дахом синього 
кольору, а в цілому схожий на різнобарвний ві-
траж. В інтер’єрі переважають світлі тони, осно-
ву оздоблення становлять зручні меблі у він-
тажному стилі. Цей арт-проект входить в список 
найцікавіших готелів України [3, 4]. 

Готель «Немо» – це не просто готель, а цілий 
комплекс в Харкові. Тут все пов’язане з водним 
світом: океанаріум, дельфінарій, банно-оздоров-
чий комплекс, ресторан на терасі, готель, СПА. 
Цей готель вельми стильний та більш ніж су-
часний. До того ж, номерів тут досить багато – 
аж 40 штук. За увагу, приділену морської темі, 
цей готель можна вважати дуже незвичайним. 
У ресторані-терасі є басейн з морською водою, 
джакузі, лежаки і дивани – все, що потрібно для 
вечірки біля басейну. Крім того, всі відвідувачі 
харківського водного готелю отримують значні 
знижки на всі інші послуги комплексу «Немо». 

Готелі з чітко розробленою концепцією дозво-
ляють не тільки насолодитись повноцінним від-
починком, але ще і дізнатися щось нове і цікаве 
для себе. Такий вид бізнесу є новим для нашої 
країни, саме з цієї причини знайти дійсно хо-
роший готель з незвичайним дизайном і гарним 
сервісом насправді складно.

Згідно зі статистикою, у світі всього близько 
сотні дизайн-готелів, кожен з яких вже сам по 
собі архітектурний витвір мистецтва. При цьому 
над їх внутрішнім і зовнішнім оздобленням пра-
цюють найкращі фахівці [2, с. 72].

Кілька років по тому після появи перших арт-
готелів туристична індустрія піднесла справжній 
сюрприз для модників і модниць, а саме створен-
ням нової концептуальної мережі бутік-готелів. 
Основною відмінністю таких готелів стала не-
звична атмосфера і можливість зробити покупки. 
Особлива атмосфера, добре продуманий інтер’єр, 
тільки сміливі та креативні ідеї – все це сучасні 
бутік-готелі [2, с. 101].

На жаль тенденція відкриття подібного роду 
закладів в нашій країні з’явилася відносно недав-
но і не має чіткого вектору розвитку. Досить не 
багато підприємців й інвесторів готові вкладати 
кошти в розробку і впровадження ідей для ство-
рення готельних комплексів з певною концепцією. 
На нашу думку, не обов’язково будувати новий 
готельний комплекс. Достатньо розробити певну 
концепцію, або «запозичити» вже існуючу у світі 
ідею концептуального закладу розміщення турис-
тів та впровадити певні зміни у дизайн інтер’єру 
та пропозиції щодо обслуговування клієнтів. Якщо 
незвичні концептуальні готелі почнуть з’являтися 
в нашій державі, то це добре вплине на розвиток 
в’їзного туризму, бо сьогодні мандрівників з будь-
якого куточку світу цікавлять не тільки історія 
та природа певної країни, а й кухня та, звісно 
ж, яскраві враження, які можна отримати під час 
відпочинку від мандрів у цікавому готелі.

Висновки і пропозиції. Жоден турист не 
може мандрувати по світу без зупинок на від-
починок. Варіантів для привалу на сьогоднішній 
день існує безліч: від дешевих хостелів до фе-
шенебельних готелів, які лякають своєю дорож-
нечею і нав’язливим сервісом. Але є і такі готелі, 
які підкорюють, перш за все, своєю родзинкою і 
доступністю для будь-якого гаманця.

Концептуальні готелі – досить нове явище в 
туристичному бізнесі, проте вони швидко заво-
йовують популярність. Відпочинок в готельному 
комплексі, який витримано в єдиному незвичай-
ному стилі, залишає куди більше вражень, ніж 
в стандартному готелі. Ідея незвичайної реалі-
зації готелів досить успішна, сьогодні багато лю-
дей готові платити за можливість побути в шкурі 
хом’ячка або ж бомжа, в’язня або лицаря, ко-
ронованої особи або жебрака; платити гроші за 
певні яскраві емоції від відпочинку та подорожі. 

В наші часи так звана креативна індустрія 
затребувана не тільки в готельному бізнесі. По 
всьому світу із завидною постійністю відкрива-
ються кафе, ресторани та бари, які не схожі на 
всі інші по оформленню інтер’єру та по формі 
подачі страв й обслуговуванню. Це ціле мисте-
цтво, що дозволяє створити щось нове і цікаве. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УКРАИНЫ И МИРА:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация
В данной работе исследованы виды концептуальных гостиничных комплексов, которые появляются в 
мировом туристическом хозяйстве, их разновидности и особенности. Определена привлекательность 
таких отелей для туристов. Выяснены различия и преимущества концептуальных отелей по сравне-
нию с классическими отельными комплексами. Рассмотрено несколько отечественных гостиничных 
комплексов, имеющих свою необычную и особую концепцию. Даны предложения по развитию направ-
ления концептуальности отечественных учреждений размещения туристов.
Ключевые слова: концептуальная гостиница, гостиничный комплекс, учреждения размещения тури-
стов, концептуальность, туристическая привлекательность.

Kovalenko O.V.
Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical University 

CONCEPTUAL HOTEL COMPLEXES IN UKRAINE AND WORLD:  
MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary
The article investigates the types of conceptual hotel complexes that appear in the global tourism economy, 
their varieties and characteristics. It is determined the attractiveness of such hotels to tourists. It is 
clarified the differences and advantages of conceptual hotels compared to the standard hotel complexes. 
There are considered a few domestic resorts, with its unusual and distinctive concept. It is given proposals 
for development of conceptual directions of domestic tourist accommodation establishments.
Keywords: conceptual hotel, hotel complex, accommodation of tourists, conceptuality, tourist attraction.
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ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Кондратюк С.М.
Університет «КРОК»

Досліджено проблематику вживання понять «консалтинг» та «консультування». У статті розглянуто понят-
тя «консультування» та «консультаційна послуга». Відображення в бухгалтерському обліку господарських 
операцій з надання консультаційних послуг. Ведення контролю за наданням консультаційних послуг.
Ключові слова: послуги, консультація, консультаційна послуга, облік, витрати, результат.

Постановка проблеми. Значна кількість 
підприємств в умовах ринкової економіки 

та суспільства здійснюють діяльність не у сфе-
рі матеріального виробництва, а в сфері надання 
послуг. Тому важливим напрямком обліково-ана-
літичної науки є облік, аналіз та аудит процесу 
надання послуг.

Тому сьогодні актуальним є дослідження 
основних відмінностей національних підходів до 
обліку й аудиту процесу надання консультацій-
них послуг підприємствами. Контроль правиль-
ності проведеного обліку стає головною метою 
аудиту надання консультаційних послуг на су-
часному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
уважимо, що механізм обліку надання консуль-
таційних послуг на підприємствах, зокрема і в 
світлі вдосконалення бухгалтерського обліку в 
Україні на основі МСБО, досліджували ряд нау-
ковців, таких як: Ф.Ф. Бутинець, М.П. Войнарен-
ко, С.Ф. Голов, Л.Л. Горецька, В.М. Костюченко, 
В.В. Сопко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим, ряд важливих 
питань і на сьогодні залишаються невисвітлени-
ми. Саме це й визначає актуальність даної статті.

Формулювання цілей статті. Метою даної 
статті є розгляд обліку та контролю надання кон-
сультаційних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «консультування» і «консалтинг» іден-
тичні, а слово «консалтинг» прийшло до нас в 
90-ті рр. минулого століття з-за кордону під час 
переходу країни на ринкові механізми економі-
ки, до речі, разом із іншими поняттями, напри-
клад, «менеджмент» (управління, завідування, 
правління, дирекція, адміністрація). У цей час у 
вітчизняній літературі починається застосування 
цих понять у різних варіаціях без розуміння сут-
ності предмета.

Послуга – дія, вчинене однією особою (фізич-
ною чи юридичною) в інтересах іншої особи, або 
діяльність (Вікіпедія).

Поняття «послуга» можна дати наступні ха-
рактеристики [6]:

а) результат діяльності або процесів;
б) конкретний результат матеріального або ду-

ховного виробництва, що володіє якостями, що ха-
рактеризують його цільове призначення, власти-
вості, заради яких його купують і споживається;

в) комплекс відчутних і невідчутних властивос-
тей (характеристик, функцій, вигод і використань), 
призначених для задоволення потреб покупців.

Уточнимо поняття «консультаційна послуга», 
під яким слід розуміти вид товару (володіє якостя-

ми, що характеризують його цільове призначення, 
властивості, заради яких його купують і спожива-
ється), створений в результаті доцільної діяльнос-
ті, мета придбання якого виражається корисним 
ефектом, що задовольняє потреби в інформації.

Деякі автори подають принципову різницю 
між консультуванням і консалтингом Так, на 
їхню думку, консультування – це навчання і до-
помога порадами, а консалтинг – допомога у ви-
рішенні проблем замовника. Тобто, консалтинг 
виступає як комплексна послуга по проведенню 
діагностики і лікування бізнесу. Це надумане ви-
значення, так як в процесі консультування мо-
жуть бути присутніми елементи у вигляді реко-
мендацій і порад, запропонованих замовнику, а 
також елементи у вигляді комплексних послуг по 
проведенню діагностики і безпосереднього втру-
чання в суть управління підприємством або гос-
подарством. До того ж в англійській мові немає 
російського поняття «консультування», а отже, 
там не може бути такого поділу понять [7].

Таким чином, для більш чіткого розуміння суті 
проблеми і введення однаковості має сенс у вітчиз-
няній літературі з теорії і практиці консультуван-
ня зупинитися тільки на понятті «консультуван-
ня» і не використовувати поняття «консалтинг». 
Надалі в даному підручнику буде використовува-
тися тільки поняття «консультування».

Враховуючи, що багато реально існуючі фірми 
мають у своїй назві прикметник «консалтингові», 
будемо вважати, що в їх діяльність входить на-
дання послуг з широкого спектру консультування.

У зв'язку з вищесказаним відсутнє однознач-
не визначення поняття «консультування». Дамо 
кілька визначень з довідкової, спеціальної і на-
вчальної літератури цьому поняттю, які з різних 
позицій характеризують діяльність з консульту-
вання та розкривають сутність цього процесу.

Консультування – діяльність спеціальних 
компаній по консультуванню виробників, про-
давців, покупців в області експертної, технічної 
та економічної діяльності [9].

Консультування – діяльність фірм з надання 
консультаційних послуг підприємствам, органі-
заціям, фізичним особам по широкому колу пи-
тань економіки і права (створення та реєстрація 
фірм, маркетингові дослідження, інновації, інвес-
тиції та ін.).

Консультування-діяльність спеціальних компа-
ній, що полягає в консультуванні виробників, про-
давців, покупців з широкого кола питань економі-
ки, фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків [11].

Консультування – термін, що використову-
ється в сучасній практиці для позначення ді-
яльності, спрямованої на виявлення і розробку 
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пропозицій і програм з метою раціоналізації та 
оптимізації функціонування підприємства, допо-
моги керівному складу та управлінцям в процесі 
прийняття грамотних рішень.

У широкому розумінні консультування (кон-
салтинг) як соціальне і економічне явище, що 
ставить своєю метою вирішення різноманітних 
завдань і надання інтелектуальної допомоги у 
найрізноманітніших сферах життєдіяльності сус-
пільства, існує так само давно, як і саме людство.

Існує безліч визначень консультаційних по-
слуг, наприклад:

Консультаційні послуги (консалтингові послу-
ги) – це підприємницька діяльність у невиробни-
чій сфері надання споживачам (клієнтам) послуг 
матеріального характеру у вигляді порад, реко-
мендацій і експертиз у різних сферах діяльності.

Враховуючи вищесказане, сформулюємо 
більш чітке визначення для поняття «консульта-
ційна послуга»:

Консультаційна послуга – це задоволення з 
боку консультанта або консультує фірми заявки 
клієнта (фізичної чи юридичної особи) на підго-
товку та отримання узгоджених умовах деякого 
інформаційного ресурсу певної тематичної спря-
мованості, заданого виду і кінцевого об'єму з ме-
тою вирішення завдань клієнта.

Термін «консультаційна послуга» не визначе-
ний на законодавчому рівні. Цей термін був пе-
редбачений лише в Законі «Про здійснення дер-
жавних закупівель» [1] у редакції від 01.06.2010 р. 
№ 2289VI, у якому зазначалося, що консульта-

ційні послуги – це інтелектуальна, нематері-
альна діяльність, результати якої не є фізично 
осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, 
консалтингові послуги, пов’язані з консульту-
ванням, експертизою, оцінкою, підготовкою ви-
сновків і рекомендацій, послуги з навчання, під-
готовки спеціалістів (п. 15 ст. 1). На сьогодні ця 
норма втратила чинність.

Цивільний кодекс (далі – ЦК) України визна-
чає поняття договору про надання послуг. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 901 ЦК України за догово-
ром про надання послуг одна сторона (викона-
вець) зобов’язується за зав данням другої сторо-
ни (замовника) надати послугу, яка споживається 
в процесі вчинення певної дії або здійснення пев-
ної діяльності, а замовник зобов’язується опла-
тити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше 
не встановлено договором. З урахуванням викла-
деного законодавчого визначення та з урахуван-
ням характерних ознак, притаманних консуль-
тації, можна визначити поняття «консультаційна 
послуга» [10]. 

Консультаційна послуга – це інтелектуальна 
діяльність неуречевленого характеру, здійснена 
професійним консультантом на оплатній чи без-
оплатній основі, в процесі якої консультант надає 
замовнику інформацію у вигляді порад, рекомен-
дацій, висновків із питань, визначених замовником 
у різноманітних сферах діяльності в матеріалізова-
ній формі, доступній для об’єктивного сприйняття.

Зауважимо, що для уникнення непорозумінь 
з контролюючими органами щодо оподаткування 

Таблиця 1
Приклади консультаційних послуг (формулювання, адаптоване до українського законодавства)
Формулювання по-
слуг згідно з КВЕД Формулювання послуг згідно з ДК 016-97 Формулювання послуг згід-

но з ДК 012-97 

74.14.0. Консульту-
вання з питань ко-
мерційної діяльності 
та управління 

74.14.1 Консультативні послуги з питань управління ко-
мерційною діяльністю 

74.14. Консультативні по-
слуги з питань комерційної 
діяльності та управління 

74.14.11.000 Консультативні послуги з загальних питань 
управління 
74.14.13.500 Консультативні послуги з комплексного ви-
вчення маркетингу ринку і формування концепції 
74.14.15.000 Консультативні послуги з питань управління 
виробництвом 

74.11.2. Нотаріальна 
та інша юридична 
діяльність, у т. ч. 
надання рекоменда-
цій та консультацій 
із загальних питань, 
складання юридич-
них документів 

74.11.1 Послуги в галузі права 

74.11. Послуги у сфері 
права

74.11.12.100 Консультативні послуги з юридичних питань 
і послуги з представництва у зв'язку з цивільним правом 
74.11.12.200 -/- у зв'язку з торговельним правом 
74.11.12.300 -/- у зв'язку з трудовим правом 
74.11.15.100 Послуги зі складання юридичної документації 
74.11.15.200 Послуги з проведення правової експертизи 
поданих для розгляду юридичних документів 
74.11.17.104 Складання проектів угод та заяв 
74.11.17.202 Складання документів (заяв, довідок із за-
конодавства, запитів, скарг) 

74.12.0. Діяльність 
у сфері бухгалтер-
ського обліку та 
аудиту 

74.12 Послуги в галузі бухгалтерського обліку 74.12. Послуги у сфері 
бухгалтерського обліку, у 
т. ч. послуги з реєстрації 
комерційних операцій, під-
готовки фінансових звітів, 
зі складання податкових 
декларацій, консультативні 
послуги 

74.12.11.000 Послуги з проведення фінансових ревізій 
74.12.12.000 Послуги з перевірення рахунків 
74.12.13.000 Послуги зі складання балансу 
74.12.3 Консультативні послуги в галузі оподаткування 
74.12.30 Консультативні послуги в галузі оподаткування, в т. 
ч. складання податкових декларацій чи документів на запит 

74.50.0. Підбір та за-
безпечення персо-
налом 

74.50 Послуги з підбору і забезпечення персоналом 
74.5. Послуги з підбору та 
забезпечення персоналом 74.50.1 Послуги з підбору персоналу

74.50.2 Послуги із забезпечення персоналом
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консультаційних послуг доцільно у договорах та 
документах, що складаються на виконання до-
говору (рахунках-інвойсах, звітах виконавця, ак-
тах про надані послуги), вживати формулювання 
послуг відповідно до згаданих вище нормативних 
актів (табл. 1).

Консультування можна розглядати як осо-
бливу професійну діяльність, що передбачає за-
лучення кваліфікованих фахівців зі спеціальною 
підготовкою у галузі бухгалтерського обліку, 
аналізу, контролю, права, управління. В проце-
сі консультування клієнту надається допомога у 
виявленні проблем, їх аналізу, надаються реко-
мендації з їх ефективного вирішення [12].

Кваліфікація фахівця, який надає консульта-
ції, має залежати від сфери діяльності, в якій 
надаватимуться консультаційні послуги. Відпо-
відно, якщо консультування носить правовий 
характер, тоді консультант повинен володіти 
юридичними знаннями, добре орієнтуватися в 
чинному законодавстві. 

При консультуванні з проблем управління не-
обхідною є обізнаність в управлінському обліку, 
менеджменті, аналізі, плануванні господарської 
діяльності. При цьому у будь-якому випадку 
консультант повинен володіти проблемним мис-
ленням, вміти виявляти проблемні ділянки ро-
боти, знаходити оптимальні шляхи їх усунення, 
здійснювати аналіз поточної ситуації, мати нави-
чки ділового спілкування.

Процес консультування являє собою спільну ді-
яльність консультанта і клієнта з метою вирішення 
певного завдання і здійснення бажаних змін в ор-
ганізації та поділяється на п’ять етапів (рис. 1) [4].

Надання консультаційних послуг оформлю-
ється підсумковим звітом, який складається в 
довільній формі. Крім загального огляду викона-
ної роботи підсумковий звіт повинен вказувати 
на реальні переваги, отримані в результаті змін, 
давати клієнту рекомендації, що треба зробити і 
чого слід уникати в майбутньому.

При відображенні в бухгалтерському обліку 
господарських операцій з надання консульта-

ційних послуг потрібно точно визначити порядок 
формування доходів і витрат.

При цьому треба пам'ятати, що відповідно до 
п. 10 П(С)БО 15 «Дохід» [2], який пов'язаний з 
наданням послуг, визначають, виходячи зі сту-
пеня завершеності операції з надання послуг на 
дату балансу, якщо може бути достовірно оці-
нений результат цієї операції. Для цього мають 
виконуватися така умова – можлива достовірна 
оцінка доходу.

Результат операцій із надання послуг може 
бути оцінений тільки за таких умов:

– можлива достовірна оцінка доходу;
–  імовірність надходження економічних вигід 

від надання послуг;
– можлива достовірна оцінка ступеня завер-

шеності надання послуг на дату балансу;
– можливо достовірно оцінити витрати, здій-

снені для надання послуг та необхідні для їх за-
вершення.

За п. 11 П(С)БО 15 оцінити ступінь заверше-
ності операцій можна одним із трьох способів:

– вивчення виконаних робіт (коли, з ураху-
ванням уже наданих послуг, можна визначити 
ступінь їх готовності та оцінити їх суму);

– визначення питомої ваги обсягу послуг, на-
даних на певну дату, у загальному обсязі послуг, 
які повинні бути надані;

– визначення питомої ваги витрат, понесених 
підприємством у зв’язку з наданням послуг, у 
загальній очікуваній сумі таких витрат.

Якщо дохід від надання консультаційних по-
слуг не може бути правильно визначено, то він 
відображається в розмірі витрат, які підлягають 
відшкодуванню.

На підприємствах, основна діяльність яких – 
надання консультаційних послуг, для обліку до-
ходів, пов’язаних із такою діяльністю, використо-
вують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і 
послуг». За кредитом субрахунку 703 відобража-
ється отриманий (визнаний) доход від надання по-
слуг, за дебетом – сума непрямих податків (ПДВ), 
знижок та сума списання чистого доходу у поряд-

ку закриття на рахунок 79 «Фінансові 
результати» (субрахунок 791 «Резуль-
тати операційної діяльності»).

Визнаний дохід від наданих кон-
сультаційних послуг відображається 
кореспонденцією рахунків: Дт 36 «Роз-
рахунки з покупцями і замовниками» 
Кт 703.

Одночасно підприємства – плат-
ники ПДВ відображають податкове 
зобов’язання з ПДВ: Дт 703 Кт 641 
«Розрахунки за податками». Сума ПДВ 
дорівнює одній шостій отриманої ви-
ручки від наданих послуг.

Відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Ви-
трати» [3], собівартість реалізованих 
консультаційних послуг складається з:

виробничої собівартості послуг, ви-
конаних протягом звітного періоду;

нерозподілених постійних загально-
виробничих витрат;

наднормативних виробничих витрат.
Таким чином, виробнича собівартість 

консультаційних послуг згідно з П(С)
БО 16 складається з прямих матеріаль-

 
Рис. 1. Етапи проведення консультаційних послуг
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них витрат, прямих витрат на оплату праці, інших 
прямих витрат, змінних загальновиробничих та по-
стійних розподілених загальновиробничих витрат.

Відповідно до Плану рахунків та Інструкції 
про його застосування, всі прямі витрати відо-
бражаються за дебетом рахунка 23 «Виробни-
цтво», а непрямі витрати відображаються на ра-
хунку 91 «Загальновиробничі витрати».

Витрати, відображені на рахунку 91, щоміся-
ця списуються на рахунок 23 «Виробництво» і 90 
«Собівартість реалізації» відповідно до методики 
розподілу загальновиробничих витрат, передба-
ченої у П(С)БО 16.

У свою чергу, П(С)БО 16 рекомендує розріз-
няти витрати, пов'язані з управлінням підприєм-
ством, що надаються. Чинним Планом рахунків 
та Інструкцією про його застосування для таких 
витрат передбачено рахунки 92 «Адміністративні 
витрати». Наприкінці звітного періоду загальна 
сума витрат списується відразу на рахунок 79 
«Фінансові результати» [14]. 

Таким чином, на кінець звітного періоду за-
лишків на рахунках 92 і 93 немає, бо адміні-
стративні витрати є витратами періоду, і тому 

до собівартості консультаційних послуг не вклю-
чаються. Докладно перелік адміністративних ви-
трат установлено п. 18 подано у п. 19 П(С)БО 16.

Висновки. Отже, викладені аспекти бухгал-
терського обліку надання консультаційних по-
слуг розкривають їх специфіку та охоплюють 
весь процес виконання робіт з надання допомоги 
та практичних порад у багатьох питаннях фінан-
сово-господарської діяльності підприємств. 

Для покращення якості консультаційних по-
слуг та підвищення їх ефективності необхідно 
розробляти та удосконалювати методичні за-
сади щодо їх надання. Стандартизація процесу 
здійснення таких послуг може сприяти розвитку 
послуг, що пов'язані з професійною діяльністю 
аудиторів, та становити значний поштовх для 
розширення теоретичної бази в межах кожного 
виду аудиторських завдань. Аудиторським фір-
мам України необхідно удосконалювати і розви-
вати консультаційні послуги, тому що це обумов-
лено зростанням попиту на них серед підприємств 
малого і середнього бізнесу, а це в свою чергу за-
безпечить позитивну тенденцію стабільності ді-
яльності аудиторських фірм в майбутньому.
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Аннотация
Исследованы проблематика употребления понятия «консалтинг» и «консультирование». В статье рас-
смотрено понятие «консультирование» и «консультационная услуга». Отражение в бухгалтерском уче-
те хозяйственных операций по предоставлению консультационных услуг. Ведения контроля по предо-
ставлению консультационных услуг.
Ключевые слова: услуги, консультация, консультационная услуга, учет, расходы, результат.
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ПРОБЛЕМА УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ  
ТА НАСЛІДКИ ЦЬОГО ЯВИЩА ДЛЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Корягіна Т.В., Якименко К.А.
Університет митної справи та фінансів

У статті розглянуто проблему ухилення від податків в Україні та наслідки цього явища. Обґрунтовано 
втрати бюджету країни від несплати податків. У дослідженні проаналізовано зміну податкового наванта-
ження за останні роки і зв’язок цього явища з переходом бізнесу у тіньовий сектор. Визначено дефіцит 
бюджету за 2011-2015 рр. У роботі досліджено загрозу тіньового сектору для бюджетної безпеки України.
Ключові слова: податки, ухилення, тіньовий сектор, бюждетна беспека, бюджетний дефіцит, податкове 
навантаження.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки фінансова політика держави 

базується на системі фінансових регуляторів. 
Фінансовими регуляторами, на яких базується 
фінансова політика держави, є, в першу чергу, 
податки, які забезпечують вилучення і пере-
розподіл створеного валового внутрішнього про-
дукту і формування централізованих фондів 
грошових ресурсів держави. Сьогодні в Україні 
спостерігається дефіцит державного бюджету. 
До цього призводить, в першу чергу, недостат-
ність бюджетних надходжень, а як відомо в на-
шій країні основним джерелом бюджетних дохо-
дів є податки. 

Низький рівень податкових надходжень обу-
мовлений низкою причин, в першу чергу, змен-
шенням рівня реальної заробітної плати населен-
ня, в окремих випадках – номінальне зниження 
рівня доходів, зважаючи, що податок на доходи 
фізичних осіб становить основну частину по-
даткових надходжень. По-друге, причиною ско-
рочення доходів бюджету від оподаткування є 
високий рівень податкових ухилень, що зумов-
лений прагненням індивідів залишити у своєму 
розпорядженні більше коштів, незважаючи на 
незаконність такого способу. Отже такі явища 
в економіці України чинять суттєвий вплив на 
формування бюджету та можливості здійснення 
в країні соціально-економічної політики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемою ухилення від сплати податків в Укра-
їні займалися такі вчені: В.С. Альошкін, В. Бі-
лоус, П.М. Вавілов, В. Вишневський, А. Вєткін, 
О.С. Задорожний, О.А. Крамаренко, К.А. Матвій-
чук, В. Мельник, А. Соколовська, Н.Б. Фролова 

та інші. Проблемам бюджетної безпеки присвя-
чували свої праці О. Барановський, В. Соловйов, 
В. Геєць, Г. Дарнопих, М. Єрмошенко, В. Мун-
тіян, В. Предборський, О. Користін, В. Федосов, 
І. Луцик, В. Рудик та інші.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Хоча існує багато праць, де 
розглядається проблема ухилення від податків 
та недоліки податкової системи, однак наслідки 
цього явища для державного бюджету дослідже-
ні ще недостатньо.

Мета статті полягає в дослідженні способів 
ухилення від сплати податків в Україні, виявлен-
ні недоліків у оподаткуванні доходів в Україні, що 
призводять до виникнення податкових ухилень 
та, у свою чергу, до дефіциту у бюджеті держави.

Виклад основного матеріалу. Уникнення по-
датків та ухилення від їх сплати притаманні 
будь-якому суспільству. Причиною цього явища 
є те, що платники податків недостатньо усві-
домлюють вигоду від споживання суспільних 
благ, що фінансуються за рахунок податкових 
платежів [11]. Через нестабільність економічної 
ситуації українці намагаються ухилитись від 
оподаткування і «заощадити» певні кошти. Об-
тяжливість податкової системи України визна-
чається не тільки величиною податкових ставок, 
а насамперед нерівномірністю податкового на-
вантаження, заплутаністю й нестабільністю по-
даткового законодавства [12]. 

Податкова система повинна відповідати умо-
вам, що складаються у економічному середовищі. 
Позитивний вплив на темпи економічного зрос-
тання справляє така податкова система, що буде 
відповідати принципу соціальної справедливості 

Kondratiuk S.M.
University «KROK»

ACCOUNTING AND CONTROL CONSULTANCY SERVICES

Summary
Studied issues use concepts of «consulting» and «advisory». The article discusses the concept of «consultation» 
and «consulting services». Reflect the accounting business operations to provide advisory services. Keeping 
monitoring of consultancy services.
Keywords: Services, consultancy, consulting service, accounting, costs, financial results.
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оподаткування. Відповідно до нього розмір по-
даткових зобов'язань платників встановлюється 
згідно з їхнім рівнем платоспроможності – плат-
ники з меншим рівнем доходів мають нести мен-
ше податкове навантаження, а платники з вищи-
ми доходами, відповідно, більше. Такий принцип 
дозволить забезпечити справедливий розподіл 
податкового навантаження [10]. Нині в Україні 
»ставка податку становить 18 відсотків бази опо-
даткування щодо доходів, нарахованих у формі: 
заробітної плати, інших заохочувальних та ком-
пенсаційних виплат або інших виплат і винаго-
род, які нараховуються платнику» [9]. 

За ухилення від сплати податків у законо-
давстві існують певні види покарання. Одним із 
важливих заходів протидії податковим порушен-
ням у сфері оподаткування є встановлення висо-
ких штрафів.

Статтею 212 «Ухилення від сплати податків» 
Кримінального кодексу України передбачається 
відповідальність за ухилення від сплати подат-
ків у значному, великому чи особливо великому 
розмірах. Ці розміри дорівнюють відповідно 1000, 
3000 та 5000 неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян [9].

Діяльність, що характеризується ухилянням 
від сплати податків формує тіньовий сектор еко-
номіки країни. На сьогодні, обсяги тіньового секто-
ру економіки в Україні, за експертними оцінками, 
перевищують більшу частину валового внутріш-
нього продукту. Подальше розширення тіньової 
економіки становить реальну загрозу національ-
ній безпеці держави. Очевидно, що податкова та 
економічна політика держави потребує карди-
нальних змін та удосконалення законодавства [7].

Розміри тіньової економіки є різними в різних 
країнах світу і, відповідно, визначення масштабів 
тіньової діяльності залежить від особливостей 
функціонування економічних систем. Експертні 
оцінки цього показника в Україні, залежно від 
методу, коливаються від 20% до 60%. За дани-
ми Державного комітету статистики України він 
дорівнював 20%, а за звітами Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України – 50% у 
ВВП. Таке значення тінізації економіки країни 
свідчить про втрату 50% податкових надходжень 
до бюджету країни. 

У 2011 році податки складали 83,15% доходів 
Державного бюджету, у 2012 році – 83,4%, а в 
2013 – 70,17%, 2014 – 73,18%, 2015 – 68,98%. 

Проаналізувавши дані соціально-економічно-
го навантаження в Україні варто визнати, що у 
2013-2014 роках спостерігалось деяке зменшення 
цього показника, однак у 2015 році рівень подат-
кового навантаження знову зріс. При цьому, у 
2015 році відсоток доходів Державного бюджету 
від оподаткування був найнижчим. Це свідчить 
про те, що зростання рівня податкового наванта-
ження, супроводжується переходом деякої час-
тини бізнесу у тіньовий сектор (табл. 1).

Проведені розрахунки несплачених податків 
з тіньового сектора економіки України свідчать 
про зростання в останні роки втрат бюджету 
країни. Так у 2011 р. було недоотримано близько 
130,8 млрд. грн., а в 2014 р. ця сума становила 
140,1 млрд. грн., а в 2015 р. втрати від тініза-
ції становили вже 204,7 млрд. грн., що становило 
38,3% бюджету країни. 

Таблиця 1
Зміна податкового навантаження в Україні  

за 2011-2015 роки

Роки

ВВП но-
міналь-

ний, 
млрд. 
грн.

Податкові 
надхо-
джен-

ня, млрд. 
грн

Рівень по-
даткового 
наванта-
ження, %

Втрата по-
даткових 

надходжень, 
млрд. грн.

2011 1302,1 261,6 20,09 130,8
2012 1408,9 288,6 20,48 144,3
2013 1444,0 238,0 16,48 119
2014 1566,7 280,2 17,88 140,1
2015 1979,5 409,4 20,68 204,7

Створено авторами на основі джерел [1, 4]

Зростання тіньового сектору економіки при-
зводить до структурних деформацій та неста-
більності соціально-економічного розвитку кра-
їни, перешкоджає процесу розбудови держави, 
демократизації суспільства та європейської інте-
грації України. Зростання тіньового сектору еко-
номіки також призводить до скорочення доходів 
держави і створює проблему дефіциту держав-
ного бюджету. На сьогодні дефіцит державного 
бюджету є однією з найбільших проблем еконо-
мічного розвитку України [10]. 

Відповідно до Наказу Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України «Про затвер-
дження Методичних рекомендації щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки України» 
№ 1277 від 29 жовтня 2013 року, «бюджетна без-
пека» – це стан забезпечення платоспроможності 
та фінансової стійкості державних фінансів, що 
надає можливість органам державної влади мак-
симально ефективно виконувати покладені на 
них функції [6, с. 43].

У цілому бюджетна безпека держави зумов-
люється процесом бюджетотворення, рівнем бю-
джетної дисципліни, своєчасністю прийняття та 
характером касового виконання бюджету, розмі-
ром бюджету, рівнем перерозподілу ВВП через 
бюджет, розміром, характером та рівнем дефіциту 
бюджету, методами фінансування дефіциту тощо, 
які загалом формують її загальні цільові критерії.

Нестабільність у цій сфері не дозволяє забез-
печити відповідний рівень економічного зростан-
ня, ускладнює здійснення ефективної реструк-
туризації економіки, здійснює негативний вплив 
на макроекономічну, банківську, боргову сфери в 
Україні. За такої ситуації, коли відбувається зна-
чна дестабілізація економіки, постає необхідність 
комплексного підходу до постійного моніторингу 
та аналізу параметрів стану системи державних 
фінансів в цілому та показників бюджетної без-
пеки зокрема [8]. 

Практично весь час існування України як не-
залежної держави, мало місце перевищення ви-
датків державного бюджету над його доходами. 
Але останнім часом ця проблема набула най-
більшої гостроти. Динаміка дефіциту Державно-
го бюджету України повторює тенденцію зміни 
фактичного співвідношення його дохідної та ви-
даткової частин. Розглянемо стан бюджетного де-
фіциту за останні п’ять років – 2011–2015 роки 
(табл. 2).

Отже, до 2014 року включно дефіцит бюдже-
ту мав тенденцію до зростання, хоча у 2015 році 
ситуація дещо покращилася. Розглянемо частку 
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бюджетного дефіциту у ВВП України за останні 
п’ять років (табл. 3).

Таблиця 2
Державний бюджет України  
за 2011-2015 роки, млрд грн

Рік Доходи Видатки Дефіцит
2011 315,0 338,6 - 23,6
2012 346,0 399,5 - 53,5
2013 339,2 403,4 - 64,2
2014 357,0 430,1 -73,9
2015 534,6 576,8 -42,2

Створено авторами на основі джерел [1, 3, 5]

Маастрихтською угодою визначено, що при-
пустимим є дефіцит на рівні 3% від ВВП. Хоча 
такий норматив є досить умовним, тому що межа 
безпеки бюджетного дефіциту залежить від осо-
бливостей конкретної країни у тій чи іншій еко-
номічній ситуації.

У 2011 році обсяг ВВП був найнижчим за ана-
лізований період, а саме 1316,6 млрд грн, однак 
питома вага бюджетного дефіциту у ВВП була 
1,79%, що входить до норми. Але починаючи з 
2012 року, не дивлячись на те, що обсяг валово-
го внутрішнього продукту збільшувався, питома 
вага бюджетного дефіциту росла. Видатки бю-
джету значно перевищували доходи. 

У 2015 році дефіцит державного бюджету 
сягнув найнижчого рівня у виділеному періоді і 
склав 2,13% у відношенні до ВВП. При аналізі 
було виявлено, що це пов’язано з падінням абсо-
лютного значення дефіциту державного бюдже-
ту України та зростанням рівня доходів держав-
ного бюджету України та ВВП, але, на жаль, за 
допомогою переважно інфляційних джерел.

Як свідчить статистика, економіка України 
ще не змогла подолати негативні впливи світової 
фінансової кризи 2008– 2009 років і стабілізува-
ти стан державних фінансів, тому, починаючи з 
2009 роки і по теперішній час (крім 2011 року), 
обсяг дефіциту бюджету перевищує обсяг капі-
тальних видатків державного бюджету. Таким 
чином, можна констатувати, що за напрямами де-
фіцитного фінансування в Україні превалює па-
сивний бюджетний дефіцит, кошти від покриття 
якого спрямовуються на поточні видатки бюдже-
ту, як то соціальні трансферти, виплата зарплати 
у бюджетній сфері тощо [1]. Посилює проблеми 

бюджетотвореня в країні значний розмір тініза-
ції економіки країни, так у 2015 р. було втрачено 
потенційних 204,7 млрд. грн. податкових надхо-
джень, що становило 38,3% доходів бюджету.

Висновки. «Тіньова економіка і корупція існує 
у всіх країнах, але їх масштаби становлять кіль-
ка відсотків від ВВП. В Україні тіньовий сектор 
економіки становить половину ВВП», – ствер-
джує у своїй статті І. Г. Савченко. Ухилення від 
сплати податків спричиняє негативні наслідки як 
для економіки держави, так і для держави в ціло-
му. При цьому державний бюджет недоотримує 
кошти, що належать йому, а отже, відбувається 
обмеження витрат і виникає дефіцит бюджету. 
Негативні наслідки, такі як фінансові, економіч-
ні та соціальні, від величезного бюджетного де-
фіциту потребують здійснення системи заходів, 
проведення активної фінансової політики. 

Податкове навантаження є одним із ключових 
чинників, що впливає на можливості держави 
щодо формування ресурсів для фінансового за-
безпечення закріплених за нею функцій. Однак, 
в Україні платниками податків рівень податково-
го навантаження сприймається як обтяжливий, а 
держава не може акумулювати достатні кошти 
для забезпечення суспільних потреб. Можна за-
пропонувати такі напрями скорочення податко-
вого навантаження і підвищення ефективності 
податкової системи в Україні:

– забезпечення державою прозорих і зрозумі-
лих правил оподаткування;

– створення ефективного податкового законо-
давства;

– створення простого механізму сплати по-
датків;

– зниження загального рівня оподаткування 
підприємств;

– створення сприятливих умов для інвести-
ційних процесів на підприємствах.

Податкове навантаження має бути оптималь-
ним, тобто таким, яке б давало можливість не 
лише мобілізувати достатньо коштів до бюджету, 
але й давати можливість вкладати вивільнені ко-
шти у розширення виробництва та стимулюван-
ня інвестиційних процесів в Україні.

Прагнення до рівноваги бюджетних доходів 
і витрат шляхом збалансованості державного 
бюджету – це сьогодні одне з головних завдань 
держави і одним з шляхів його вирішення є ре-
формування фіскальної політики.

Таблиця 3
Частка бюджетного дефіциту у ВВП 2011–2015 роки

Показник 2011 2012 2013 2014 2015
Бюджетний дефіцит, млрд грн 23,6 53,5 64,2 73,9 42,2
ВВП млрд грн 1316,600 1408,889 1454,931 1566,728 1979,458
Питома вага бюджетного дефіциту у ВВП, % 1,79 3,8 4,41 4,72 2,13

Створено авторами на основі джерел [1, 3, 5]
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ПРОБЛЕМА УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ

Аннотация
В статье рассмотрена проблема уклонения от налогов в Украине и последствия этого явления. Обо-
снованно потери бюджета страны от неуплаты налогов. В исследовании проанализированы изменения 
налоговой нагрузки за последние годы и связь этого явления с переходом бизнеса в теневой сектор. 
Определен дефицит бюджета за 2011-2015 гг. В работе исследована угроза теневого сектора для бюд-
жетной безопасности Украины.
Ключевые слова: налоги, уклонение, теневой сектор, бюджетная безопасность, бюджетный дефицит, 
налоговая нагрузка.
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THE PROBLEM OF TAX EVASION AND THE IMPLICATIONS  
FOR THE BUDGET OF UKRAINE

Summary
The article considers the problem of tax evasion in Ukraine and the consequences of this phenomenon. 
Proved the loss of the state budget from tax evasion. The study analyzed the changes in the tax burden 
in recent years, and the relationship of this phenomenon with the transformation of the business in the 
informal sector. The paper examines the threat of the informal sector to fiscal security of Ukraine.
Keywords: taxes, evasion, the informal sector, fiscal security, the budget deficit, the tax burden.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Косова Т.Д., Ползікова Г.В.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Визначено інституціональні особливості ролі і значення адміністрування податку на додану вартість у 
різних країнах світу. Встановлено основні техніки вимірювання податкових розривів, які використовують-
ся для прямих і непрямих податків. Узагальнено критерії відбору та класифікації суб'єктів господарю-
вання за категоріями «вигодонабувач», «транзитер» та «податкова яма». Надано кількісну і якісну оцінки 
внеску суб’єктів оподаткування у податкові розриви з ПДВ. Розроблено рекомендації зі зниження ризиків 
адміністрування податку на додану вартість.
Ключові слова: податок на додану вартість, адміністрування, ризики, оцінка, категорії суб'єктів господа-
рювання

Постановка проблеми. Протягом останніх 
років податкова політика України носить 

антикризовий характер, але супроводжується 
посиленням податкового тиску на більшість ві-
тчизняних суб’єктів господарювання та громадян. 
Це виявляється у розширенні об’єктів оподатку-
вання ПДВ, збільшенні ставок акцизного подат-
ку, впровадженні військового збору, скасуванні 
великої кількості податкових пільг за видами ді-
яльності, а також пільгових умов оподаткування 
дивідендів та інших пасивних доходів. Військово-
політична криза зумовила актуальність стиму-
лювання за допомогою застосування інструмен-
тів податкової політики оборонної промисловості 
[1, с. 701]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальність удосконалення форм і методів адмі-
ністрування податку на додану вартість (ПДВ) 
привертає увагу багатьох учених. Гринчук Ю., 
Гринчук В. розглядають податкові платежі, 
що включаються до ціни товару (ПДВ, акциз-
ний збір) у координатах податкового плануван-
ня [2, с. 49]. Погоджуємося з Буряковським В., 
що при дослідженні механізму адміністрування 
ПДВ необхідно враховувати історичні особливос-
ті розвитку конкретної країни [3, с. 11]. У разі, 
коли у структурі ВВП переважають особисті до-
ходи, тобто доходи корпорацій і населення (такі 
тенденції спостерігаються у США, Канаді й Ве-
ликобританії), найвагомішу роль у формуванні 
податкових надходжень відіграють прямі подат-
ки – корпоративний та податок на доходи грома-
дян [4; 5]. У країнах зі слаборозвиненими еконо-
міками або економіками, що розвиваються, через 
недостатність доходів платників основна роль у 
структурі бюджетних надходжень відводиться 
непрямим податкам (податок на додану вартість, 
акцизи, ввізне й вивізне мито).

Кузьменко Г. І., Струтинська О. М. справед-
ливо зауважують, що механізми оподаткуван-
ня доданої вартості мають суттєвий вплив на 
податковий потенціал суб’єкта господарювання 
[6, с. 303]. Класик податкової теорії Лафер А. на-
голошував, що вилучення у виробників близько 
35-40% доданої вартості робить економічно не-
цікавим і недоцільним процес розширеного від-
творення, провокує підприємства до скорочення 
виробництва, приховування бази оподаткування 
тощо [7, с. 478].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Високо оцінюючи науковий 
доробок указаних авторів, слід указати на те, 
що їх праці не враховують існування податкових 
ризиків (tax gap), які визначаються як різниця 
між сумою податків, які теоретично повинні бути 
сплачені, та сумою податків, що є фактично спла-
ченими [8, с. 20]. Основною метою застосування 
концепції податкових розривів є оцінювання за-
гроз для податкової бази. Потенційно можливий 
теоретичний обсяг сплати податків розрахову-
ється, виходячи з рівня економічної активності, 
та містить припущення, що всі платники вико-
нують свої зобов’язання у відповідності до букви 
та духу закону. Враховуючи значущість ПДВ, 
який є одним із основних бюджетоутворюючих 
податків нашої країни, важливою є оцінка його 
податкового розриву. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є об-
ґрунтування методичного підходу до оцінки ризи-
ків адміністрування податку на додану вартість.

Виклад основного матеріалу. Валовий подат-
ковий розрив (gross tax gap) дозволяє кількісно 
виміряти обсяг недотримання податкового зако-
нодавства внаслідок ухилення усіх видів – це за-
гальне недотримання податкового законодавства: 
(відсутність податкового повідомлення, шахрай-
ство, халатність, помилка, неплатежі, несвоєчас-
ні сплати), а також ухилення від сплати подат-
ків. Чистий податковий розрив (net tax gap) – це 
сума валового податкового розриву за мінусом 
сум, стягнутих за результатами контрольно-на-
глядової діяльності відповідних органів.

На сьогодні виділяють три основних техніки 
вимірювання податкових розривів, які використо-
вуються для різних видів податків: метод «зверху 
вниз» («top down approach») – для непрямих подат-
ків; метод «знизу вверх» («bottom up approach») – 
для прямих податків; експертні оцінки.

З метою поліпшення організації роботи фіс-
кальних органів щодо відпрацювання підпри-
ємств вони поділені на такі категорії: I – ймовір-
ні «вигодонабувачі» (реальний сектор економіки); 
II – підприємства – «транзитери», задіяні у схе-
мах руху ПДВ, III – підприємства – ймовірні 
«податкові ями», задіяні у схемах руху ПДВ [9].

Критерії відбору та класифікації суб'єктів 
господарювання за категоріями «вигодонабу-
вач», «транзитер» та «податкова яма» наведено 
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у табл. 1. Вартість податкового розриву з ПДВ 
розподіляється за такими пропорціями у розрізі 
окремих суб’єктів: податкові ями (22,7%), тран-
зитери (27,9%), вигодонабувачі (49,4%). 

За місяцями року найбільша їх вартість при-
падає на серпень, найменша – на листопад. 
У розрізі груп платників податків за розміром 
підприємства, ознакою проведення господарської 
діяльності і звітування найбільші податкові роз-
риви припадають на великі підприємства, а та-
кож середні та малі підприємства, що здійснюють 
системну діяльність. У розрізі платників подат-
ків, які відповідають загальним і специфічним 
критеріям, найбільші податкові розриви припа-
дають на загальні критерії, імпортерів, сільсько-
господарські підприємства.

Значний внесок у зниження податкових ри-
зиків має система електронного адміністру-
вання ПДВ, яка складається з трьох елементів 
[11, с. 113]: єдиний електронний реєстр податкових 

накладних (ЕЄРПН); спеціальні рахунки в казна-
чействі, дані по експортно-імпортним операціям. 
Кожен платник ПДВ має свій персональний ра-
хунок в казначействі. Державна Фіскальна служ-
ба направляє самостійно в Казначейство дані про 
підприємства – платники ПДВ в Україні. Казна-
чейство, в свою чергу, автоматично і безкоштовно, 
без будь-якої взаємодії з платниками податків, 
відкриває рахунки всім платникам ПДВ і пере-
дає інформацію про відкриті рахунки державній 
фіскальній службі. Фіскальна служба зобов’язана 
передати всім платникам податків реквізити від-
критих в Казначействі рахунків підприємства.

Податок на додану вартість – один із найбільш 
проблемних податків у податковій системі Україні 
[12, с. 23]. Це пов’язано, перш за все, із методикою 
його нарахування і сплати, яка дозволяє державі 
з одного боку наповнювати дохідну частину свого 
бюджету, але водночас мати корупційну складову 
в частині бюджетної заборгованості перед плат-

Таблиця 1
Критерії відбору та класифікації суб'єктів господарювання  

за категоріями «вигодонабувач», «транзитер» та «податкова яма» (побудовано за даними [10])
№ кри-
терію Вигодонабувачі Податкові ями Транзитери

Основні

1

Формування податкового кре-
диту за рахунок підприємств – 
«транзитерів» та підприємств – 
«податкових ям»

Перша ознака для визнання 
«податкової ями» – не здано 
декларацію (не прийнято)

Податковий кредит дорівнює 
податковим зобов'язанням або від-
різняється на 2%

2  

Наявність розбіжностей між 
податковим кредитом та по-
датковими зобов'язаннями 
більш ніж на 1 млн. грн.

Обсяг оподатковуваних опера-
цій (ряд. 1А декларації з ПДВ), 
включаючи суму ПДВ, за останній 
звітний місяць більше 1 млн. грн. 
або різке збільшення податкового 
кредиту більш ніж на 1 млн. грн. 
(наказ ДПАУ від 25.01.2010 р. N 34)

3  Кількість працюючих менше 
5 осіб

Кількість працюючих менше 10 
осіб

4   Велика кількість податкових на-
кладних на одну товарну позицію

Додаткові

 одночасно не менше 3-х подат-
кових критеріїв

не менше двох критеріїв 
одночасно будь-який критерій

1 Кількість працюючих більше 20 
осіб (форма N 1ДФ)

Статутний фонд менше 
200 тис. грн.

Статутний фонд менше 
200 тис. грн.

2
Статутний фонд більше 
100 тис. грн. (реєстраційні до-
кументи)

Балансова вартість основних 
засобів менше 10 тис. грн.

Директор та бухгалтер – одна 
особа

3
Балансова вартість основних 
засобів більше 1 млн. грн. (звіт-
ність з податку на прибуток)

Директор та бухгалтер – одна 
особа

Стан платника є іншим, ніж осно-
вний (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
18, 19, 21, 22, 23, 32)

4

Великі платники податків, під-
приємства-банки, підприємства-
страховики, підприємства-моно-
полісти

Середньомісячний обсяг опе-
рацій більше 1 млн. грн.  

5

Підприємства, які декларують 
середньомісячний обсяг опера-
цій, включаючи суму ПДВ, за 
останній календарний рік більше 
5 млн. грн.

Різке збільшення подат-
кового кредиту (більш ніж 
на 1 млн. грн.) порівняно з 
попереднім місяцем згідно з 
останньою декларацією з ПДВ

6  

Стан платника є іншим, ніж 
основний (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 
31, 32)

 

7  

Формування податкового 
кредиту за рахунок власного 
індивідуального податкового 
номера
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никами податку, ухилення останніх від сплати у 
тому числі за рахунок неузгодженості норматив-
но-правових актів, роз’яснень контролюючих та 
судових органів, численних змін та непослідовної 
податкової політики держави в частині адміні-
стрування ПДВ і недосконалого податкового об-
ліку платників податку.

У 2015 р. було запроваджено систему елек-
тронного адміністрування ПДВ, яка на думку 
платників податку, не тільки ускладнила роботу 
бухгалтерів, а й дозволила вивести значну кіль-
кість обігових коштів з обороту підприємства, на-
повнивши таким чином дохідну частину держав-
ного бюджету. Що стосується «податкових ям» 
та «площадок» то вони не були ліквідовані таким 
нововведенням. Прийняття Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо за-
безпечення збалансованості бюджетних надхо-
джень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII  
внесло безліч цікавих та спірних питань для 
платників податку в нарахування, сплати, обліку 
та звітності з ПДВ [13].

Новації податкового законодавства щодо по-
датку на додану вартість зводяться до такого [14]: 

повернення поняття «звичайна ціна» у базу опо-
даткування ПДВ; зміна підстав для анулювання 
реєстрації платників ПДВ; введення штрафних 
санкцій щодо неправильності заповнення рек-
візитів податкової накладної; повернення пере-
плати ПДВ тільки на електронний ПДВ-рахунок; 
зміна бюджетного відшкодування податку; роз-
рахунок реєстраційного ліміту з урахуванням 
суми овердрафту; вилучення та доповнення 
окремих господарських операцій до складу піль-
гових постачань; запровадження пропорційного 
розподілу ПДВ між бюджетом та спеціальним 
рахунком для сільгоспвиробників.

Висновки і пропозиції. Сутність методичного 
підходу до оцінки ризиків адміністрування по-
датку на додану вартість зводиться до зміщення 
акцентів системи цілей із забезпечення виконан-
ня планових показників податкових надходжень 
до бюджету на мінімізацію чистого податкового 
розриву з ПДВ із врахуванням специфіки пове-
дінки окремих категорій платників податків: по-
даткові ями, транзитери, вигодонабувачі. 

Перспективами подальших досліджень є ви-
значення впливу квазіфіскальних операцій на 
розвиток податкової системи. 
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Косова Т.Д., Ползикова Г.В. 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Аннотация
Определены институциональные особенности роли и значения администрирования налога на добав-
ленную стоимость в разных странах мира. Установлены основные техники измерения налоговых раз-
рывов, которые используются для прямых и непрямых налогов. Обобщены критерии отбора и клас-
сификации субъектов хозяйствования по категориям «выгодополучатель», «транзитер» и «налоговая 
яма». Даны количественная и качественная оценки вклада субъектов налогообложения в налоговые 
разрывы по НДС. Разработаны рекомендации по снижению рисков администрирования налога на до-
бавленную стоимость.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, администрирование, риски, оценка, категории 
субъектов хозяйствования.

Kosova T.D., Polzikova H.V.
Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

METHODICAL APPROACH TO RISK ESTIMATION OF ADMINISTRATION  
OF VALUE ADDED TAX

Summary
The institutional features of the role and importance of the administration of VAT in different countries 
are defined. The basic measurement techniques of tax breaks that are used to direct and indirect taxes. 
Overview criteria for selection and classification of undertakings by category «beneficiary», «transit» 
and «tax hole». Courtesy of quantitative and qualitative assessment of the contribution of taxation in tax 
breaks from VAT. Recommendations to reduce the risk of administration of VAT.
Keywords: value added tax, administration, risk assessment, category entities.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кутузова М.М.
Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки

У статті аналізуються дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців для формування концепту-
альних основ економічної безпеки. Опрацьовується понятійний та категорійний апарати економічної 
безпеки. Визначаються негативні тенденції в економічній сфері національної безпеки та розробляються 
шляхи їх подолання.
Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, економічний інтерес, економічна потреба, прин-
ципи, загроза, ризики, механізми.

Постановка проблеми. Сьогодні в Украї-
ні фіксується низький рівень економіч-

ної безпеки, який обумовлений неефективністю 
державного управління, його недостатньою зорі-
єнтованістю на захист національних інтересів в 
економічній і соціальній сферах, а також непо-
слідовністю та безсистемністю у здійсненні еко-
номічних реформ, недосконалістю національного 
законодавства щодо забезпечення економічної 
безпеки та ефективного управління економікою; 
недостатнім рівнем кваліфікації держслужбов-
ців з питань забезпечення національної безпеки; 
корупцією в управлінських структурах. Ці та 
інші негативні економічні наслідки економічних 
реформ перетворились у вагомі загрози націо-
нальній безпеці країни у всіх її сферах, особливо 
в економічній та соціальній. Практично по всіх 
визначених світовою практикою порогових зна-
ченнях показників економічної безпеки Україна 
перейшла небезпечну межу. 

Таким чином, негативні тенденції в економіч-
ній сфері національної безпеки та потреби їх по-
долання визначають актуальність дослідження 
теоретичних основ формування і розвитку еко-
номічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми економічної безпеки досліджували 
такі вітчизняні вчені як: В.Н. Амітан, О.І. Амо-
ша, О.І. Барановський, І.Ф. Бінько, З.С. Варналій, 
О.С. Власюк, В.М. Геєць, Б.В. Губський, О.Є. Єме-
льянов, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло, М.І. Кар-
лін, Б.Є. Кваснюк, Т.Т. Ковальчук, М.І. Крупка, 
М.Р. Кутузов, Д.Г. Лук’яненко, В.О. Мандибура, 
В.І. Мунтіян, І.В. Недін, О.Ф. Новікова, М.А. Пав-
ловський, Г.А. Пастернак-Таранушенко, С.І. Пі-
рожков, А.Ю. Сменковський, А.І. Соляник, А.І. Су-
хоруков, М.Г. Чумаченко, В.Т. Шлемко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значний обсяг 
досліджень вітчизняних і зарубіжних фахівців, 
теоретична база для формування концептуаль-
них основ економічної безпеки має на сьогодні 
все ще недостатній ступінь розробленості. Поня-
тійний та категорійний апарати економічної без-
пеки потребують подальшого опрацювання.

Формулювання цілей статті. Дослідження те-
оретичних основ формування і розвитку еконо-
мічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність забезпечення національної та еко-
номічної безпеки виникає водночас із набуттям 

державної незалежності та становленням за-
гального процесу державотворення в країні. 

За часів перебування України у складі СРСР 
економічна безпека була складовою державної 
безпеки. Виходячи з того, що державна безпека 
була спрямована на захист економічної, політич-
ної та територіальної незалежності, згідно пра-
вових основ державності країни, вона визначала 
стан забезпечення економічної безпеки. Ця вза-
ємообумовленість створювала підстави форму-
вання комплексної системи безпеки держави за 
всіма сферами життєдіяльності суспільства і не 
припускала нескоординованих та ізольованих під-
ходів економічної політики і політики державної 
безпеки. Вона допомагала уникати нескоордино-
ваності діяльності структур і механізмів безпеки, 
надавала чітке уявлення про функції та повно-
важення держави, систему планування і регулю-
вання соціально-економічних відносин, постійного 
вивчення потреб забезпечення безпеки країни.

Розробка методологічних основ економічної 
безпеки держави з урахуванням накопичено до-
свіду та особливостей сучасного стану соціально-
економічної трансформації в Україні потребує 
відповідей на питання щодо визначеності понят-
тя економічної безпеки, економічних інтересів, 
принципів, загроз, напрямів економічної і наці-
ональної безпеки та механізмів їх забезпечення.

Науково обґрунтоване тлумачення термінів та 
визначень з економічної безпеки є передумовою 
ефективності діяльності по її забезпеченню, про-
гнозування, попередження та скасування загроз 
національній безпеці, ефективності функціону-
вання системи економічної та національної без-
пеки держави.

Існують різні точки зору на побудову визна-
чення як самої «економічної безпеки», так і су-
міжних з нею понять та категорій. Узагальнення 
та аналіз сутності економічної безпеки у науко-
вих працях визначають кілька основних точок 
зору з цих питань.

Значна кількість науковців визначають еконо-
мічну безпеку як систему захищеності і захисту 
інтересів від впливу небезпечних умов, факторів, 
тенденцій. Таке бачення властиве А. Городецько-
му, К. Іпполітову, В. Савіну [6] та ін.

На думку А. Городецького, економічна безпе-
ка означає надійну і забезпечену всіма необхід-
ними засобами держави захищеність національ-
но-державних інтересів у сфері економіки від 
внутрішніх і зовнішніх збитків [4, с. 46]. К. Іп-
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політов вважає, що економічна безпека держави 
охоплює захищеність усієї системи «економічних 
відносин, які визначають прогресивний розвиток 
економічного потенціалу країни і забезпечують 
підвищення рівня добробуту всіх членів сус-
пільства, його окремих соціальних груп, а також 
формують основи обороноздатності країни, захи-
щеність від небезпек та загроз, джерелом яких є 
внутрішні та зовнішні протиріччя» [6, с. 30]. 

В.І. Мунтіян констатує, що економічна безпе-
ка – це загальнонаціональний комплекс заходів, 
спрямованих на постійний і стабільний розвиток 
економіки держави, що включає механізм проти-
дії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Це є висно-
вком автора після розкриття змісту «економічна 
безпека держави» як стану захищеності економіч-
них інтересів особи, суспільства і держави, розви-
тку достатнього оборонного потенціалу, що спри-
ятиме стійкому й ефективному функціонуванню 
економіки в режимі розширеного відтворення, як 
створення передумов для підтримки і покращен-
ня рівня життя громадян, задоволення корінних 
національних інтересів у виробничо-економічній, 
фінансовій, зовнішньоекономічній, технологічній, 
енергетичній, продовольчій та інших субекономіч-
них сферах [8, с. 10]. Автор пропонує оцінювати 
економічну безпеку як результативність та ефек-
тивність загальнонаціональних заходів і механіз-
мів з стабільного розвитку економіки та протидії 
внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Я. Жаліло розглядає економічну безпеку «як 
складну багатофакторну категорію, що характе-
ризує спроможність національної економіки до 
розширеного самовідтворення з метою збалан-
сованого задоволення потреб населення країни, 
протистояння дестабілізуючому впливу внутріш-
ніх і зовнішніх чинників, забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки у світо-
вій системі господарювання» [5, с. 25]. Відмінною 
рисою такого трактування є перехід від поняття 
безпеки як процесу щодо її забезпечення до по-
няття безпеки як стану певної якості, спромож-
ності до розширеного відтворення. Одночасно він 
вважає за мету економічної безпеки три головні 
складові – потреби населення, протистояння за-
грозам та конкурентоспроможність національної 
економіки. Такий підхід всебічно відтворює зміст 
поняття економічної безпеки.

Б. Губський вважає, що основним критерієм 
економічної безпеки є здатність економіки кра-
їни зберігати або, принаймні, швидко поновлю-
вати критичний рівень суспільного відтворення 
в умовах критичного зменшення (припинення) 
поставок ресурсів (товарів, послуг, технологій 
тощо) або кризових ситуацій внутрішнього ха-
рактеру [2, с. 13]. Таке бачення головної катего-
ріальної ознаки визначення сутності економічної 
безпеки корелює з поглядами Я. Жаліло, який 
також акцентує увагу на відтворювальних про-
цесах. Цей погляд вітчизняних науковців є пе-
реконливим, бо з моменту порушення у системі 
відтворювання економічного потенціалу почи-
нає розвиватись процес деградації національної 
економіки, формуватися кризові передумови її 
стагнації. Структурні порушення у системі роз-
ширеного самовідтворення є тим лакмусовим па-
пірцем, який сигналізує про перехід держави до 
стану економічної небезпеки. 

В.М. Геєць, Б.Є. Кваснюк та інші автори 
Концепції економічної безпеки України вважа-
ють, що суть економічної безпеки характеризує 
«спроможність національної економіки забезпе-
чити свій вільний незалежний розвиток і утри-
мати стабільність громадянського суспільства та 
його інститутів, а також достатній оборонний по-
тенціал країни за всіляких несприятливих умов 
і варіантів розвитку подій» та «здатність Укра-
їнської держави до захисту національних еко-
номічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх 
загроз» [7, с. 5]. Якісною ознакою цієї позиції є 
комплексний підхід до аналізу поняття «еконо-
мічна безпека».

Системним є визначення критеріїв еконо-
мічної безпеки наведені М. Єрмошенком. Ними 
є: економічна незалежність, стабільність наці-
ональної економіки, здатність до економічного 
саморозвитку, високий рівень самодостатності 
економіки, похідність від завдань економічно-
го зростання [4, с. 26]. Такий перелік критеріїв 
економічної безпеки здається більш придатним. 
Перевагою цього визначення є всебічний підхід 
до комплексного розкриття особливостей забез-
печення економічної безпеки. Це – спроможність 
самостійно втілювати в життя власну економічну 
політику; здатність економічної системи до стій-
кого розширеного відтворення; забезпеченість 
країни природними, трудовими, фінансовими та 
іншими ресурсами; врахування похідності рівня 
забезпечення економічної безпеки від внутрішніх 
та зовнішніх обставин та багато інших. Виходячи 
з цього М.М. Єрмошенко вважає, що економіч-
на безпека є такий стан економічного механізму 
країни, який характеризується збалансованістю 
і стійкістю до негативного впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз, його здатністю забезпечувати 
на основі реалізації національних економічних 
інтересів сталий і ефективний розвиток вітчиз-
няної економіки і соціальної сфери [4, с. 29].

Слід підкреслити особливість, що на еконо-
мічні інтереси впливають не лише загрози еко-
номічній безпеці, а й загрози інших сфер націо-
нальній безпеці та національної безпеки в цілому. 
З урахуванням цього і повинно формуватись ви-
значення економічної безпеки, яке враховує стан 
захищеності економічних інтересів від загроз на-
ціональній безпеці.

Включення до складу поняття економічної 
безпеки «економічних інтересів» та «загроз» по-
требує також розкриття їх змісту. У вітчизняних 
наукових працях цим категоріям недостатньо 
приділено уваги. У самому загальному вигляді 
інтерес є реальною причиною соціальних дій, що 
лежать в основі безпосередніх спонукань – мо-
тивів, ідей і т.п. 

Існує значний розбіг у поглядах на кон-
струювання визначення економічних інтересів. 
Г.А. Пастернак-Таранушенко вважає, що еко-
номічні інтереси – це зацікавленість однієї або 
групи держав, міжнародних фінансових, тор-
говельних або виробничих об’єднань та груп в 
одержанні економічних переваг [10, с. 224]. Зна-
чна концентрація думок вчених проявляється у 
визначенні інтересу взагалі та економічного ін-
тересу зокрема через потребу. Так, М.Г. Чума-
ченко, аналізуючи економічні інтереси, визначає, 
що «інтереси – це усвідомлені суспільством, со-
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ціальними класами і групами, окремими індиві-
дуумами потреби» [9, с. 3]. М.М. Єрмошенко та-
кож визначає економічні інтереси як «сукупність 
об’єктивних економічних потреб незалежної 
країни, задоволення яких забезпечує ефективне 
функціонування та сталий розвиток її економіч-
ної системи, а через неї й економіки» [3, с. 19]. 

Дійсно, суспільні та державні інтереси в ціло-
му відображають прагнення суспільства та дер-
жави наблизитися до реалізації мети свого іс-
нування, яка полягає в забезпеченні найвищого 
рівня розвитку по всіх сферах життєдіяльності 
для задоволення найважливіших життєво необ-
хідних потреб кожної людини – члена суспільства 
та забезпечення високого рівня якості життя. По-
треби викликають певні мотиви і спонукання, що 
формують той або інший тип поведінки для до-
сягнення наміченої мети. Прагнення забезпечити 
ефективність наближення до цієї мети обумовлює 
корекцію самих потреб. Таким чином, можна чітко 
простежити, що на етапі від визначення потре-
би до реалізації мети виникають певні інтереси, 
що мають як стійкий постійний характер, так і 
тимчасовий, обумовлений наявністю внутрішніх і 
зовнішніх обставин. Одночасно інтереси гармоній-
но відбивають орієнтири і прагнення особи, сус-
пільства і держави в одержанні економічних, со-
ціальних переваг для виживання, становлення та 
суспільного розвитку.

Тимчасовість або постійність інтересів обу-
мовлюється характером встановленої мети (цілі) 
для його досягнення. Тобто якщо цілі є тактичні, 
поточні, то можна говорити про тимчасові (так-
тичні) інтереси, та навпаки, якщо ціль страте-
гічна – постійні (стратегічні) інтереси. Крім того, 
сформовані інтереси у суспільстві також мають 
особливість виявлятись у різноманітних сфе-
рах життєдіяльності суспільства, таких як: со-
ціальна, політична, екологічна, науково-техно-
логічна, інформаційна, економічна, військова, що 
забезпечують функціонування суспільства. Тоб-
то національні інтереси гармонійно поєднують 
соціальні, політичні, екологічні, науково-техно-
логічні, інформаційні, економічні та військові на-
ціональні інтереси. Має особливості класифікація 
національних економічних інтересів, що надана 
Ф. Шлемком та І. Біньком [11, с. 12]. Вони поділя-
ють національні економічні інтереси не тільки за 
сферами розповсюдження, а й за ступенем важ-
ливості, тривалістю дії, характером зіткнення, 
місцем дії та за ступенем реалізації.

Таким чином, національні інтереси синтезу-
ють у собі усвідомлення державою, суспільством 
та індивідуумом потреб і мотивів їхніх дій, вони 
віддзеркалюють ідею і мету соціально-еконо-
мічних і політичних дій, гармонійно відбивають 
орієнтири і прагнення особи, суспільства, дер-
жави до одержання переваг суспільного розви-
тку. Інтереси, представляючи собою як тактичну 
(тимчасову), так і стратегічну та перспективну 
компоненти, є тим вектором, який спрямований 
у напрямку досягнення мети як головної ідеї іс-
нування суспільства, що полягає у можливості 
реалізації нації в найвищому рівні розвитку по 
всіх сферах суспільної життєдіяльності. Все це 
властиве й економічним інтересам. Таким чином, 
економічні інтереси повинні відтворювати орі-
єнтири і прагнення особи, суспільства, держави 

щодо економічних переваг, збагачення, економіч-
ної незалежності. Але особливістю їх досягнен-
ня є певний рівень існування та розвитку. Саме 
ідеологія розвитку потребує забезпечення еконо-
мічних переваг, незалежності та збагачення, які 
обумовлюють її становлення.

Важливою складовою частиною понятійно-
го апарату економічної безпеки є визначення 
категорії «загроза». У загальному розумінні за-
гроза – це комплексне, багатофакторне понят-
тя, яке обумовлюється станом або тенденціями, 
цілеспрямованими діями або бездіяльністю, які 
негативно та руйнівно впливають на стан сфер, 
що складають національну безпеку, так і у за-
лежності від масштабу впливу на всю систему 
забезпечення національної безпеки держави. 
В системі національної безпеки загрози пред-
ставляють собою потенційні та чинні небезпеки, 
які перешкоджають досягненню національних 
економічних інтересів. 

В.Т. Шлемко та І.Ф. Бінько під загрозою еко-
номічній безпеці вважають явні чи потенційні дії, 
що ускладнюють або унеможливлюють реаліза-
цію національних економічних інтересів і ство-
рюють небезпеку для соціально-економічної та 
політичної систем, національних цінностей, жит-
тєзабезпечення нації та окремої особи [11, с. 13]. 
При цьому автори упускають такі важливі скла-
дові економічної загрози, як фактори та умови, 
стан або тенденції. Недостатньо розкритими та-
кож залишаються питання діяльності щодо за-
вдання шкоди через неправомірні дії або через 
злочинну бездіяльність.

Автори Концепції економічної безпеки Укра-
їни визначають, що «загрозами економічній без-
пеці України є чинники, що унеможливлюють 
або ускладнюють реалізацію національних еко-
номічних інтересів, чим створюють небезпеку 
для життєзабезпечення нації, її соціально-еко-
номічної та політичної системи» [7, с. 9].

Б. Губський до загроз економічній безпеці від-
носить фактори, що безпосередньо чи у перспекти-
ві унеможливлюють або ускладнюють реалізацію 
національних економічних інтересів, створюючи 
перешкоди на шляху нормального розвитку еко-
номіки і небезпеку незалежному державному іс-
нуванню та добробуту народу [2, с. 18].

М. Єрмошенко визначення загроз надає у 
двох варіантах. По-перше, він надає визначен-
ня небезпеки як об’єктивно існуючої можливості 
негативного впливу на якесь явище, систему, ме-
ханізм, соціальний організм, унаслідок чого йому 
може бути заподіяна шкода, що призведе до за-
непаду, кризового стану тощо. Та, по-друге, ви-
значає категорію «загроза» через небезпеку як 
конкретну і безпосередню форму небезпеки або 
сукупності негативних чинників чи умов [4, с. 23].

Категорії «загроза» і «ризик» визначає значна 
кількість провідних фахівців з проблем еконо-
мічної безпеки. Це праці В. Мунтіяна [8], О. Нові-
кової [9], Є. Бухвальда [1]. О. Новікова ототожнює 
поняття «загрози» та «ризику» [9, с. 29], вважа-
ючи, що вони призводять до руйнування умов 
відтворення та розвитку держави, суспільства, 
особи. Використання категорії «ризик» у теорії 
економічної безпеки дозволить значно підвищи-
ти ефективність державного управління через 
можливість здійснення оцінки і управління ри-
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зику ймовірності виникнення та обсягів дестабі-
лізуючих проявів і збитків від дії загроз еконо-
мічній безпеці.

Реальні та потенційні загрози економічній 
безпеці держави потребують проведення вива-
женої державної політики щодо усунення при-
чин їх формування та прояву негативних наслід-
ків за напрямами та конкретними заходами їх 
попередження та скасування. В цьому контексті 
принциповим питанням є вірне визначення та 
систематизація загроз і напрямів державної по-
літики економічної безпеки держави. При їх ви-
значенні виникає потреба у з’ясуванні причин, 
якими вони обумовлені, та систематизації низки 
заходів з реалізації основних напрямів забезпе-
чення економічної безпеки. 

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Опрацювання теоретичної основи економічної 
безпеки надає можливість систематизувати ви-
моги щодо формування сутності, змісту, струк-
тури економічної безпеки держави. Визначення 
економічної безпеки повинно враховувати вимо-
ги чинної системи національної безпеки Украї-
ни, бути органічно вбудованою підсистемою. Воно 
має бути стислим і ємним.

На нашу думку найкраще підкреслює зна-
чущість економічної безпеки як підстави для 
розвитку країни таке визначення: економічна 
безпека – це сукупність умов та факторів, які 
забезпечують незалежність національної еконо-
міки, її стабільність і стійкість, здатність до по-
стійного поновлення та самовдосконалення.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В статье анализируются исследования отечественных и зарубежных ученых для формирования кон-
цептуальных основ экономической безопасности. Прорабатывается понятийный и категориальный ап-
параты экономической безопасности. Определяются негативные тенденции в экономической сфере 
национальной безопасности и разрабатываются пути их преодоления.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, экономический интерес, 
экономическая необходимость, принципы, угроза, риск, механизмы.
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THEORETICAL BASIS OF THE STUDY, FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF ECONOMIC SECURITY

Summary
This article analyzes the domestic and foreign research scientists form the conceptual basis of economic 
security. The conceptual and categorical apparatus of economic security are given. Identify negative 
trends in economic development and national security of the ways to overcome them.
Keywords: national security, economic security, economic interests, priorities, principles, threats, 
mechanisms of risk.
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ПРАВИЛА УСПІШНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ

Лазоренко Т.В., Дідченко Ю.О., Михайлова Є.Д.
Національний технічний університет

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Досліджено проблему неефективного використання робочого часу та запропоновано використання тайм-
менеджменту для вирішення даної проблеми. Ігнорування можливих методів збільшення продуктивності і 
зменшення стресу може негативно позначатися на роботі. Запропоновані в статті методи носять частково 
науковий і частково авторський характер. Рекомендується застосовувати їх, виходячи з власних можли-
востей і характеру роботи.
Ключові слова: тайм-менеджмент, продуктивність, час, стрес, робота.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли час – 
це гроші, дуже важливою є правильна 

організація роботи та забезпечення максималь-
ної продуктивності. При цьому варто пам’ятати 
і про психічне здоров’я співробітників та робити 
все для того, щоб стрес не порушив нормальний 
хід роботи.

Емоційне напруження блокує продуктивність, 
призводить до швидкої стомлюваності і апатії. 
Тому, щоб не стати жертвою синдрому хронічної 
втоми, варто правильно керувати часом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичну основу поняття «управління часом» або 
«тайм-менеджмент» досліджували такі науков-
ці як: А. К. Гастев, П. М. Керженцев – керівник 
Ліги «Час» до створення якої привели громад-
ські рухи боротьби за час. Девід Аллен – автор 
«Як привести справи в порядок. Мистецтво про-
дуктивності без стресу», Гліб Архангельський: 
«Тайм-драйв. Як встигати жити і працювати».

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
розгляд тайм-менеджменту як важливого ін-
струмента ефективного управління часу, підви-
щення продуктивності та зменшення стресу.

Виклад основного матеріалу. Успіх підпри-
ємства або окремого індивідуума часто залежить 
від рівня ефективності праці. При неправильній 
організації робочого часу, компанія може нести 
збитки, втрачати свої позиції на ринку або роз-
пастися в перші місяці свого існування. Співро-
бітники ж бажають зробити свою роботу за мі-
німальний час, при цьому не втрачаючи якості. 
В результаті, великий проект робиться в остан-
ню ніч, людина ходить у стресі, її і так не найви-
ща продуктивність падає і т.д.

Розглянемо великий список рекомендацій 
щодо управління своїм часом, які можуть зна-
добитись кожному з нас на різних етапах життя.

Для того, щоб підвищити продуктивність сво-
єї праці й ефективно управляти робочим часом 
просто необхідно планувати свої щоденні справи. 
У цьому може допомогти тайм-менеджмент.

Тайм-менеджмент – це методика, за допо-
могою якої можна досягти значних результатів 
у кар’єрі шляхом правильного градуювання по-
ставлених задач, розстановці пріоритетів щодо 
намічених справ, привласнюючи таким чином 
кожній із них свій рівень важливості.

У цьому може допомогти метод ABCD. Він 
полягає в тому, що всім поставленим задачам 
привласнюється певний рівень та пріоритет-
ність виконання.

Сама суть методу – дуже проста: група за-
вдань А – є найважливішою. Це термінові спра-
ви, які треба виконувати в першу чергу та які 
впливають на всю подальшу роботу, і відповідно 
мають найсерйозніші наслідки в разі невиконан-
ня. За першою групою завдань йдуть завдання 
групи В. За їх виконання треба братися тільки 
після втілення в життя справ групи А і т. д.

Група D – це незначущі завдання, яким потріб-
но сказати: «Геть!» й викреслити їх зі свого життя, 
щоб не затуманювати ними свій мозок та думки.

Для того, щоб ранжувати завдання за пріори-
тетом в рамках кожної групи можна використо-
вувати цифри. Наприклад, найголовнішою спра-
вою до виконання буде –А1.

Таким чином, в першу чергу треба робити те, 
що принесе в майбутньому найбільшу вигоду та 
результат – про це говорить закон примусової 
ефективності. Послідовне вирішення завдань в 
залежності від їх пріоритетності – залог успіху. 
Також не треба представляти себе Юлієм Цеза-
рем та хапатися за кілька справ одночасно. Кида-
ючи одне завдання, а потім повертаючись до нього 
знову, Ви знижуєте свою ефективність в 5 разів.

Існує ще одна класифікація, за якою можна 
ранжувати свої справи відповідно до їх важли-
вості – це класифікація Ейзенхауера. Згідно з 
нею виділяється чотири групи завдань:

1. Термінові і важливі;
2. Важливі, але нетермінові;
3. Термінові, але неважливі;
4. Нетермінові і неважливі.

Терміновість
не терміново терміново

Важ-
ли-
вість

важливо

запланувати час 
виконання задачі 

та виконати її осо-
бисто

одразу само-
стійно вико-

нати

не важ-
ливо

Не робити, відки-
нути

делегувати за-
дачу компе-
тентній особі

Першу групи складають найважливіші спра-
ви, до виконання яких потрібно приступити не-
гайно і які несуть за собою найвагоміший ефект 
та результат.

До другої групи відносяться важливі завдан-
ня, які не стоять на даний момент часу в пріо-
ритеті та їх можна відкласти на потім. Але якщо 
так робити постійно, то вони можуть перейти до 
першої групи й завдати немало хлопотів вико-
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навцю. Саме тому для таких справ потрібно пе-
редбачити тимчасовий резерв.

Третю групу складають завдання, що не ма-
ють яскраво вираженого результату та незначно 
впливають на Ваш успіх, але віднімають багато 
Вашого часу та відповідно впливають на ефек-
тивність використання Вами робочого часу. Кіль-
кість таких справ потрібно зменшувати або пе-
редоручати іншим, що можуть з ними впоратися.

Останню групу складають завдання, які смі-
ливо можна викреслити зі свого списку, адже 
вони ніяк не впливають на Ваш успіх.

 Окрім ранжування завдань за пріоритета-
ми, існує ще багато правил тайм-менеджменту, 
одним із яких є правило «6П» – Правильне По-
переднє Планування Перешкоджає Погані По-
казники.

Для того, щоб підвищити шанси реалізації 
Ваших цілей та не закинути їх в дальній кут, 
обов’язково всі завдання потрібно записувати на 
папері. Такий перелік справ допоможе Вам чітко 
уявляти, що потрібно зробити, в якій послідов-
ності та який це буде мати результат.

Метод Getting Things Done та ALPEN
Великою популярністю в англомовному сві-

ті користується методика Getting Things Done 
розроблена Девідом Алленом. Вона базується 
на тому, що записування всіх поточних справ, 
проектів та ідей дозволяє тримати пам'ять не 
перевантаженою і вільною для найголовнішого. 
Важливим компонентом методики є прийняття 
рішення про те, чи є можливість щось вдіяти по 
відношенню до різного роду інформації, яка над-
ходить. Як способи реагування на нову інформа-
цію пропонується або заносити дату в календар, 
або додавати її у список поточних дій, або роз-
міщати у власній довідковій системі або при не 
достатній важливості відкладати на непередба-
чуване майбутнє чи повністю відкидати.

В німецькомовному світі відомим є метод 
ALPEN Лотара Зайверта. Планувати час пропо-
нується використовуючи пять кроків, що відпо-
відають першим літерам абревіатури ALPEN:

• Aufgaben, Termine und geplante Aktivitäten 
notieren – Нотувати завдання та заплановані дії

• Länge schätzen – Оцінювати тривалість ви-
конання кожної дії

• Pufferzeiten einplanen – Включати у плану-
вання буферний час

• Entscheidungen treffen – Приймати рішення
• Nachkontrolle – Контроль за виконанням дій

 

Наступний список представляє собою кілька 
порад щодо планування Ваших цілей та завдань:

1. Плануйте з вечора. Виписуйте на аркуш усі 
свої справи до початку їх виконання. Це збіль-
шить продуктивність на 25%. Так, прийшовши на 
роботу, Ви завжди будете розуміти з чого по-
трібно почати.

2. Працюйте зі списком протягом всього часу 
виконання завдань з нього. Додавайте нові спра-
ви, розміщуючи їх згідно з пріоритетом, та ви-
креслюйте ті, що вже зроблені. Так Ви будете 
бачити, що список зменшується й Ви вже набли-
жаєтесь до кінцевої мети, що додасть ще більше 
ентузіазму та енергії.

3. Завжди плануйте від більшого до меншо-
го. Від своєї головної мети до тих маленьких за-
вдань, що в довгостроковому періоді направле-
ні на її виконання. Так Вас не буде бентежити 
складність та недосяжність кінцевої мети, і Ви з 
легкістю зможете приступити до виконання ма-
лих цілей.

4. Для кожного завдання визначайте термін 
його реалізації.

5. Правило 10/90. Пам’ятайте, що 10% часу, 
витраченого на планування до початку виконання 
завдань, заощадить 90% часу при їх вирішенні.

Уміння правильно організовувати та раці-
онально використовувати свій час зведе нані-
вець всю суєту щодо нестачі часу. Користуючись 
тайм-менеджментом Ви зможете зрозуміти, що 
на даний момент є головним, а що – другоряд-
ним, що потрібно зробити в першу чергу, а що 
можна залишити на потім, а що можна взагалі 
відкинути. Це вивільнить Ваш час та збільшить 
ефективність його використання. А як їм розпо-
рядитися – вирішувати вже тільки Вам!

Ще кілька авторських порад:
1. Фільтруйте інформацію. Не перенасичуйте 

свій мозок зайвими даними, що не приносять Вам 
ніякої користі та ніяк не позначаються на Вашій 
роботі. Обирайте найважливішу інформацію, від-
сіявши іншу. Так Вам легше буде орієнтуватися в 
ваших думках, планах, що з них виходять, що зна-
чно скоротить час виконання поставлених задач.

2. Обходьте стороною все те, що марно займає 
Ваш час. Телевізор, Інтернет, соціальні мережі – 
все це привертає Вашу увагу та відволікає від 
самої справи, що потрібно виконати. Ви навіть не 
представляєте як швидко можна закінчити по-
чату справу, якщо Ви вимкнете всі свої гаджети, 
перестанете відволікатися по різним дрібницям 
та будете використовувати свій час виключно на 
роботу з поставленими задачами. Заощадження 
часу в рази!

3. Головне – розпочати. Так, дуже складно 
розпочати роботу над поставленим завданням, 
якщо навіть близько не видно результату, що ви-
йде після всіх прикладених зусиль. Тому завжди 
треба починати з малого. Потім Ви втягуєтеся в 
процес і вже навіть не хочете зупинятися. На-
приклад, починаючи роботу над статтею не тре-
ба думати, що всі 10 сторінок потрібно написати 
саме зараз. Оберіть спочатку тему, знайдіть якіс-
ні джерела інформації, а потім написання вже 
«піде як по маслу».

4. Не переходьте від одного завдання до іншо-
го поки його не закінчите. Не потрібно хапатися 
за кілька справ одночасно, так Ви не закінчите 
якісно й вчасно ні одної. Концентруйтеся тільки 
на одній.
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5. Починайте свій трудовий день з найважчої 
та найважливішої справи – «з’їжте жабу на сні-
данок», так би мовити. Постійно відкладаючи це 
завдання Ви робите тільки гірше собі, адже мо-
рально на себе тиснете. А виконавши цю справу, 
Ви зможете видихнути з полегшенням, адже це 
найтяжче, що Ви повинні були зробити.

6. Принцип «кошик для сміття». Запам’ятайте, 
щоб досягти високих результатів у роботі, пра-
цюйте за чистим столом. Вчасно розбирайте всі 
свої папери, прощайтеся з непотрібними, та-
ким чином звільняючи місце для нових. Уявіть, 
близько 30% свого часу ми витрачаємо на пошук 
потрібного документу! Так що швидко викидай-
те непотрібне в кошик для сміття та працюйте 
в чистоті!

7. Говоріть «Ні!» тим справам, що не стоять у 
Вас у пріоритеті. Не дозволяйте користуватися 
іншим Вашим особистим часом. Відмовляйте так-
товно, щоб було зрозуміло, що відмовляєтесь Ви 
саме від завдання, а не від людини.

8. Працюйте в зручний для Вас час. Визначте 
найбільш продуктивний для Вас період часу та 
постарайтеся встигнути зробити максимум по-
ставлених цілей за цей проміжок.

9. Зрозумійте й не судіть себе строго, коли 
в деякі дні Ви просто не можете зосередитися 
на роботі. Це нормально, коли іноді Ви можете 
працювати хоч цілодобово, а іноді – не можете 
робити нічого. Саме в пік Вашої активності на-
магайтеся робити по максимум.

10. Використовуйте техніку дедлайну. Вста-
новлюйте терміни виконання всіх завдань осо-
бисто для себе на кожний день. Коли Ви маєте 
встановлені терміни виконання завдання, Ви ста-
єте більш сконцентрованими та продуктивними.

11. Те, що Ви працюєте довше ще не відпо-
відає якості Вашої роботи. Використовуйте об-
меження як можливість прийняти правильне рі-
шення. Обмеження змушують сконцентруватися 
на основному.

12. Призначайте важливі зустрічі чи необхідні 
справи вранці. Частіше за все час до важливої 
події проходить непродуктивно.

13. Боріться з прокрастинацією. Використо-
вуйте техніку Pomodoro. Тобто робіть невеликі 
перерви в 5 хвилин між основними годинами ро-
боти. Велика кількість короткочасних перерв до-
зволить не відходити від основної роботи занадто 
далеко, при цьому мозок не буде знаходитися в 
постійному напруженні.

14. Делегуйте завдання, з якими можете спра-
витися не тільки Ви, іншим. Користуйтеся допо-
могою інших, це значно вивільнить Ваш час на 
більш важливі справи.

15. Не забувайте про відпочинок! Як тільки 
з’являється така нагода – сміливо лягайте на 
диван та переключайте канали телевізору, щоб 
набратися втраченої за часи роботи енергії. За-
йматися тайм-менеджментом усюди, навіть пе-
реглядаючи ролики на YouTube!

Висновки і пропозиції. Існує багато методів 
організації власного часу. Тайм- менеджмент до-
помагає забезпечити максимальну продуктивність 
та зберегти про психічне здоров’я співробітників.

Емоційне напруження блокує продуктивність, 
призводить до швидкої стомлюваності і апатії. 
Тому, щоб не стати жертвою синдрому хроніч-
ної втоми, варто правильно керувати часом. По-
єднання різноманітних методів, наведених у цій 
статті, приведе до найкращого результату саме 
для вас або для вашого підприємства.
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ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация
Исследована проблема неэффективного использования рабочего времени и предложено использование 
тайм-менеджмента для решения данной проблемы. Игнорирование возможных методов увеличения 
продуктивности и уменьшения стресса может негативно сказываться на работе. Предложенные в ста-
тье методы носят частично научный и частично авторский характер. Рекомендуется применять их 
исходя из собственных возможностей и характера работы.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, производительность, время, стресс, работа.



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

635

© Лозовський О.М., Петлінська Ю.О., 2017

УДК 645(045)

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лозовський О.М., Петлінська Ю.О.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

В статті, на основі дослідження поняття корпоративного управління, дається власне трактування даної 
економічної категорії. Проаналізовані існуючі підходи щодо визначення поняття корпоративного управління. 
Визначені відмінності між категоріями «корпоративне управління» та «управління організацією». 
Розглянуті основні фактори та елементи формування корпоративної культури на підприємстві. Розкри-
та роль корпоративної культури в системі корпоративного управління та її вплив на результативність 
господарської діяльності.
Ключові слова: управління підприємством, корпоративне управління, корпоративна культура, організаційні 
цінності, філософія компанії, організаційні принципи.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку управління, ефективність ді-

яльності організацій, підприємств, установ багато 
в чому визначається рівнем розвитку корпора-
тивного управління та корпоративної культури. 
Важливість ефективного корпоративного управ-
ління підприємством зростає, зокрема в наслідок 
впливу постійних змін зовнішнього середовища 
на діяльність організації, коли збут продукції та 
надання послуг стали значно складнішими за ви-
робництво, як наслідок це поява нової практи-
ки управління, яка почала випереджати теорію. 
Більшість вітчизняних організацій лише розпо-
чали формувати власну корпоративну культуру 
в системі загального управління, яка ґрунтується 
на кодексах етичної та корпоративної поведінки. 
Однак, необхідність формування корпоративної 
культури підприємства в умовах розвитку ринко-
вих відносин не викликає сумнівів, адже в Україні 
навіть в останні десятиліття недооцінюють роль 
та значення корпоративної культури в системі 
корпоративного управління підприємством.

У процесі соціально-економічних реформ в 
Україні корпоративне управління та важли-
вість такого аспекту як корпоративна культу-
ра в середині підприємства, поступово починає 
впроваджуватися у вітчизняний соціально-еко-
номічний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний вклад у теоретичне обґрунтування фор-

мування механізму корпоративного управління 
внесли такі вчені, як С. Пішпек, С. Турнбул-
ла, І. Храбова, О. Поважний, В. Євтушевський, 
Р. Капелюшніков, Д. Задихайло, Г. Козаченко, 
Н. Карачина, О. Кузьміна та ін. Зарубіжний до-
свід в області корпоративного управління відби-
тий в працях І. Ансоффа, Ф. Лопез, Т. Пітерса, 
Д. Кея, А. Сильберстона, А. Шлейфера та інших 
зарубіжних дослідників цієї проблеми. 

Дослідження корпоративної культури, як од-
нієї з ефективних сучасних форм управління 
розпочалися декілька десятиліть тому. Почат-
ківцями в цьому напрямі були Т. Пітерс, Р. Уо-
термен. Дослідженнями в цій сфері займаються 
такі зарубіжні та українські вчені, як І. Ансофф, 
М. Армстронг, П. Вейл, М. Грачов, Г. Даулінг, 
К. Камерон, Є. Капітонов, Ф. Котлер, Р. Кри-
чевский, А. Маслоу, Б. Мільнер, Р. Рюттенгер, 
Г. Саймон, В. Співак, В. Шепель, А. Пригожин 
та ін. Але взаємозв’язок корпоративної культури 
і корпоративного управління у роботах науковців 
має загальнотеоретичний характер та потребує 
подальшого дослідження.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз останніх досліджень 
свідчить, що серед фахівців немає єдиного погля-
ду щодо суті корпоративного управління. Досить 
часто під корпоративним управлінням розуміють 
систему взаємодій між учасниками корпоратив-
них відносин, або специфічний процес управлін-

Lazorenko T.V., Didchenko Y.O., Mikhailova E.D. 
National Technical University of Ukraine 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

SUCCESSFUL APPLICATION OF TIME MANAGEMENT

Summary
The problem of inefficient usage of time has been explored and solutions has been offered. Ignoring 
possible methods of increasing productivity and reducing stress can have a negative impact on the work. 
The methods proposed in the article are partly scientific and partly author's. It is recommended to apply 
them according to reader’s own capacities and nature of the work.
Keywords: time management, productivity, time, stress, work.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 636

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

ня корпораціями та акціонерними товариства-
ми. Недостатність досліджень корпоративного 
управління в системі загального менеджменту 
призвела до чіткого відокремлення управління 
корпораціями від управління підприємствами ін-
ших організаційно-правових форм.

Мета статті полягає у визначенні сутності 
корпоративного управління підприємством, ана-
лізі різних підходів щодо поняття «корпоративне 
управління», дослідженні місця і ролі корпоратив-
ної культури в системі корпоративного управлін-
ня.

Виклад основного матеріалу. Корпоративне 
управління є невід’ємною частиною загального 
менеджменту, воно є одним з його базових еле-
ментів і визначає, в першу чергу узгодження 
відносин власників і менеджерів. Корпоративне 
управління виокремилося на певному історич-
ному етапі соціально-економічного розвитку, в 
епоху відділення функцій управління від влас-
ності, коли почали виникати нові організацій-
ні форми ведення господарства, які з плином 
часу отримали назву акціонерних товариств, 
або корпорацій.

На сьогодні не існує чіткого розмежування 
предмету вивчення загального менеджменту і 
предмету корпоративного управління. З точки 
зору стратегії корпоративне управління спрямо-
ване на забезпечення стійкого розвитку органі-
зацій шляхом формування найбільш ефективної 
організаційної структури. Ця структура, в свою 
чергу, повинна ґрунтуватися на оптимальному 
співвідношенні компетенції і відповідальності 
учасників корпоративного управління.

Корпоративне управління розглядає вико-
нання господарських операцій працівниками й 
управління менеджерами, виходячи з найбільшої 
ефективності діяльності корпорації, враховуючи 
інтереси менеджменту організації та її власни-
ків. Але не завжди інтереси власників і корпора-
ції збігаються. Тому корпоративне управління в 
системі загального менеджменту направлене на 
досягнення оптимального узгодження інтересів 
суб'єктів корпоративних відносин – власників, 
менеджерів, працівників, товариства [1].

На сьогоднішній день можна виділити ряд 
підходів до визначення сутності корпоративного 
управління (табл. 1).

На сьогоднішній день не існує єдиного підходу 
до визначення сутності корпоративного управ-
ління у роботах як західних, так і вітчизняних 
науковців. 

Найбільш поширеною точкою зору тлумачен-
ня даного терміну є визначення корпоративного 
управління П. Кочрана і С. Вартіка. На їх погляд 
«корпоративне управління – це захисний меха-
нізм, що охоплює багато аспектів, які стосують-
ся концепцій, теорій і практики рад директорів. 
Це галузь, що концентрується на взаєминах між 
радою директорів, акціонерами, вищим менедж-
ментом, регуляторами, аудиторами й іншими 
стейкхолдерами» [2, ст. 6, 9].

Цікавим на наш погляд є визначення даної 
економічної категорії американськими дослідни-
ками Р. Монксом і Н. Міноу. Вони інтерпретують 
корпоративне управління як стосунки між різни-
ми учасниками у визначенні напрямів розвитку 
і діяльності корпорації. За цим визначенням до 
груп учасників віднесено акціонерів, менеджерів, 
членів ради директорів, працівників, покупців, 
постачальників, кредиторів й інші зацікавлені 
групи [3, ст. 18].

Серед українських вчених, заслуговує на ува-
гу формулювання даного явища доктором еконо-
мічних наук, професором Академії митної служ-
би України Вакульчиком О.М., який вважає, що 
корпоративне управління – це сукупність дій 
менеджерів і власників акціонерного капіталу, 
які діють у межах чинного законодавства та за-
безпечують процес залучення фінансових і тру-
дових ресурсів і їх ефективного використання з 
метою задоволення інтересів усіх учасників кор-
поративного управління відповідним розподілом 
створеної вартості [4].

Таким чином, у наведених вище трактуваннях 
корпоративне управління розглядається або як 
система взаємодій між учасниками корпоратив-
них відносин, або як специфічний процесс управ-
ління, спрямований на одержання прибутку, або 
як поєднання цих двох підходів. Більшість нау-

Таблиця 1
Підходи до визначення корпоративного управління

Підходи Трактування

Правовий Система відносин між органами управління акціонерним товариством, його власниками 
та зацікавленими особами з питань функціонування компанії

Економічний Процес управління, спрямований на ефективне та раціональне використання ресурсів, 
націлений на отримання прибутку

Соціальний Управління компанією як суспільним інститутом, якому суспільство надає ресурси для 
того, щоб воно забезпечило задоволення потреб соціуму 

Психологічний Управління, що породжує корпоративну культуру, тобто комплекс загальних традицій, 
установок, принципів поведінки

Галузь знань Наука про управління, що досліджує досвід та особливості управління акціонерними 
товариствами

Із позиції компанії Забезпечення виживання компанії та її безперервного розвитку
Із позиції акціо-
нера

Політика та практична діяльність наглядової ради компанії, що сприяє захисту прав 
акціонерів-її власників

Із позиції велико-
го інституційного 
інвестора

Управління, яке сприяє тому, щоб вкладення не були пов'язані зі значними ризиками 
та забезпечували довгострокові гарантії збереження та збільшення вкладеного капіталу

Із позиції фінансо-
вої системи

Визначено інституційні угоди, що забезпечують трансформацію збережень в інвестиції 
та розділяють ресурси серед альтернативних користувачів у індустріальному секторі

Джерело: [1]
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ковців трактують поняття корпоративного управ-
ління досить вузько, акцентуючи увагу перед усім 
на такі ключові елементи, як «управління корпо-
ративними правами», «система органів управлін-
ня та їх взаємодія», «система взаємовідносин між 
учасниками корпорацій», «регламентація законо-
давчими та нормативними актами, внутрішніми 
документами та положеннями», «забезпечення 
максимально можливого прибутку».

Проте ми пропонуємо поглянути на процес 
корпоративного управління більш широко, не 
прив’язуючись до форм власності (корпорацій, 
акціонерних товариств і т.д.) та органів їх правлін-
ня. Зважаючи на це, трактування корпоративної 
культури буде синонімом поняття «управління 
підприємством», що являє собою цілеспрямовану 
діяльність керівника, поєднання методів, засобів 
і форм ефективного координування роботи пра-
цівників для досягнення поставлених завдань або 
визначених цілей. Таким чином, «корпоративне 
управління» і «управління організацією» будуть 
ідентичними за своєю суттю, проте, відрізняти-
муться реалізацією тих управлінських функцій, 
які притаманні різним організаційним формам 
підприємства.

Процес корпоративного управління стосуєть-
ся передусім формулювання стратегії, визначен-
ня цілей і завдань діяльності організації, пла-
нування і прогнозування поточної і майбутньої 
діяльності, питань контролю і моніторингу діяль-
ності, мотивації праці її персоналу тощо. Усе пе-
релічене вище відноситься до функцій корпора-
тивного управління. Для виконання цих функцій 
необхідне використання ряду методів управлін-
ня. Найбільш поширеними методами управління 
будь-якою організацією незалежно від її форми 
власності є організаційно-адміністративні, еконо-
мічні та соціально-психологічні (табл. 2) [1].

У пошуках шляхів більш ефективного розви-
тку підприємства, керівники здебільшого спи-
раються лише на економічні фактори та методи 
управління, не враховуючи той факт, що будь 
яка організація – це люди які в ній працюють, 
на трудову поведінку та діяльність яких мають 
величезний вплив внутрішньо організаційний 

клімат або, іншими словами, середовище в якому 
вони працюють. Тобто, поряд з такими факто-
рами, як виробничі потужності, технології, фі-
нансові ресурси, до найбільш вагомих факторів 
можна віднести і корпоративну культуру, яка 
являє собою певну сукупність правил і стандар-
тів, які визначають взаємодію та узгодженість 
між членами колективу, управлінських ланок, 
структурних підрозділів і головними факторами 
розвитку компанії. В основі корпоративної куль-
тури лежать ті ідеї, погляди, основні цінності, що 
розділяються всіма членами компанії.

Ефективно визначену і побудовану корпора-
тивну культуру слід розглядати як потужний 
стратегічний інструмент, що дозволяє коорди-
нувати роботу усіх структурних підрозділів та 
окремих членів колективу для досягнення по-
ставлених цілей організації.

В сучасних умовах зростає інтерес до корпо-
ративної (організаційної) культури, як до фено-
мену, що впливає на успіх бізнесу. Усвідомлення 
менеджерами того, що корпоративна культура є 
інструментом, що дає можливість орієнтувати всі 
підрозділи й окремих співробітників на загальні 
цілі, мобілізувати ініціативу працівників, забез-
печити лояльність і полегшити спілкування, при-
зводить до збільшення продуктивності і резуль-
тативності діяльності підприємства [7]. 

В більшості передових компаній світу ведеть-
ся цілеспрямована робота з формування корпо-
ративної культури і управління нею. Зважаючи 
на закордонний досвід, деякі вітчизняні компа-
нії тільки починають усвідомлювати потребу у 
формуванні, введенні, поширенні і закріпленні 
корпоративної культури, що дозволить їм більш 
ефективно досягати цілей й економічного успіху 
(економічної першості) на ринку. Тим не менш, 
слід пам’ятати що особливості формування кор-
поративної культури обумовлюються такими 
факторами, як національні особливості, менталі-
тет, традиції, культура, конкретними політични-
ми та економічними умовами в країні, а також 
стилем керівництва і професійною культурою. 
Тобто, культура в організації може формуватись 
свідомо її провідними членами – керівництвом і 

Таблиця 2
Методи управління підприємством

Методи управління Складові Характеристика

Економічні (орієнтовані 
на групові та індивіду-
альні економічні інтереси 
людей)

Методи прямо-
го економічного 
впливу

- організаційно-виробниче планування
- цільові комплексні програми 
- бізнес-планування
- комерційний розрахунок
- система внутрішніх економічних регуляторів

Методи непрямого 
економічного регу-
лювання

- загальнодержавні (галузеві) комплексні цільові програми
- система загальнодержавних, місцевих і внутрішніх еконо-
мічних регуляторів господарської діяльності

Організаційно-розпорядчі 
(ґрунтуються на таких 
індивідуальних і групових 
властивостях людей, як 
почуття обов’язку, відпо-
відальності, дисципліни)

Організаційно ста-
білізуючі методи

- регламентування
- нормування
- інструктування

Розпорядчі методи

- директиви
- постанови
- накази
- розпорядження

Соціально-психологічні

Система засобів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, 
на трудову і соціальну активність працівників. Вони спрямовані на гармонізацію 
соціальних відносин у колективі шляхом формування єдиних цінностей та філо-
софії конкретної організації

Джерело: [1]
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співробітниками компанії, або довільно з часом 
під впливом різних внутрішніх і зовнішніх фак-
торів [8].

Враховуючи вище названі фактори, базовим 
елементом формування корпоративної культу-
ри в компанії, на нашу думку, повинні бути її 
організаційні цінності. Саме цінності, що базу-
ються на спілкуванні працівників, їх інтересах 
і стимулах, цінності що є зрозумілими для під-
леглих і збігаються з цінностями компанії, най-
частіше стають тією ключовою ланкою, від якої 
залежить згуртованість співробітників, форму-
ється єдність поглядів і дій, а, отже, забезпе-
чується досягнення цілей організації. До таких 
цінностей можна віднести: 

1) єдність цілей організації з інтересами і ці-
лями співробітників;

2) задоволення споживачів;
3) лідируючі ринкові позиції;
4) заохочення ініціативності та новаторства 

співробітників;
5) розвиток персоналу;
6) внутрішньо організаційні принципи;
7) віра в керівництво;
8) знаково-символічна система (внутрішньо 

організаційні свята та традицій, статус, фірмо-
вий одяг, гасла тощо) та інші.

Навряд чи можливо навести який-небудь уза-
гальнений, вичерпний перелік корпоративних 
цінностей, оскільки корпоративна культура май-
же завжди є оригінальним поєднанням специфі-
ки діяльності організації, філософії, цінностями, 
відносинами, нормами, звичками, традиціями 
притаманними кожній компанії.

На нашу думку, першочерговий вплив на 
формування корпоративної культури здійснює 
філософія компанії, яка включає етичні прин-
ципи, що лежать в основі мислення і діяльності 
керівництва цієї компанії. Формування ключових 
принципів діяльності організації має за свою го-
ловну мету створення в навколишньому серед-
овищі та в очах співробітників компанії її певний 
образ, або імідж. Ці принципи повинні бути по-
стійно у полі зору працівників, проголошуватися 
керівництвом у промовах, відображатися в до-
кументах, включаючи рекламні ролики, білдбор-
ди тощо. Як приклад, можна привести принци-
пи декількох відомих компаній. Так у компанії 
Nordstorm прагнуть «Бути частиною особливо-
го», а головний принцип Sonny – «Бути новато-
ром, не наслідувати інших, робити неможливе!». 
Безсумнівно можна стверджувати, що принципи 
організації, згуртовують співробітників, зміцню-

ють корпоративних дух, що в результаті спри-
яє більшій віддачі, підвищенню ефективності та 
продуктивності праці, результативності діяль-
ності підприємства в цілому.

Отже, значення корпоративної культури для 
розвитку будь-якої організації визначається на-
ступними обставинами:

1) вона надає співробітникам одночасно ор-
ганізаційну ідентичність та індивідуальність, 
визначає внутрішньо колективне уявлення про 
компанію, сприяє згуртованості колективу та 
зміцнює корпоративний дух. Це створює у пра-
цівників відчуття надійності самої організації та 
свого положення в ній, сприяє формуванню со-
ціальної захищеності;

2) знання основ культури організації власної 
компанії допомагає новим працівникам правиль-
но розуміти та сприймати події що відбуваються 
в ній, виокремлювати в них все найбільш важли-
ве і суттєве;

3) внутрішня організаційна культура, більш 
ніж що інше, стимулює самосвідомість і високу 
відповідальність працівника, який виконує по-
ставлені перед ним завдання. Визнаючи і наго-
роджуючи таких людей, організаційна культура 
виділяє їх як зразків для наслідування. Подібний 
підхід до формування рольових моделей (зразків 
для наслідування) у компаніях, що відрізняються 
сильною організаційною культурою, вважається 
однією з найбільш ефективних і постійно діючих 
форм просування корпоративних цінностей.

Висновки і пропозиції. З метою забезпечення 
стабільного розвитку підприємства та підвищення 
ефективності його діяльності, керівництву потріб-
но, перш за все визначити пріоритетні напрямки 
корпоративного управління, а саме формування 
відповідної корпоративної культури, не спираю-
чись тільки на економічні методи управління.

Правильно сформовану і побудовану корпора-
тивну організаційну культуру варто розглядати 
як могутній стратегічний інструмент, що дозво-
ляє координувати роботу всіх структурних під-
розділів та окремих членів колективу для досяг-
нення поставлених цілей у рамках обраної місії. 
Тому корпоративна культура повинна знаходи-
тися в центрі постійної уваги менеджерів. Вона 
має сприяти досягненню ефективних результатів 
діяльності підприємства на основі наближення 
інтересів адміністрації і персоналу. Формування 
позитивної корпоративної культури дасть змо-
гу досягти загальних цілей організації, підвищи-
ти конкурентоспроможність підприємства як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
В статье, на основе исследования понятия корпоративного управления, преподносится собственная 
трактовка данной экономической категории. Проанализированы существующие подходы к определе-
нию понятия корпоративного управления. Определены различия между категориями «корпоративное 
управление» и «управление организацией». Рассмотрены основные факторы и элементы формиро-
вания корпоративной культуры на предприятии. Раскрыта роль корпоративной культуры в системе 
корпоративного управления и его влияние на результативность хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: управление предприятием, корпоративное управление, корпоративная культура, 
организационные ценности, философия компании, принципы.
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THE ROLE OF CORPORATE CULTURE  
IN CORPORATE GOVERNANCE OF AN ORGANIZATION

Summary
The authors gave their own definition of corporate governance in the article. The concepts of interpretation 
of corporate governance were analyzed. The differences between corporate governance and management 
of an organization were determined. The main factors and elements of forming of corporate culture in an 
organization were examined. The role of corporate culture in corporate governance and its influence on 
the efficiency of the economic activity of the organization was explained.
Keywords: management of organization, corporate governance, corporate culture, values of organization, 
philosophy of organization, principles.
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ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Макарчук І.М., Малишко В.В., Пучко А.О.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди

Розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формування місцевих бюджетів в умовах 
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Постановка проблеми. Місцевим бюджетам 
як основній фінансовій базі органів місце-

вого самоврядування належить особливе місце в 
бюджетній системі нашої держави.

В Україні необхідно запроваджувати най-
сучасніші підходи до формування та розподілу 
доходів місцевих бюджетів, зокрема нові засоби 
автоматизації, адже успіх економічного розвитку 
значною мірою залежить від створення опти-
мального розміру місцевих бюджетів та форм 
бюджетних взаємовідносин, чіткого механізму 
вирівнювання горизонтальних і вертикальних 
дисбалансів у бюджетах усіх рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та практичні аспекти бюджетної децен-
тралізації та проблеми її вдалого провадження в 
Україні присвячено наукові праці В. Базилевича, 
Т. Боголіб, С. Буковинського, О. Василика, С. Га-
санова, Н. Євтушенко, В. Кравченка, О. Крайни-
ка, О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Луніної, Ю. Острі-
щенко, К. Павлюка, Г. П'ятаченка, О. Романенко, 
І. Чугунова та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Науковці у своїх працях роз-
глядали та досліджували дуже багато питань з 
приводу бюджетної децентралізації.

Проведення реформи бюджетної децентралі-
зації має здійснюватися поетапно, цілеспрямова-
но, супроводжуватися моніторингом результатів 
і пошуком шляхів виправлення помилок, тому ці 
питання залишаються відкритими та дискусій-
ними, що потребують подальших досліджень.

Метою статті є обґрунтування та аналіз су-
часного стану формування місцевих бюджетів в 
умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу. До 2015 р. в Укра-
їні діяла система міжбюджетних відносин, засно-
вана на централізованій моделі бюджетного фе-
дералізму, основні риси якої були успадковані від 
адміністративно-командної системи управління.

Централізація фіскальних функцій держави 
обмежувала місцеві органи влади в реалізації 
основних функцій управління бюджетним про-
цесом на місцях.

Це проявлялося в їхній залежності від дер-
жавного бюджету внаслідок збереження пріо-
ритетності нормативного методу розподілу бю-
джетних коштів і високій частці трансфертів у 
доходах місцевих бюджетів, що негативно впли-
вало на розвиток міжбюджетних відносин у рин-
ковій економіці. З 2015 р. в результаті змін у бю-
джетному та податковому законодавстві вперше 

за часів незалежності зроблено спробу децен-
тралізувати систему міжбюджетних відносин. 
Сприяти бюджетній децентралізації повинен був 
прийнятий 28 грудня 2014 р. Закон про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо ре-
форми міжбюджетних відносин.

Для оцінки ступеня бюджетно-фінансової де-
централізації використовують показник част-
ки регіональних (місцевих) рівнів управління у 
доходах і видатках консолідованого бюджету. 
Показником високого рівня децентралізації є 
частка місцевих видатків на рівні більш як 45% 
загальнодержавних видатків, середнього рівня – 
30-45%, а низького рівня – менш як 30% [1].

Відповідно до Бюджетного кодексу, відбулись 
значні зміни до підходів у формуванні видатко-
вих повноважень, які делегуються виключно на 
рівень міста обласного значення, районний рі-
вень та рівень територіальних громад, які бу-
дуть об’єднані.

Починаючи з 2015 року місцеві бюджети 
отримують такі нові види трансфертів: освітня 
субвенція, субвенція на підготовку робітничих 
кадрів та медична субвенція.

Перші результати бюджетної децентралізації 
такі: на місцевому рівні, сільські ради можуть 
забезпечити себе самостійно. Але це не повинно 
стати причиною відмови від об’єднання територі-
альних громад. Оскільки об’єднані громади, бю-
джети яких будуть прирівняні до бюджетів міст 
обласного значення і районів, і, крім зазначених 
податків, одержуватимуть ще й 60% податку з 
доходів фізичних осіб та інші доходи. Крім того, 
об’єднання громад дозволить оптимізувати ви-
датки на утримання апарату управління, а голо-
вне – значно покращить якість надання адміні-
стративних та соціальних послуг населенню [2]. 

На сьогодні постійне прагнення до самостійнос-
ті місцевих бюджетів, до подальшого розвитку та 
зміцнення місцевого самоврядування вимагає біль-
шої фінансової незалежності та життєздатності 
органів місцевої влади. Рівень розвитку країни 
та зростання добробуту населення безпосередньо 
залежать від зростання сильної місцевої влади, 
яка здатна забезпечувати належне фінансування 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, ви-
рішувати проблеми та відстоювати інтереси насе-
лення, тощо. Дія інституту місцевого самовряду-
вання є нормою демократичного розвитку країни, 
що передбачає широку автономію населення у 
вирішенні питань самоврядного розвитку. Все це 
є фундаментальною умовою для децентралізації 
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бюджетних коштів, як однієї з моделей функціо-
нування міжбюджетних відносин [3].

За кількістю місцевих бюджетів наша держа-
ва серед європейських країн поступається тільки 
Франції. Станом на 01.01.2016 р. кількість місце-
вих бюджетів в Україні становила 10838 одиниць, 
з них 24 обласних, 460 районних, 148 міст облас-
ного і 224 міст районного значення, 592 селищних, 
27 – бюджети районів у містах, 9199 сільських 
бюджетів, 4 районних бюджетів, які не мають 
міжбюджетних відносин, 159 бюджетів об’єднаних 
територіальних громад та бюджет м. Києва [4].

Існуюча система формування місцевих бю-
джетів має низку серйозних недоліків:

– високий ступінь концентрації фінансових 
ресурсів у державному бюджеті країни, що зни-
жує значення регіональних і місцевих бюджетів 
у вирішенні життєво важливих для населення 
завдань;

– низька частка закріплених доходів (подат-
кових платежів) у структурі надходжень до регі-
ональних і місцевих бюджетів;

– практично щорічна зміна видів податків, що 
зараховуються до місцевих бюджетів;

– відсутність єдиних та досить стабільних 
нормативів (наприклад, на кілька років) відра-
хувань від загальнодержавних податків до міс-
цевих бюджетів.

Водночас головною проблемою фінансового за-
безпечення органів місцевої влади є неефективне 
використання отриманих трансфертів на місцях, 
що, своєю чергою, негативно відображається на 
соціально-економічному розвитку регіонів.

Загалом серед проблем у сфері формування 
місцевих бюджетів в Україні найбільш суттєви-
ми, на нашу думку, є такі:

– нестабільність доходної бази;
– другорядність місцевих податків і зборів по-

рівняно із загальнодержавними;
– недостатнє фінансування з державного бю-

джету;
– наявність місцевих податків, витрати на ад-

міністрування яких перевищують надходження 
від них;

– невеликий перелік місцевих податків і збо-
рів порівняно з іншими країнами;

– незначна фіскальна роль місцевих податків 
і зборів і, як наслідок, низька їх питома вага в 
доходах місцевих бюджетів [5].

Отже, для того, щоб місцеві бюджети на-
справді стали основою фінансової самостійнос-
ті місцевої влади, потрібно здійснити комплекс 
взаємопов’язаних заходів. По-перше, необхідно 
поступово переходити до децентралізації дер-
жавних фінансів. Головною умовою такої де-
централізації є чіткий розподіл компетенції між 
органами центральної влади та органами регіо-
нального та місцевого самоврядування. По-друге, 
потрібно надати органам місцевого самовряду-
вання можливість самостійно встановлювати пе-
релік місцевих податків і зборів та їх ставки в 
мірі та адекватності виконуваних ними функцій.

Ще одним джерелом поповнення місцевих 
бюджетів могли б стати місцеві позики, але, на 
жаль, в Україні вони не набули належного поши-
рення, притаманного європейським країнам [6].

Процес децентралізації розширює можливос-
ті розвитку об’єднаних територіальних громад та 

їх економічну самостійність. Децентралізація, і 
як наслідок посилення фінансової спроможності 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, за-
безпечують можливість їх сталого розвитку.

Окрім цього, зазначимо, що важливою умовою 
вирішення проблеми зміцнення дохідної бази 
місцевих бюджетів є розширення прав органів 
місцевого самоврядування у сфері встановлення 
податків і зборів, а також створення багатока-
нальної системи формування бюджету, на осно-
ві якої кожен рівень бюджетної системи повинен 
мати власні закріплені доходи. Обсяг цих доходів 
має бути достатнім для забезпечення функцій і 
обов’язків, які покладаються на той чи інший рі-
вень влади.

За умови прийняття змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів місцеві громади зможуть 
самостійно формувати власні бюджети, не чека-
ючи формування центрального, як це робиться 
сьогодні. Розширюються дохідні джерела, база 
адміністрування та надання права органам міс-
цевого самоврядування регулювати ставки міс-
цевих податків і зборів у межах, визначених По-
датковим кодексом.

Ще одна новація повинна полягати в тому, 
щоб надати бюджетним установам право вибору 
де обслуговуватися – у казначействі чи комер-
ційному банку [7]. 

На сучасному етапі Україна неухильно спря-
мовує свої зусилля на реалізацію евроінтегра-
ційного курсу, виконання міжнародно-правових 
зобов’язань, в тому числі з питань розвитку міс-
цевої і регіональної демократії.

Подальша демократизація суспільства, де-
централізація влади на засадах субсидіарності 
були і залишаються пріоритетами України.

Важливу роль у цих процесах відіграє рефор-
мування місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади відповідно до основних 
положень Європейської хартії місцевого само-
врядування, яка стала невід’ємною складовою 
національного законодавства у цій сфері.

Підтвердженням тому стало визначення в 
програмних документах Президента, Уряду 
та Верховної Ради України пріоритетів серед 
яких – децентралізація влади, передача фінан-
сових ресурсів та зміцнення матеріально-фінан-
сової основи органів місцевого самоврядування, 
задоволення інтересів громадян в усіх сферах 
життєдіяльності на відповідних територіях, на-
дання високоякісних та доступних публічних по-
слуг населенню, узгодження інтересів держави і 
територіальних громад.

Впровадження реформи розпочато на основі 
Концепції реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади, Програми 
діяльності Уряду, «Стратегії – 2020» Президента 
України та відповідного плану з їх реалізації.

Першочерговим кроком на шляху реформи 
місцевого самоврядування стало завдання щодо 
фінансової децентралізації, зокрема передачі 
органам місцевого самоврядування додаткових 
бюджетних повноважень і стабільних джерел 
доходів для їх реалізації; стимулювання терито-
ріальних громад до об’єднання та переходу на 
прямі міжбюджетні відносини з державним бю-
джетом з відповідним ресурсним забезпеченням 
на рівні міст обласного значення тощо.
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Наступним важливим кроком – стало прийнят-
тя Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та Методики формуван-
ня спроможних територіальних громад, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України у 
квітні 2015 року з метою запровадження право-
вих засад формування спроможних територіаль-
них громад шляхом підвищення їх фінансової та 
економічної спроможності [8]. 

Проведення бюджетної децентралізації в 
Україні у формі збільшення повноважень місце-
вих органів влади на ресурсів місцевих бюджетів 
триває вже кілька років і кожний раз деклару-
ється в Основних напрямках бюджетної політики.

В реформуючій системі децентралізації бю-
джетних ресурсів розширено джерела наповне-
ння місцевих бюджетів за рахунок:

1) передачі доходів з державного бюджету 
(100% плати за надання адміністративних послуг, 
100% державного мита, 10% податку на прибуток 
підприємств приватного сектору економіки);

2) запровадження акцизного податку з реалі-
зації суб'єктами господарювання роздрібної тор-
гівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, 

тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 
5 відсотків вартості реалізованого товару;

3) розширення бази оподаткування податку 
на нерухомість шляхом включення до оподатку-
вання цим податком комерційного (нежитлового) 
майна та автомобілів з великим об'ємом двигуна;

4) збільшення нормативу зарахування до місце-
вих бюджетів екологічного податку з 35% до 80%.

Якщо реформи в податковій системі мож-
на віднести до позитивних моментів, то зміна 
трансфертної політики передбачає «світле май-
бутнє» тільки для економічно сильних територій. 
Обидва процеси будуть відбуватись паралельно 
і не можуть бути здійснені в різний час. Ні для 
кого не секрет, що переважна більшість регіонів 
України є дотаційними і це може означати, що 
місцеве самоврядування ще не готове переходи-
ти на самозабезпечення. Зміна податкової систе-
ми відіграє важливу роль у формуванні місцевих 
бюджетів, проте регіони повинні запрацювати не 
лише формально, але й створити чи відновити 
існуючі джерела існування – надходження та до-
ходи місцевих бюджетів, які спроможна забез-
печити лише реальна економіки [9].

Однією з важливих змін до Бюджетного ко-
дексу України стала зміна, що передбачає мож-
ливість зберігати зекономлені кошти на кінець 
звітного періоду на рахунках органів місцевого 

  Рис. 2. Темпи росту фактичних надходжень  
плати за землю за січень-вересень 2016 р.  

до січня-вересня 2015 р. (%)

Рис. 1. Темпи росту фактичних надходжень податку 
на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2016 р. 

до січня-вересня 2015 р. (%)
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самоврядування і використовувати їх наступного 
року. Таким чином місцеві чиновники отримали 
мотивацію заощаджувати. Раніше будь-що необ-
хідно було використати і списати кошти з рахун-
ків до кінця року, то тепер така практика повинна 
відійти в минуле. Ще однією важливою новацією є 
можливість розміщувати тимчасово вільні кошти 
спеціального фонду місцевих бюджетів в комер-
ційних банках. З однієї сторони це вирішує про-
блему затримки виплат з казначейства, з іншої – 
позбавляє можливості місцеву владу отримувати 
безвідсоткові кредити на покриття тимчасових 
касових розривів в місцевих бюджетах [10].

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2015 
рік показав, що реалізація реформи міжбю-
джетних відносин, незважаючи на песимістичні 
настрої на стадії прийняття змін, дала позитив-
ні результати.

Приріст надходжень до загального фонду про-
ти 2014 року склав 29,6 млрд. грн., або 42,1 від-
сотка, тоді як за експертною оцінкою фахівців 
Міністерства фінансів він прогнозувався в сумі 
22,4 млрд. гривень.

Як результат у 2015 році до загального фонду 
місцевих бюджетів надійшло 99,8 млрд. грн., що 

складає 116,0 відсотка до річних призначень, за-
тверджених місцевими радами.

Також зазнала змін структура видатків міс-
цевих бюджетів. Зросла частка видатків на ви-
конання самоврядних повноважень, що свідчить 
про підвищення видаткової автономності місце-
вих бюджетів та ефективності використання бю-
джетних коштів на місцевому рівні.

Так, частка видатків на житлово-комуналь-
не господарство збільшилась з 1,9 відсотка до 
4,5 відсотка, або на 7,0 млрд. гривень. Зросла 
частка видатків на транспорт і дорожнє госпо-
дарство з 1,4 відсотка у 2014 році до 2,3 відсотка 
у 2015 році, або на 2,9 млрд. гривень.

Разом з цим, забезпечено відповідність фінан-
сового ресурсу реальним потребам місцевих бю-
джетів у здійсненні видатків на делеговані дер-
жавою повноваження. 

Ще одним позитивним аспектом реформи 
міжбюджетних відносин є збільшення інвести-
ційних ресурсів місцевих бюджетів. Обсяг капі-
тальних видатків за 2015 рік склав 32,2 млрд. грн. 
або 11,5 відсотка від обсягу видатків загального 
та спеціального фондів місцевих бюджетів. Це на 
18,6 млрд. грн. або на 136,8 відсотка більше, ніж 
було у 2014 році.

  Рис. 3. Темпи росту фактичних надходжень податку 
на доходи фізичних осіб за січень-листопад 2016 р. 

до січня-листопада 2015 р. (%)

Рис. 4. Темпи росту фактичних надходжень  
плати за землю за січень-листопад 2016 р.  

до січня-листопада 2015 р. (%)
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У 2015 році із Державного бюджету Украї-
ни до місцевих бюджетів було фактично надано 
трансфертів на загальну суму 174,0 млрд. грн., 
що на 43,4 млрд. грн., або на 33,2 відсотка біль-
ше ніж у 2014 році, у тому числі трансфертів 
із загального фонду – 173,2 млрд. грн., що на 
56,4 млрд. грн., або на 48,3 відсотка більше по-
рівняно з 2014 роком.

Базова дотація з державного бюджету міс-
цевим бюджетам перерахована в сумі 5,3 млрд. 
гривень.

Результати виконання місцевих бюджетів за 
січень-вересень цього року підтверджують пози-

тивні тенденції зростання надходжень, які намі-
тилися ще з минулого року.

За даними Міністерства фінансів України 
приріст надходжень до загального фонду про-
ти січня-вересня минулого року (у співставних 
умовах та без урахування територій, що не під-
контрольні українській владі) склав 49,0% або 
+ 34,2 млрд. грн.

Забезпечено приріст надходжень по всіх по-
датках. Загалом за січень-вересень поточно-
го року до загального фонду місцевих бюдже-
тів (без урахування трансфертів) надійшло 
103,9 млрд. грн., що складає 99,4% від річного об-

 

 

Рис. 5. Виконання річних затверджених показників по податку на доходи фізичних осіб 
за січень-листопад 2016 року (%)

Рис 6. Виконання річних затверджених показників по платі за землю  
за січень-листопад 2016 року (%)
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сягу надходжень, затвердженого місцевими ра-
дами (рис. 1-2).

Темп росту фактичних надходжень ПДФО до 
січня-вересня 2016 року становить 149,2%, плати 
за землю – 162,3%. При цьому, у 22 та 6 регіо-
нах відповідно темп росту вище середнього по 
Україні. 

За даними Міністерства фактичні надходжен-
ня податку на нерухоме майно за січень-вересень 
поточного року склали 1,0 млрд. грн., при плано-
вих показниках надходжень даного податку, які 
затверджені місцевими радами на 2016 рік в об-
сязі 0,9 млрд. грн. [11].

За січень-листопад поточного року до загаль-
ного фонду місцевих бюджетів (без урахування 
трансфертів) надійшло 131,9 млрд. грн., що скла-
дає 104,6% від річного обсягу надходжень, за-
твердженого місцевими радами.

Приріст надходжень до загального фонду 
проти січня-листопада минулого року (у спів-
ставних умовах та без урахування територій, що 
не підконтрольні українській владі) склав 49,6% 
або + 43,7 млрд. грн.

Темп росту фактичних надходжень ПДФО 
до січня-листопада 2016 року становить 147,9%, 
плати за землю – 161,7%. При цьому, у 22 та 6 
регіонах відповідно темп росту вище середнього 
по Україні (рис. 3-4). 

Загалом обсяг надходжень ПДФО за січень-
листопад склав 69,6 млрд. грн., рівень виконання 
річного показника, затвердженого 
місцевими радами становить 99,5% 
(рис. 5), надходження плати за зем-
лю – 21,3 млрд. грн., рівень виконан-
ня річного показника, затвердженого 
місцевими радами – 104,8% (рис. 6).

Надходження податку на не-
рухоме майно на 2016 рік затвер-
джені місцевими радами в обсязі 
1,1 млрд. грн. Фактичні надходжен-
ня податку за січень-листопад по-
точного року склали 1,3 млрд. грн. 
(рис. 7).

Станом на 01.12.2016 фактич-
ні надходження акцизного податку 
склали 10,7 млрд. грн.

Урядом забезпечується вико-
нання усіх зобов’язань згідно з бю-
джетним законодавством, зокрема в 
частині перерахування міжбюджет-
них трансфертів.

Так, станом на 01.12.2016 місцеві 
бюджети одержали 169,9 млрд. грн. 
трансфертів, що складає 97,9% від 
передбачених розписом асигнувань 
на січень-листопад 2016 року.

Базова дотація перерахована в 
сумі 4,3 млрд. грн. або 98,1% до роз-
пису асигнувань на січень-листопад 
2016 року.

Субвенції на соціальний за-
хист населення перераховані в сумі 
80,0 млрд. грн. (в межах фактичних 
зобов’язань) або 99,7% від передба-
чених розписом на цей період.

Освітню субвенцію перераховано 
в сумі 40,0 млрд. грн. або 100,0% до 
розпису на відповідний період.

Медичну субвенцію перераховано в сумі 
39,5 млрд. грн. або 97,8% до розпису на відповід-
ний період.

Субвенцію на соціально-економічний роз-
виток окремих територій перераховано в сумі 
2,3 млрд. грн. або 100,0% до розпису на відповід-
ний період.

Субвенцію на формування інфраструкту-
ри ОТГ перераховано в сумі 0,9 млрд. грн. або 
100,0% до розпису на відповідний період [12].

Як показують дані, нові підходи у міжбюджет-
них відносинах забезпечили позитивні зміни в 
наповненні бюджетних ресурсів та прогрес в їх 
управлінні, а визначення на законодавчому рівні 
чітких бюджетних прав та рівня відповідальнос-
ті двох рівноправних гілок влади – центрального 
уряду і місцевого самоврядування збільшило мо-
тивацію до нарощування дохідної бази місцевих 
бюджетів.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що змі-
ни до бюджетного та податкового законодавства 
забезпечили реальний щорічний ріст ресурсу 
місцевих бюджетів.

В 2017 році продовжиться процес децентра-
лізації, буде зміцнюватися фінансове забезпе-
чення місцевих громад. Так, обсяг доходів місце-
вих бюджетів в 2017 році зросте на 25 млрд грн 
або на 16% і становитиме 175 млрд. грн. Зага-
лом, прогнозований обсяг фінансового ресурсу 
місцевих бюджетів зросте до 395 млрд. грн., що 

 
Рис. 7. Надходження податку на нерухоме майно  

за січень-листопад 2016 року
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на 59 млрд. грн. або на 17% більше, ніж в цьому 
році. Аби не допустити цьогорічної ситуації, коли 
районні і обласні бюджети стикнулися із браком 
коштів, наступного року на видатки з отримання 
закладів освіти та охорони здоров'я у держав-
ному бюджеті передбачено додаткову дотацію в 
сумі 14,9 млрд. грн.

Держава збільшує підтримку місцевих бю-
джетів для реалізації інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку. У наступному 
році у Державний фонд регіонального розвитку 
закладено 6,5 млрд. грн., що удвічі більше, ніж 
цього року. В бюджеті також передбачена під-
тримка проектів співробітництва та добровільно-
го об'єднання територіальних громад. Наступного 
року на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад виділена субвенція в роз-
мірі 1,5 млрд. грн.

Незмінною залишається трансфертна політи-
ка держави: для місцевих бюджетів у держав-
ному бюджеті передбачено трансферти на суму 
219,1 млрд. грн. [13].

Висновки. Основним завданням, яке має ви-
рішити бюджетна децентралізація – це пошук 
достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в 
повній мірі забезпечили фінансову незалежність 
місцевих бюджетів бюджетної системи України. 
Фінансова база місцевих бюджетів повинна за-
довольняти виконання повноважень органів міс-
цевої влади щодо виконання ними всіх завдань і 
програм розвитку регіону. 

Бюджетна децентралізація, враховуючи наве-
дені показники, демонструє чітку тенденцію до 
нарощування фінансової бази місцевих бюджетів 
і створює передумови для успішного соціально-
економічного розвитку.
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ent=opera
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК
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Досліджено проблеми формування інформаційного середовища управління галузі АПК на основі новітніх 
інформаційних технологій, рішення яких пропонується на основі системних, координованих дії державних 
установ, виконавчих органів, органів місцевого самоврядування підприємницьких структур та суспільних 
організації, підприємств і об’єднань сільського господарства. Обґрунтовані вимоги до показників, за допомогою 
яких необхідно досліджувати задачу та організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку 
підприємств АПК. Запропоновано комплекс показників, на базі яких необхідно досліджувати та забезпечувати 
сталий розвиток підприємства з урахуванням особливостей сільськогосподарського виробництва.
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Постановка проблеми. Протягом останніх 
десятиріч науково-технічний прогрес за-

ймає провідне місце серед факторів економічного 
зростання більшості країн. Одними із ефектив-
них інструментів управління науково-технічним 
розвитком галузей економіки є інноваційні підхо-
ди, які повинні бути спрямовані на забезпечення 
реалізації пріоритетних напрямків соціального-
економічного розвитку, підвищення технологіч-
ного рівня і конкурентоспроможності виробни-
цтва, забезпечення виходу нової продукції на 
внутрішні та зовнішні ринки.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Перед аграрною галуззю 
України стоять завдання досягнення сталого 
розвитку, підвищення виробництва сільськогос-
подарської продукції та забезпечення продукта-
ми харчування населення, які не можуть бути 
вирішені без чіткого планування та реалізації 
аграрної політики.

В законі «Про основні засади державної аграр-
ної політики на період до 2015 року» від 18 жов-
тня 2005 р. визначено основні засади аграрної 
політики серед яких є розроблення та впрова-
дження державних та регіональних програм роз-
витку аграрного сектору, спрямування органів 
виконавчої влади на посилення стратегічного 
аналізу, прогнозування, моніторингу, інспекцій-
них та контрольних функцій [1]. Слід відмітити, 
що розробка цих програм потребує інформацій-

ної підтримки з залученням відомств, органів ви-
конавчої влади та суб’єктів господарювання, ме-
тодів та засобів опрацювання інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти інноваційного управління ви-
робничими процесами в стратегії підприємств 
було висвітлено у працях таких вітчизняних на-
уковців, як: Ю.А. Дайновський [3], І. Драбик [8], 
І.Ю. Копелєв [4], Є.М. Палига [4], В.І. Франчук [4]. 
Розвитку інформаційно-інноваційної економіки 
присвячені дослідження А.С. Гальчинського [1], 
В.М. Гейця [2] та інших. Проте окремі питання 
інформаційної складової інноваційного забезпе-
чення в системі управління виробничими проце-
сами АПК залишилися поза увагою науковців, 
що обумовило вибір теми даної статті.

Мета статті. Метою даної статті є визначення 
умов і завдань системи управління інноваційни-
ми перетвореннями на рівні регіону та обґрунту-
вання пропозицій щодо її формування.

Виклад основного матеріалу. В умовах інте-
грації в світову економіку сільськогосподарським 
підприємствам України, щоб запобігти негатив-
них наслідків та в повній мірі реалізувати свій 
потенціал, належить найближчим часом виріши-
ти широке коло завдань. Забезпечення сталого 
розвитку підприємств АПК вимагає розробки 
комплексу показників на основі яких стає мож-
ливим дослідження та забезпечення траекторії 
сталого розвитку сільськогосподарських підпри-
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ємств. Проблема забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарських підприємств охоплює еко-
номічні, екологічні та соціальні аспекти має бути 
розглянута з кількох точок зору. Враховуючи 
вищевказане дослідник даної проблематики має 
оперувати значною кількістю первинних показ-
ників діяльності підприємства АПК. При цьому 
необхідно щоб вибрана система показників була: 

• Достатньо повною, щоб адекватно оцінюва-
ти результати діяльності сільськогосподарських 
підприємств; 

• Зрозумілою і доступною для аналізу і спів-
ставлення інформації; 

• Витрати на збір і аналіз первинних даних 
мають бути адекватними цінності отриманої ін-
формації для вирішення задачі моніторингу та 
забезпечення руху підприємства у відповідності 
з траекторією сталого розвитку. Серед базових 
вимог до комплексу первинних показників слід 
відзначити наступні: 

• зв'язок із стратегічними цілями підприємства;
• «прозорість» для керівників організації; 
• зручність та зрозумілість для персоналу, що 

виконує збір та аналіз відповідних показників;
• вимірюваність у числовому виразі. 
Серед критеріїв якості показників з систе-

ми інформаційного забезпечення рішення задачі 
створення організаційно-економічного механізму 
сталого розвитку підприємств АПК можна реко-
мендувати наступні:

• показник відображає ключовий аспект гос-
подарської діяльності підприємства АПК;

• показник грає важливу роль в прийнятті 
управлінських рішень; 

• показник є «керованим», тобто працівники 
підприємства можуть в значній мірі впливати на 
величину показника; 

• показник простий в розрахунку і зборі пер-
винної інформації; 

• показник має економічний (статистичний) 
сенс при консолідації (агрегації) на вищестоящих 
рівнях відповідальності.

• показник має причинно-наслідковий зв'язок з 
іншими показниками діяльності підприємства АПК.

У зв'язку з вищезазначеним загальну пробле-
му, що розглядається нами, можна сформулювати 
як пошук комплексних методологічних підходів до 
створення моделі управління інноваційною діяль-
ністю в аграрному секторі на регіональному рівні.

Управління інноваційною діяльністю на рівні 
АПК – багаторівнева система управління інно-
ваційними процесами, прийняття управлінських 
рішень, які націлені на створення конкуренто-
спроможної продукції в галузях АПК, досягнен-
ня ефективних результатів інноваційної діяль-
ності та реалізація інноваційних стратегій.

Структурними ланками інноваційного управ-
ління є: стратегія, розробка та здійснення єдиної 
інноваційної політики, кадрового забезпечення 
інноваційних процесів, розробка програми інно-
ваційної діяльності, забезпечення інноваційних 
проектів ресурсами (у тому числі фінансовими й 
інформаційними), відбір та впровадження інно-
ваційних проектів, створення інноваційної інф-
раструктури, моніторинг інноваційної діяльності 
тощо [1].

Пошук підходів до управління інноваційною 
діяльністю в АПК регіону повинні бути пов'язані 

в першу чергу з розробкою інноваційної стратегії 
АПК і створенням так званого ресурсного блоку 
інноваційного розвитку.

Інноваційні стратегії повинні бути відображе-
ні в програмі інноваційного розвитку АПК регі-
ону, яка є складовою довгострокової програми 
розвитку регіонального АПК. Зазначена програ-
ма повинна містити також відповідні механізми 
управління (координування, регулювання) реалі-
зацією інноваційних стратегій АПК регіону.

Створення ресурсного блоку інноваційного роз-
витку АПК повинно сприяти розв'язанню проблем 
фінансового, матеріального і кадрового забезпе-
чення. Важливу роль у ресурсному забезпеченні 
інноваційних процесів відіграє фінансовий аспект. 
Фінансове забезпечення інноваційних перетво-
рень можливо за рахунок наступних джерел:

створення пайового інноваційного фонду АПК 
за участю як державних коштів, так і внесків 
приватних підприємств;

виділення певного щорічного процента коштів 
із дохідної частини бюджету регіонального рівня;

проведення інноваційного конкурсу (тендера) 
на розбудову інноваційної інфраструктури, фі-
нансування якого в разі виграшу може здійснюва-
тися з державного бюджету на основі повернення;

залучення інвестицій в інноваційну інфра-
структуру АПК регіону, яке супроводжується 
податковими пільгами, що повинні бути досить 
привабливими для виникнення бажання вклас-
ти капітал в інноваційну інфраструктуру АПК 
регіону;

коштів, які вивільняються за рахунок розроб-
ки заходів, спрямованих на зниження інновацій-
них ризиків;

активізації залучення інвестиційного капіталу 
під гарантії регіональних органів влади [2].

В інноваційній інфраструктурі не виключено 
також утворення науково-технічних альянсів, 
консорціумів, спільних інноваційних підприємств 
(у тому числі й міжнародних), бізнес-інкубато-
рів, кластерних структур, агропромислових на-
укових парків і т. ін.

Дуже важливим питанням у формуванні меха-
нізмів управління інноваційною діяльністю на рів-
ні регіонального АПК є визначення суб'єктів (ла-
нок) управління й обґрунтування їхніх функцій.

На першому етапі створення системи іннова-
ційного управління це можуть бути два управлін-
ських блоки: управління на рівні регіонального 
АПК і локальні системи управління інноваціями 
на рівні підприємств, організацій, об'єднань тощо. 
До першого блоку можна віднести створення на 
рівні АПК регіону відділу інноваційних перетво-
рень при Головному управлінні сільського госпо-
дарства та продовольства.

Головними завданнями цієї управлінської 
структури можуть бути:

формування інноваційної політики та іннова-
ційних стратегій в АПК регіону;

сприяння створенню інфраструктури іннова-
ційної діяльності та інформаційного забезпечен-
ня інновацій;

вивчення інноваційного середовища й іннова-
ційного клімату в АПК регіону;

здійснення моніторингу інноваційних процесів.
При прийнятті управлінських рішень на регі-

ональному рівні доцільними є консультації з ре-
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гіональною спілкою сільгосптоваровиробників та 
обласною асоціацією фермерських господарств, 
а також врахування рекомендацій щодо процесів 
інноваційних перетворень, які розробляються на 
рівні відповідних департаментів Мінагрополітики.

До другого блоку управління інноваційною 
діяльністю (на рівні локальних систем) доціль-
но віднести функції управління інноваційни-
ми процесами на підприємствах (організаціях, 
об'єднаннях тощо), створення відділів з іннова-
ційної діяльності у великих підприємствах АПК 
та введення посад спеціалістів з інноваційних 
перетворень у середніх і малих підприємствах. 
Важливими завданнями управління на цьому 
етапі є:

– сприяння розробці інноваційних програм і 
проектів господарюючим суб’єктом,

– управління ризиками в інноваційній діяль-
ності,

– сприяння здійсненню реінжинірингових 
процесів,

– використання методів програмно-цільового 
управління,

– здійснення SWOT – аналізу,
– організаційно-фінансове забезпечення реа-

лізації інноваційних програм і проектів,
– визначення ефективності інноваційних про-

цесів тощо.
Важливою частиною управління виробничи-

ми процесами в АПК є управлінський механізм. 
Він являє собою сукупність форм і методів гос-
подарювання, за допомогою яких безпосеред-
ньо здійснюється організація та безпосередньо 
управління виробничим процесом, і визначаєть-
ся економічна ефективність його діяльності. Го-
ловною особливістю управлінського механізму 
є наявність власників засобів виробництва різ-
ної форми власності, які мають власну специфі-
ку ведення господарства, контролю,структури, 
функцій управління, маркетингом та організа-
ційними формами.

Отже, організаційно-економічний механізм за-
безпечення ефективності підприємств АПК як 
система регульованих економічних, організацій-
них, соціальних відносин у процесі господарської 
діяльності підприємств АПК спрямований на під-
вищення економічної ефективності, розширене 
відтворення та стабілізацію доходів підприємства 
та галузі. Водночас, економічний механізм харак-
теризує економічну політику держави, яка розро-
бляється на довготривалу перспективу. Зазначимо, 
що АПК повинен працювати в умовах належної 
інституційної бази та відкритості ринку. Це за-
безпечить стабілізацію та поступальний розвиток 
кожного підприємства та АПК України в цілому.

Висновок. Отже, як бачимо недосконалість іс-
нуючого господарського механізму АПК України 
забезпечує недостатню ефективність виробни-
цтва та продовольчого забезпечення населення. 
Тому окреслений організаційно-економічний ме-
ханізм забезпечення ефективності підприємств 
АПК спрямований на поступальний розвиток 
галузі. Для його реалізації необхідно передусім 
інституційне забезпечення. Це сприятиме підви-
щенню ефективності виробництва та реалізації 
якісної сільськогосподарської продукції, забез-
печенню необхідних для розвитку галузі прибут-
ків, створенню стратегічних запасів та, врешті, 

поступальному розвитку галузі в напрямку пе-
ретворення українського АПК у високотехноло-
гічну та конкурентоспроможну галузь світової 
економіки.

Таким чином, кожне з засобів забезпечення 
(організаційних, технічних, технологічних, про-
грамних та ін.) у масштабі системи трансфор-
мується у відповідну підсистему економічної ін-
формаційної системи. Сукупність цих підсистем, 
пов'язаних і узгоджених між собою, повинна за-
безпечити весь технологічний цикл її функціону-
вання за умови досягнення заданих техніко-еко-
номічних характеристик. Особливістю комплексу 
забезпечуючих підсистем є неможливість виклю-
чення їх із системи в цілому, тоді як окремі ви-
робничі підсистеми можуть, при створенні сис-
теми тимчасово, функціонувати в традиційному 
варіанті [3]. 

В даний час агропромислові формування, 
фермерські господарства та окремі товаровироб-
ники постійно відчувають потребу в оперативній 
інформації про попит та пропозицію на ринках, 
про наукові досягнення в селекції і передових 
технологіях виробництва, про досвід господарю-
вання та підприємництва у подібних їм сферах 
діяльності, про прогресивні нормативи, про стан і 
використання засобів виробництва, земельних та 
інших ресурсів, про останні зміни в законодав-
стві, нормативних та інструктивних документах 
та інше різноманіття інформації, необхідної для 
ефективного господарювання, місць виникнення, 
методів і прийомів обробки, рівнів споживання. 
Все це актуалізує проблему інформаційного за-
безпечення з урахуванням зовнішнього серед-
овища функціонування підприємств АПК. 

В сучасних умовах підприємство може реально 
лідирувати на ринку тільки в тому випадку, якщо 
воно широко використовує інформаційні техно-
логії. Часто виникають ситуації, коли витрати на 
збір інформації переважують вигоду, яку можна 
отримати з зібраних відомостей. Якщо інформації 
занадто багато, то вона може зіграти негативну 
роль. Менеджменту агропромислового підприєм-
ства слід прагнути до отримання максимально не-
обхідної кількості інформації, тому що прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень знаходиться 
в прямій залежності від того, який обсяг даних 
надходить і як він використовується. Для того, 
щоб використовувати його результативно, необ-
хідно формувати і опановувати інформацію про 
зовнішні фактори підприємства [4].

Інформаційне забезпечення, засноване на ши-
рокому використанні нових інформаційних тех-
нологій, засобів комп'ютерної та комунікаційної 
техніки дозволить багаторазово підвищити про-
дуктивність праці, оптимізувати, за заданими 
критеріями, використання ресурсів, скоротити 
документообіг з переходом до електронних тех-
нологій управління виробництвом, прискорити 
вирішення основних соціальних проблем. 

У цьому зв'язку найважливішим елементом іс-
тотного підвищення ефективності галузевої сис-
теми науково-технічної інформації повинна стати 
реформа інформаційного забезпечення прийня-
тих рішень в управлінні процесами, які відбува-
ються в АПК, для чого, зокрема, необхідно: ство-
рити і розвивати інформаційну інфраструктуру 
на базі сучасних технологій, забезпечити вільний 
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доступ до зарубіжних інформаційних ресурсів; 
організувати моніторинг інформаційних ресур-
сів галузі і вирішити проблеми їх оптимального 

використання; впровадити автоматизовані екс-
пертні системи; створити нові консалтингові та 
аналітико-інформаційні служби. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК

Аннотация
Исследованы проблемы формирования информационной среды управления отраслью АПК на основе 
новейших информационных технологий, решение которых предлагается на основе системных, коорди-
нированых действий государственых учреждений, исполнительных органов, органов местного самоу-
правления, предпринимательских структур и общественных организаций, предприятий и объединений 
сельского хозяйства. Обоснованные требования к показателям, с помощью которых необходимо иссле-
довать задачу и организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития пред-
приятий АПК. Предложен комплекс показателей, на базе которых необходимо исследовать и обеспе-
чивать устойчивое развитие предприятия с учетом особенностей сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: инновационные проекты, производственное предпринимательство, эффективность 
управления, методы управления изменениями, реинжиниринг.
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MODERN METHODS OF MANAGING PRODUCTION PROCESSES  
IN AGRICULTURE

Summary
The paper considers the problem of formation of an information management environment otraslyu AIC 
based on the latest information technologies, which offer a solution based on the system, coordinating 
the actions of state tschrezhdeny, executive bodies, local authorities, businesses and public organizations, 
enterprises and rbedineny agriculture. Reasonable requirements for performance, which you will want 
to explore the task and organizational economic mechanism of sustainable development of agricultural 
enterprises. The proposed set of indicators on the basis of which it is necessary to investigate and to ensure 
sustainable development of the enterprise taking into account features agricultural production.
Keywords: innovative projects, productive enterprise, efficiency of management, methods of management 
changes, engineering.
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ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: 
АСПЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Мандзяк О.М.
Київський національний університет культури і мистецтв

Індустрії гостинності, як багатоплановій та багатофункціональній галузі суспільного буття глобалізованого 
світу, належить важлива роль в системі сучасної ринкової економіки. Зростання ролі індустрії гостинності 
у сегменті соціальних комунікацій характеризує вплив нематеріальної сфери на економіку держави в 
цілому та направлена на задоволення соціальних потреб споживачів.
Ключові слова: індустрія гостинності, готельно-ресторанний бізнес, клієнт, споживач, розміщення, пожи-
лець, електронна мережа, Інтернет.
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Постановка проблеми. Індустрія гостин-
ності, що в умовах глобалізованого світу 

розвивається швидкими темпами, складається з 
підприємств у межах послуг харчування, про-
живання, відпочинку та розважальних сегментів. 
Інвестори та готельєри ХХІ ст. при проектуванні 
бізнесу беруть до уваги ряд складових, зокрема 
стан навколишнього середовища і рівень соціаль-
ного життя, як важливу складову успіху готель-
но-ресторанного бізнесу.

Стабільність і сталість – складні класичні за-
вдання для вимірювання успіху в індустрії гос-
тинності. Бізнес-середовище стикається з багатьма 
проблемами із-за його динамічної природи: дефі-
цит професійних умінь і навичок, глобальні ринки, 
технології та соціальні медіа, відсутність капіталу, 
мінливі очікування клієнтів, сезонний попит.

Для проектування готельно-ресторанного біз-
несу ХХІ ст. актуальними складовими є техно-
логії та соціальні медіа, збільшення попиту та 
низький рівень задоволеності клієнта, збільшен-
ня операційних витрат, інтенсивність конкурен-
ції, сезонні коливання попиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ді-
яльність, що пов’язана з індустрією гостинності 
розглядається як така, що в умовах розвитку гло-
балізаційних процесів [17], і значного переміщен-
ня людей перетворюється на новий вид індустрії. 
Фахівці по-різному окреслюють поняття «інду-
стрія гостинності» [1, 5]; Л. Ваген [4], Дж.Р. Уокер 
[14], А. Дайан [6], Ф. Букерель [6], В. Міддлтон 
[12] і сучасні українські дослідниці М. Бойко [3], 
О. Дишкантюк [7] інституалізують поняття «ін-
дустрія гостинності». Простежуються дві поляр-
ні точки зору: туризм є складовою гостинності і 
гостинність – один зі сегментів туристичної га-
лузі [1]. Проблему комплексного функціонування 
індустрії гостинності, як системи направленої на 
створення комфортних умов для відвідувача, до-
сліджено не достатньо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для успішного функціонуван-
ня будь-якого бізнесу необхідно взяти за осно-
ву програма розвитку, прогнозування, адекватні 
міри пристосування до вимог зовнішнього серед-
овища, конкурентні переваги. Бізнес має бути 
належним чином організований, на основі чіт-
ко визначених умов розвитку підприємства, що 
обумовлює необхідність наукових пошуків на су-
часному науковому підґрунті [10, 11].

Мета статті. У публікації здійснена спроба оха-
рактеризувати аспекти індустрії гостинності в умо-

вах глобалізованого світу; визначити місце і роль 
індустрії гостинності поряд з її розміром, обсягом 
і різноманітністю; виявити взаємозв’язок з мате-
ріальною і нематеріальною сферами виробництва.

Виклад основного матеріалу. Індустрія гос-
тинності – це дуже широкий сегмент економіки 
держави. Не завжди легко визначити саме понят-
тя «індустрія гостинності». Існують різні критерії 
для його визначення. Одним із способів визначен-
ня поняття «індустрії гостинності» є використання 
стандартизованої промислової класифікації.

Згідно стандартизованої промислової кла-
сифікації Великобританії (1968 р.), індустрія 
гостинності – це установи (у тому числі, що не 
мають ліцензії на продаж спиртних напоїв), які 
забезпечують харчування, легкі закуски, напої, 
розміщення клієнтів. Також, індустрія гостин-
ності – готель, мотель, які забезпечують корот-
кострокове (не тривале, короткотривале) прожи-
вання, з або без харчування. Обидва визначення 
припускають, що індустрія гостинності – це га-
лузі, які забезпечують харчування та проживан-
ня гостя [16].

В Україні готельне господарство згідно «За-
гального Класифікатора «Галузі народного гос-
подарства України» (ЗКГНГ України, 1994 р.), 
відноситься до галузі «житлово-комунальне гос-
подарство», проте згідно з міжнародною класифі-
кацією – це відокремлений вид діяльності «готелі 
і ресторани», який не має ніякого відношення до 
житлово-комунального господарства. Крім того, 
готельне господарство відноситься до невиробни-
чої сфери діяльності: /1/90000/ «Житлово-кому-
нальне господарство» [8].

У межах Європейського статистичного про-
стору, з 1993 р. статистичні відомості вперше по-
чали збирати та розробляти за Класифікацією 
видів економічної діяльності Європейського Спів-
товариства (NACE) та Класифікацією продукції 
за видами економічної діяльності Європейського 
Співтовариства (CPA) [13].

Упровадження Класифікації видів економічної 
діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на 
базі NACE, відбувалось протягом 1997–2000 рр. 
згідно з розробленим планом заходів, а, починаю-
чи з січня 2001 р., за цією Класифікацією здійсню-
вали організування статистичних спостережень, 
формування зведеної інформації та публікацію 
статистичних даних. З 2006 р. набула чинності 
друга редакція Класифікації видів економічної ді-
яльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE. 
Подану Класифікацію видів економічної діяльнос-
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ті створено на основі NACE, упровадженої Регла-
ментом (ЄС) Європейського парламенту та ради 
від 20 грудня 2006 р. N 1893/2006 [9].

Класифікація видів економічної діяльності 
(КВЕД) установлює основи для підготовлення та 
поширення статистичної інформації за видами 
економічної діяльності. Основний принцип КВЕД 
полягає в об’єднанні підприємств, що виробля-
ють подібні товари чи послуги або використову-
ють подібні процеси для створення товарів чи по-
слуг (тобто сировину, виробничий процес, методи 
або технології), у групи [9, 2, с. 107-110].

КВЕД побудовано за ієрархічною системою 
кодування із застосуванням літерно-цифрового 
коду. Класифікація видів економічної діяльності 
(КВЕД-КВЕД-2016) складається з секцій, серед 
яких – секція: «І»; назва: «Тимчасове розміщу-
вання й організація харчування». А далі – роз-
діл 55, групи: 55.1 «Діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового розміщування»; 55.2 «Діяль-
ність засобів розміщування на період відпустки 
та іншого тимчасового проживання»; 55.3 «На-
дання місць кемпінгами та стоянками для жит-
лових автофургонів і причепів»; 55.9 «Діяльність 
інших засобів тимчасового розміщування» [9].

Розділ 56 «Діяльність із забезпечення стра-
вами та напоями», групи: 56.1 «Діяльність рес-
торанів, надання послуг мобільного харчування»; 
56.2 «Постачання готових страв»; 56.3 «Обслуго-
вування напоями» [9]. Дуалізм державної полі-
тики України із виокремлення індустрії гостин-
ності як невиробничої сфери економіки створює 
ряд перешкод у веденні готельно-ресторанного 
бізнесу в Україні.

Сучасна індустрія гостинності дуже різноманіт-
на за рахунок інновацій, власності, класифікації та 
системи оцінювання, рівня обслуговування, зруч-
ності, перспективи і т. д. Існують різні типи готелів, 
які надають стандартні послуги для гостей. Готелі 
не тільки забезпечують харчування та проживан-
ня, але і надають послуги Інтернет, тренажерний 
зал, басейн, сауна, джакузі, нічні клуби, магазини, 
перукарня і салон краси, пральня, парковка, кон-
ференц-зали та конференц-зал і т. д. [15].

Обслуговування і харчування також є однією 
з важливих послуг, що надається готелем і за-
лежить від типу готелю, наприклад є один або 
кілька ресторанів у готелі; у ресторані надають 
різні типи послуг по меню: шведський стіл, меню, 
кухня, обслуговування в номерах і т. д. Таким 
чином, харчування є одним із важливих секторів 
індустрії гостинності [18].

Не менш важливим сектором індустрії гос-
тинності є сегмент розваг. Так, готель надає по-
слуги різним пожильцям: бізнесменам, туристам, 
відпочиваючим і т. д. Скажімо, мандрівники, гості 
та відпочиваючі – подорожують з метою розва-
ги і задоволення та прагнуть використати свою 
відпустку для відпочинку і розваг. Отже, готель 
зобов’язаний надати розважальні заходи, закла-
ди, нічні клуби, бари, тематичні вечірки, казино, 
басейни, сауна і джакузі, спортивний зал і т. д. 
Вони мають розташовуватися в приміщенні так, 
щоб клієнту не потрібно було йти на вулицю у 
пошуках цих об’єктів [19].

Щоб залишатися конкурентоспроможними по-
трібно орієнтуватися на маркетингову стратегію 
і надавати якісний сервіс гостям: контролювати 

те, що відбувається навколо готельного бізнесу; 
грамотно управляти персоналом готелю. Гість 
складає враження про готель за рівнем сервісу і 
зручностей, які пропонуються, тому забезпечен-
ня якості обслуговування гостей – надважливе 
завдання власника і персоналу установи.

Серед важливих питань у сфері індустрії гос-
тинності – стандартна Інтернет процедура, що по-
кликана поліпшити якість і швидкість конкретної 
послуги. Наприклад, бронювання номеру у готелі 
можна здійснити через Інтернет. Це, передовсім, 
зручно для майбутнього пожильця, який не ви-
трачає свій час на дзвінки до готелю із запитом 
на докладну інформацію про послуги. Також, така 
послуга є зручною у разі внесення змін для їх 
бронювання. Крім того, адміністратор може вико-
ристовувати свій час, робити іншу важливу робо-
ту, замість обробки телефонних дзвінків [20].

Для успішного ведення бізнесу в індустрії гос-
тинності необхідно виокремити ключові фактори:

1. Фактор витрат і джерел доходів: індустрія 
гостинності має справу з великою кількістю 
фіксованих витрат, таких як платня працівни-
кам, оплата рахунків, підтримка різних об’єктів. 
Необхідно застосовувати підходи до скорочення 
витрат, наприклад горизонтальна і вертикальна 
інтеграція, оптимізація технологічних процесів, 
використання державної підтримки. Серйозною 
проблемою є зростання постійних витрат при 
скороченні активів бізнесу.

2. Фактор балансу витрат і джерел доходів: 
менеджери індустрії гостинності мають постійно 
коригуватись стратегією ведення бізнесу у сен-
сі зниження витрат, але без економії видатків 
на якості обслуговування, що вони пропонують 
та вивільнення коштів на розширення бізнесу і 
т.д. і т.п. Як правило, власники збільшують вар-
тість проживання, чи послуг, що не задовольняє 
клієнтів та створює дисбаланс між пропозицією 
власника бізнесу і попитом клієнта [20].

3. Фактор міжсезонних коливань: сезонні 
коливання в бізнесі – серйозна проблема у по-
ліпшенні і підтримці бізнесу. Саме державна 
підтримка має сприяти бізнесу, забезпечуючи 
залучення туристичних потоків, що підтримає 
готельний бізнес у сезонне затишшя.

4. Фактор електронної мережі: засоби та мож-
ливості всесвітньої електронної мережі Інтернет 
відіграють значну роль в індустрії гостиннос-
ті. Клієнти покладають великі надії на швидке і 
якісне обслуговування в будь-якому місці, у будь-
який час і так, як їм бажається. Клієнти очікують 
отримати готельні номери, в яких вони можуть 
використовувати свої електронні гаджети з на-
лаштованим Інтернетом. Результати опитування 
показали: якщо клієнти задоволені сервісом, вони 
мають властивість повертатися і витрачати біль-
ше, в той час як незадоволені клієнти поїдуть і 
ніколи не повернуться із-за лише одного негатив-
ного досвіду, отриманого в готелі [19].

Зацікавлені сторони індустрії гостинності 
прагнуть зробити його максимально зручним для 
своїх потенційних клієнтів. Використання веб-
сайтів в індустрії гостинності – сучасна латент-
на реклама бізнесу. Зі зростанням використан-
ня соціальних медіа-платформ, гравці індустрії 
гостинності повинні володіти методами надання 
якісного і швидкого сервісу, щоб уникнути інци-
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дентів, що може принести антиреклама від неза-
доволених пожильців. Використання соціальних 
медіа дозволяє людям спілкуватися і ділитися 
своїм досвідом, а це – значний вплив на індустрію 
гостинності. Клієнти можуть писати відгуки, що 
буде прочитано майбутніми клієнтами – аспект, 
про який повинен пам’ятати управляючий і влас-
ник бізнесу [19].

Висновки і пропозиції. Сьогодні, клієнти інду-
стрії гостинності обізнані, розбірливі, обачні, ви-
могливі та можуть відрізнити зерно від полови у 
сенсі надання послуг, в найкоротші терміни. Ви-
сокий рівень конкуренції – це проблема глобалі-
зованого світу ХХІ ст. якою не можна нехтувати. 
Динаміка конкуренції має розглядатись у сегменті 
ціноутворення, брендингу та франчайзингу.

Індустрія гостинності – вагомий фактор еко-
номічного, соціального, промислового розвитку 
країни, її технологічної сили в умовах глобалі-

зованого світу. Інвестиції у людський капітал 
необхідно грамотно використовувати і повністю 
оптимізувати для короткотривалих, середніх, 
довготривалих переваг і зиску.

Для вирішення означених проблем, власни-
кам і операторам готельно-ресторанного бізнесу 
необхідно вивчати і використовувати альтерна-
тивні стратегії фінансування міжнародної інду-
стрії гостинності. Необхідно проводити кампанії 
на задоволення потреб клієнта і стратегічної 
діяльності з тим, щоб залишатися конкуренто-
спроможними на світовому ринку, використову-
вати соціальні медіа-платформи, керувати свої-
ми витратами.

Задоволення потреб клієнтів – один із най-
важливіших аспектів індустрії гостинності, що 
потребує постійного і швидкого удосконалення, 
інновацій, кропіткої співпраці і залучення заці-
кавлених сторін бізнесу.
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ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРА: 
АСПЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация
Индустрии гостеприимства, как многоплановой и многофункциональной отрасли общественного бытия 
глобализированного мира, принадлежит важная роль в системе современной рыночной экономики. 
Возрастание роли индустрии гостеприимства в сегменте социальных коммуникаций характеризует 
влияние нематериальной сферы на экономику государства в целом и направлена на удовлетворение 
социальных потребностей потребителей.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостинично-ресторанный бизнес, клиент, потребитель, 
размещение, постоялец, электронная сеть, Интернет.
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THE HOSPITALITY INDUSTRY IN A GLOBALIZING WORLD:  
PROBLEMS ASPECTUALITY

Summary
The hospitality industry, as a multidimensional and multifunctional sector of the social life of the globalized 
world, plays an important role in the system of modern market economy. The increasing role of the 
hospitality industry in the segment of social communications characterizes the influence of non-material 
sphere on the state’s economy as a whole and aims to meet the social needs of consumers.
Keywords: hospitality industry, hotel and restaurant business, customer, user, hotel guest, hotel, electronic 
network, Internet.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Масюк Ю.В., Іванченко В.В.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Досліджено теоретичні основи поняття беззбитковості. Розглянуті практичні рекомендації для досягнен-
ня беззбиткової діяльності і ефективної роботи підприємства. У статті можна дізнатись: що таке точка 
беззбитковості, граничні витрати, граничний дохід і інші економічні поняття. Розроблені пропозиції для 
оптимізації роботи підприємства. Також, надані основні формули для розрахунку точки беззбитковості. 
Ключові слова: точка беззбитковості, граничні витрати, граничний дохід, прибуток, постійні витрати, 
змінні витрати, виручка.

Постановка проблеми. Сільськогоспо-
дарським підприємства для успішного 

функціонування достатньо проводити плану-
вання майбутнього вдосконалення їх діяльності. 
Обов’язками планово-економічної служби є фор-
мування бізнес-плану підприємства, щоб забез-
печити рентабельне виробництво та реалізувати 
вироблений продукт. 

Аналіз останніх досліджень. В працях таких 
вчених як Кочетков О.В., Галушко В.П., Мосса-
ковський В.Б., Андрійчук В.Г., Т.С. Наконечний, 
Л.В. Нападовська, Білоусова І., Голов С.Ф., Не-
леп В. та інших розкрито питання: як саме роз-
раховувати точку беззбитковості. Методичні осо-
бливості розрахунку цього показника в єдиному 
та для окремих розділів економіки можна відшу-
кати в працях цих авторів. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дарма, вчені були дуже 
зацікавлені і тривалий час розробляли рекомен-
дації для беззбиткової діяльності підприємства. 
Але проблеми, які пов’язані з діяльністю підпри-
ємств, в поточний час, залишаються актуальни-
ми і не до кінця розкритими та питання їх вдо-
сконалення потребує досліджень. 

Мета написання статті. Розгляд поняття точ-
ки беззбитковості, вивчення теоретичних основ 
розрахунку та дослідження впливу на показник 
беззбитковості у разі зміни об’єму виробленої 
продукції, ціни. 

Виклад основного матеріалу. Один із важли-
віших показників фінансової діяльності будь-якої 
сучасної економічної системи є точка беззбитко-
вості, також іменована порогом рентабельності. 
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Загальновідомо, що головним принципом діяль-
ності підприємства є отримання якнайбільшого 
прибутку. На цьому спеціалізується вся концеп-
ція рентабельності у сучасній економічній теорії. 
Лише за цією умовою можна досягти постійного 
існування бізнесу і забезпечити перспективи для 
його вдосконалення. Саме рівнем доходу, який ви-
пливає у вигляді розміру дивідендів на вкладе-
ні кошти, визначається ймовірність вкладення у 
фінансовий оборот організації нових вкладень і 
збільшення особистих коштів. Чим нижчий показ-
ник беззбитковості, тим привабливіша для інвес-
торів. Тільки беззбитковість і є визначним момен-
том фінансової успішності підприємства [5, с. 3].

Економічна теорія стверджує, що беззбит-
ковість – це врівноважене положення підпри-
ємства на конкурентному ринку, який зараз у 
стані довготривалої рівноваги. Економічний при-
буток – це те визначення прибутку, в якому до 
видатків підприємства включена середньорічна 
ставка заробітку на вкладений капітал, і дохід 
підприємства. Виходячи з цього: точка беззбит-
ковості – це обсяг реалізації продукції підпри-
ємства, прибуток від якої, покриє всі видатки ви-
робництва товару.

Зробимо висновок, що існують вигідні мето-
ди використання капіталу, скориставшись яки-
ми, можна отримати максимальний прибуток. 
Отже, поняття точки беззбитковості є аспектом 
ефективної роботи підприємства. Підприємство 
не добивається точки беззбитковості та функці-
онує неефективно на думку створеної ринкової 
кон'юнктури. Але, цей прецедент сам не може 
бути безсумнівною першопричиною для припи-
нення існування підприємства [7, с. 560]. 

Щоб підприємство функціонувало оптималь-
ним чином потрібна максимізація прибутку під-
приємства. При аналізі процесу максимізації при-
бутку ми використовували такі основні поняття:

Граничні витрати – розмір, на який будуть 
змінені сукупні витрати підприємства при збіль-
шенні випуску продукції на одиницю;

Граничний дохід – розмір, на який будуть 
змінені сукупний дохід підприємства при збіль-
шенні випуску продукції на одну одиницю;

Головним, для того щоб збільшити прибуток, 
є відповідність між граничними витратами і гра-
ничним доходом зі збільшенням випуску на одну 
одиницю. З курсу мікроекономіки загальновідо-
мо, що з деякого моменту (об’єму випуску) кри-
ва граничного доходу – спадна, а крива змінних 
витрат буде збільшуючою. Отже, в нас є мож-
ливість сформувати аспекти точки, в якій буде 
досягнений найбільший прибуток. 

Якнайбільший прибуток підприємства харак-
теризується на об'ємі виготовлення, у якому гра-
ничні витрати дорівнюють граничному доходу.

Щоб визначити, чи буває у оптимальній точці 
прибуток або збиток, потрібно розглянути відпо-
відність між середніми повними витратами і вар-
тістю продукції підприємства [8, с. 410]. 

Щоб підприємство мало оптимальний режим 
функціонування, необхідна максимізація зна-
чення її прибутку. Це істина сучасної економіки. 
Саме тому у безлічі теоретиків економічної науки 
стійкий інтерес до проблем рентабельності. Щоб 
підприємство досягло такого стану економічної 
системи, достатньо проводити постійно аналіз 

точки беззбитковості. Цей показник допомогає 
визначити те, як відобразиться на фінансовому 
стані підприємства переміна об'єму виготовлен-
ня, продажу продукції та її вартості, а ще про-
відних даних витрат. Ми згодні з тим, що ствер-
джує економічна теорія: «Беззбитковість – це не 
тільки нормальний стан будь-якої комерційної 
організації, а й необхідна умова її виживання 
в сучасних реаліях жорстокого конкурентного 
протистояння». Прибуток отримуємо за підсум-
ками продажу продукції, автономно від об'єму її 
виробництва. Підприємству необхідно звернути 
увагу на всі моменти, які складають результа-
тивність його праці. В наслідок цього, до голо-
вних створюючих факторів прибутку по-перше 
відносять ціну реалізації продукту, собівартість 
виробництва та чисельність проданого товару. 
Ціна реалізації створюється під впливом ринко-
вого попиту та маркетингової політики підприєм-
ства та може не перебувати в залежності від ба-
жань виробника товару. Під впливом виробника 
знаходяться фактори собівартості та чисельності 
виробленої продукції і вони можуть бути змоде-
льованими і передбачуваними. Виходячи з цього, 
для визначення, за яких умов підприємство буде 
отримувати прибуток потрібно обчислити небез-
печний об'єм випуску продукції [4, с. 42]. 

«Сутність методу аналізу беззбитковості по-
лягає у пошуку небезпечного обсягу реалізації 
продукції, при зменшенні якого підприємство по-
чинає зазнавати збитків» – стверджує Нелеп В. 
[8, с. 412]. На думку Андрійчук В: «Перш за все, 
менеджери підприємства повинні знати, за якого 
обсягу реалізації того чи іншого виду продукції 
досягається нульова рентабельність [1, с. 5]. Поді-
бний обсяг продажу називають критичним тому, 
що при його зменшенні підприємство починає за-
знавати збитки, але при збільшенні продажу над 
його критичним обсягом забезпечує, відповідно, 
прибутковість виробництва». 

Основним в аналізі видатків і визначення точ-
ки беззбитковості є аналіз структури витрат та 
виділення серед них постійних і змінних. Так як 
при нечіткому визначенні величини постійних 
чи змінних витрат отримаємо неправильний під-
сумок стосовно створення точки беззбитковості 
[2, с. 135]. 

Розглянемо формулу для розрахунку точки 
беззбитковості:

,                     (1)

де Уб – точка беззбитковості в одиницях ви-
міру, які заплановані; Пв – постійні витрати на 
виробництво; Цр – вартість реалізації одиниці 
продукції; Сз – собівартість виробленої продук-
ції по змінних витратах). 

Неможливо безсумнівно розрахувати при ви-
значенні точки беззбитковості, на кількісний ви-
раз якої значно впливає теж кількісне значення 
постійних витрат» [3, с. 17]. 

Друрі К. [5, с. 4] визначив два підходи до ви-
значення точки беззбитковості: бухгалтерський 
та економічний. Найбільш точніший – економіч-
ний підхід, в якому передбачається поведінка 
видатків у тривалому періоді: незмінне збіль-
шення видатків з початку освоєння виробництва, 
конкректна стабілізація змінних витрат у період 
глобального випуску продукції та зростання ви-
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трат у майбутньому, що зумовлено зносом осно-
вних засобів підприємства. 

Використовують два способи визначення без-
збитковості: графічний, побудувавши графік кри-
тичного обсягу реалізації товару та математичним, 
використавши формулу. Як відомо з практики – без-
збитковий обсяг вираховують аналітично [6, с. 415].

Банкрутство можна досягти, коли підприєм-
ство не досягає межі критичного обсягу реалі-
зації продукції. Збільшивши обсяги вироблен-
ня і реалізування продукції, керівники можуть 
зробити прогноз величини своїх прибутків. Але 
при цьому потрібно звернути увагу на зміну ви-
трат виробництва та гарантувати виправлення їх 
окремих статей.

Кожне підприємство повинно бути проінфор-
моване про те, які фактори впливають на точку 
беззбитковості і є найважливішими з тим, щоб 
була можливість реально оцінити ризикованість 
виробництва. Тому доцільно розраховувати нор-
му беззбитковості за формулою:

,                (2)

де ПВ – постійні витрати; Ц – ціна реалізації 
одиниці продукції; ЗВод – змінні витрати одини-
ці продукції; Q – виробнича потужність [3, с. 15].

С. Голов запропонував обґрунтувати вибір ме-
тоду використавши коефіцієнт детермінації і до-
повнив порядок визначення названої залежності 
методами технологічного аналізу, аналізу даних 
бухгалтерських рахунків, візуального пристосу-
вання [4, с. 80].

В. Моссаковський вважає, що встановлення 
залежності між випуском продукції і витрата-
ми допускає існування відносної економії, яку не 
можна взяти до уваги при відсутності конкретної 
залежності між змінними витратами та випуском 
продукції [6, с. 410]. 

У сільськогосподарських підприємствах вста-
новлені нормативи у рослинництві в розрахунку 
на одиницю площі, а в роботах по збиранню уро-

жаю тощо, – на одиницю продукції. Саме зі цієї 
причини на практиці користуються специфічним 
поділом витрат. 

Висновки і пропозиції. Виходячи з даної 
статті, можна зробити деякі висновки. Кожне 
підприємство може отримати, як збиток, так і 
прибуток від своєї діяльності. Аналізуючи точ-
ку беззбитковості, можна побачити, наскільки 
успішно підприємство працює (у випадку при-
бутковості) і наскільки глибокою є криза (у ви-
падку збитковості). Для успішної діяльності, по-
трібно розуміти як досягти точки беззбитковості 
для того, щоб не тільки не отримувати збитки, а 
й працювати для отримання вигоди від своєї ді-
яльності. Виходячи з цього, аналіз беззбитковості 
і планування прибутку повинні проводитися ре-
гулярно. Зробивши відповідні висновки, ми роз-
робили наступні пропозиції:

1. Розрахувати випуск такого об'єму продук-
ції, який можливо реалізувати;

2. Аналізувати фінансовий стан підприємства 
та розрахувати «запас міцності», цей показник 
завжди відображає максимально можливий роз-
мір зменшення виручки підприємства без небез-
пеки одержання збитків або відображає збіль-
шення обсягу продажу, який необхідний для 
досягнення беззбиткового рівня роботи. 

3. Розглянути вплив збільшення обсягу вироб-
ництва і доходу від продажу на прибуток підпри-
ємства, розрахувати ефект виробничого важеля.

4. Планування зростання продажів – важли-
во досягти збільшення частки постійних витрат. 
Якщо передбачається зниження продажів до-
статньо знайти можливості щодо зниження част-
ки постійних витрат.

5. Переглянути витрати, які здійснюються на 
підприємстві для виявлення недоцільного розпо-
ділення коштів.

6. Знайти клієнтів, які будуть купляти про-
дукцію оптом. Таким чином, у підприємства бу-
дуть постійні покупці.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Аннотация
Исследованы теоретические основы понятия безубыточности. Рассмотрены практические рекоменда-
ции для достижения безубыточной деятельности и эффективной работы предприятия. В статье можно 
узнать: что такое точка безубыточности, предельные издержки, предельный доход и другие экономи-
ческие понятия. Разработаны предложения для оптимизации работы предприятия. Также, предостав-
лены основные формулы для расчета точки безубыточности.
Ключевые слова: точка безубыточности, предельные издержки, предельный доход, прибыль, постоян-
ные затраты, переменные затраты, выручка.
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THEORETICAL BASIS OF THE CALCULATION OF BREAKEVEN POINT

Summary
The theoretical basis of the concept of break-even. We consider the practical recommendations in order 
to achieve break-even operation and efficient operation of the enterprise. The article can be found: what 
is the break-even point, the marginal cost, marginal revenue and other economic concepts. Proposals to 
optimize enterprise performance. Also, given the basic formulas for calculating the break-even point.
Keywords: break-even point, the marginal cost, marginal revenue, profit, fixed costs, variable costs, revenues.
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ЕТАПИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Мельничук І.І., Заморозна К.О.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

У статті досліджено етапи аналізу виробничих запасів. Систематизовано показники, які застосовуються 
для його проведення. Запропоновано етапи аналізу виробничих запасів для ПрАТ «Хмельницька макарон-
на фабрика». Розраховано показники ефективності використання запасів досліджуваного підприємства.
Ключові слова: виробничі запаси, аналіз, ефективність використання, матеріаломісткість, етапи аналізу.

Постановка проблеми. Складні економіч-
ні умови господарювання вимагають від 

підприємств пошуку різних альтернатив, які 
направлені на покращення результативних по-
казників діяльності. В основу таких альтернатив 
покладено ефективні рішення, що дозволяють 
оптимізувати показники, процеси, і в кінцевому 
підсумку позитивно позначаться на діяльнос-
ті суб’єкта. У основі зазначених рішень лежить 
аналіз, результати якого залежать від ряду фак-
торів, які важливо враховувати на різних етапах 
його організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання аналізу виробничих запасів не є новими 
і постійно розглядаються науковцями у різного 
роду публікаціях [2-4; 7]. В окрему групу до-
сліджень варто виділити дисертаційні роботи, у 
яких аналіз виробничих запасів досліджувався 
на прикладі окремих галузей [1; 5-6; 8]. 

Враховуючи напрацювання учених та зва-
жаючи, що аналіз виробничих запасів, як і об-
лік даних активів, є досить трудомісткою ді-

лянкою – виникає необхідність систематизації 
показників їх аналізу в умовах етапізації його 
проведення. 

Метою статті є вивчення етапів аналізу ви-
робничих запасів у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз, як і 
будь який процес, вимагає значних заходів ор-
ганізаційного характеру, що мають враховувати 
можливості підприємства, кінцевий результат 
проведеного аналізу та ряд галузевих аспектів, 
що можуть повпливати на методику його про-
ведення. Тому, на думку Т.А. Довгої [4], аналі-
тичний процес доцільно уявити у вигляді певної 
послідовності однорідних за змістом робіт, які 
дадуть змогу систематизувати та оптимізувати 
методику, зменшити трудомісткість аналітичних 
процедур і підвищити одержуваний ефект. 

Варто зауважити, що сьогодні економічна лі-
тература представляє різні підходи щодо кіль-
кості та деталізації етапів і напрямів аналізу 
виробничих запасів підприємства, що вказує на 
неоднозначність думок науковців.

© Мельничук І.І., Заморозна К.О., 2017



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 658

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Як стверджує П.М. Герасим [3], є багато ва-
ріантів різних методик проведення аналізу ви-
користання виробничих запасів, у яких пропо-
нуються різноманітні показники і фактори, які 
впливають на них. Тому, на думку автора, до-
цільно проводити експрес-аналіз діяльності під-
приємства в цілому та всебічний аналіз його ви-
робничих запасів, який здійснюється поступово, 
по декількох блоках (рис. 1). 

При цьому, перший блок охоплює найбільше 
процедур. Зокрема, в рамках реалізації заходів 
аналізу використання виробничих запасів перед-
бачено проводити:

– аналіз забезпеченості підприємства матері-
альними ресурсами;

– оцінку ефективності використання виробни-
чих запасів;

– аналіз структури і якості запасів підпри-
ємства;

– виявити внутрішньовиробничі резерви еко-
номії запасів та оцінити їх вплив на обсяг ви-
робництва.

На підставі результатів аналізу за показни-
ками першого блоку, доцільно застосувати ме-
тоди математичного моделювання, які дозволять 
спрогнозувати діяльність підприємства у частині 

використання виробничих запасів та побудувати 
декілька альтернатив. 

Реалізація заходів, запропонованих у перших 
двох блоках, в цілому є достатньою у сучасних 
умовах господарювання і дозволяє підвищити 
ефективність використання виробничих запасів. 
Дана методика має деякі переваги над іншими, 
оскільки є універсальною й всебічно охоплює 
аналіз формування виробничих запасів на під-
приємстві. 

Розглядаючи необхідність етапізації аналізу 
виробничих запасів, в основному науковці від-
окремлюють шість основних етапів:

– аналіз загального обсягу запасів та їх відпо-
відності потребам виробництва;

– аналіз запасів у днях середньодобового спо-
живання;

– аналіз обіговості виробничих запасів;
– аналіз факторів, що впливають на обсяг та 

структуру запасів;
– аналіз фінансування запасів та аналіз ефек-

тивності управління запасами.
Вивчення змістовного наповнення кожного з за-

пропонованих етапів дозволяє зробити висновок, 
що відмінність їх від представлених вище є несут-
тєвою, оскільки показники, які розраховуються на 

кожному етапі – повторюються.
Зважаючи на зазначене, можна ска-

зати, що перелік етапів економічного 
аналізу забезпеченості підприємства 
запасами та ефективності їх викорис-
тання коливається в певних межах (за-
звичай – від трьох до восьми). На їх 
кількість впливає специфіка діяльності 
суб’єкта господарювання у цілому та 
особливості об’єкта аналітичної оцінки. 

Для ПрАТ «Хмельницька макаронна 
фабрика», що останнім часом суттєво 
втратило економічні позиції на ринку 
макаронних виробів країни та регіону, 
аналіз виробничих запасів пропонуємо 
провести за такими етапами (табл. 1).

Для покращення фінансового стану 
досліджуваного підприємства необхідно 
у першу чергу проаналізувати забезпе-
ченість підприємства виробничими за-
пасами (з’ясувати їх загальний обсяг за 
звітний період, для чого використову-

 

БЛОК 1
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

БЛОК 2
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ
ЦІЛЬ: економіко-математичне моделювання ефективності використання запасів
МЕТОД: визначення прогнозних значень виробничих запасів, методи 
кореляційного та регресійного аналізу
РЕЗУЛЬТАТ: побудова графіків за розрахованими показниками, розрахунок
поточної ліквідності, автономії, прогнозу банкрутства тощо

 БЛОК 3
МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ У КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ЦІЛЬ: моніторинг та контроль у контексті ефективного управління запасами
МЕТОД: визначення прогнозних значень виробничих запасів, методи 
кореляційного та регресійного аналізу
РЕЗУЛЬТАТ: виділення показників впливу на ефективність використання запасів 
та доцільність прийняття відповідних управлінських рішень 

Рис. 1. Концептуальна схема трансфакторного аналізу 
виробничих запасів

Джерело: [3]

Таблиця 1
Етапи аналізу виробничих запасів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» 

Етап Інструментарій Отримані результати

Аналіз структури виробничих запасів Вертикального та горизон-
тального аналізу

Визначення обґрунтованості та 
ефективності формування замов-
лень на виробничі запаси

Аналіз забезпеченості підприємства ви-
робничими запасами

Метод горизонтального по-
рівняльного аналізу

Оцінка потреби підприємства у ви-
робничих запасах

Аналіз матеріальних витрат на вироб-
ництво Коефіцієнтний метод Рівень матеріальних витрат на ви-

робництво продукції

Аналіз ефективності використання ви-
робничих запасів підприємства

Коефіцієнтний метод, метод 
відносних різниць 

Аналіз величини факторів, які 
впливають на ефективність вико-
ристання виробничих запасів

Оцінка рівня ефективності використан-
ня виробничих запасів

Коефіцієнтний метод, метод 
відносних різниць 

Рівень понесених витрат або внаслі-
док зміни матеріаломісткості

Виявлення внутрішньовиробничих ре-
зервів економії виробничих запасів та 
оцінка їх впливу на обсяг виробництва

Метод базисних підстановок, 
коефіцієнтний метод

Оцінка впливу ефективності ви-
користання виробничих запасів на 
величину матеріальних затрат

Джерело: [доповнено автором на основі джерела [7]]
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ються натуральні, якісні та вартісні показники) 
та ефективність їх використання (даний аналіз 
доцільно проводити у двох напрямах: традицій-
ного аналізу абсолютних і відносних показників; 
якісного, кількісного факторного аналізу). 

Порядок розрахунку представлених показни-
ків наведено у таблиці 2.

Використовуючи зазначені показники, можна 
провести оцінку ефективності використання ви-
робничих запасів досліджуваного підприємства 
(табл. 3)

Розраховані відносні показники оцінки ефек-
тивності використання виробничих запасів 
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» за 
2014-2015 рр. демонструють, що один оборот 
виробничих запасів у 2015 р. тривав 9 днів, що 
свідчить про зменшення тривалості обороту на 
4 дні (або 30,77%). На 1 грн. реалізованої про-
дукції у 2015 р. припадало 2,46 коп. виробничих 
запасів, що є меншим на 1,09 коп. порівняно з 
2014 р. Оскільки коефіцієнт завантаження запа-
сів в обороті у 2015 р. зменшився на 1,09 коп., за-
гальна сума економії виробничих запасів склала 
224,39 тис. грн. (1,09*20586/100).

При прискоренні оборотності виробничих за-
пасів з обороту вивільняються матеріальні ре-
сурси й джерела їхнього утворення, при уповіль-
ненні – в оборот утягуються додаткові кошти. 
Оскільки оборотність виробничих запасів ПрАТ 

«Хмельницька макаронна фабрика» у 2015 р. по-
рівняно з 2014 р. зросла на 44,71% і склала май-
же 41 раз – можна говорити про вивільнення 
певної величини матеріальних ресурсів, що свід-
чить про ефективне використання виробничих 
запасів.

Однак, розрахунок представлених показників 
не дозволяє об’єктивно зробити висновок про по-
вну ефективність використання запасів на під-
приємстві. Тому доцільно здійснити оцінку рівня 
ефективності використання виробничих запасів. 
Розраховані показники наведені в таблиці 4.

Як видно з таблиці, збиток на 1 грн. матері-
альних витрат зменшився на 0,12 грн. (40,0%), що 
говорить про суттєве покращення результатів 
діяльності підприємства. Збільшилась матеріало-
віддача на 1,06%, проте – зросла частка матері-
альних витрат у собівартості продукції на 6,67%.

Виходячи з даних розрахунку, можна сказа-
ти, що частка матеріальних витрат у собівартос-
ті виробленої продукції є досить таки значною. 
Отже, це пояснює те, що підприємству варто 
намагатися йти інтенсивним шляхом розвитку, 
скорочуючи витрати матеріалів на виробництво 
і раціональніше їх використовувати. 

Завершальним етапом аналізу виробничих 
запасів має стати розробка пропозицій щодо 
підвищення ефективності використання вироб-
ничих запасів, заходів щодо прискорення пері-

Таблиця 2
Систематизація показників для аналізу ефективності використання виробничих запасів 

Показник Формула для роз-
рахунку Умовні позначення Характеристика

Тривалість обороту 
виробничих запасів 
(Тоб) Ф об – середньорічна вар-

тість виробничих запасів;
Д – число днів в аналізо-
ваному періоді;
ЧД – чистий дохід від 
реалізації продукції

Характеризує тривалість одного обо-
роту запасів у днях

Коефіцієнт оборот-
ності (Коб)

Характеризує кількість оборотів ви-
робничих запасів за певний період

Коефіцієнт заван-
таження запасів в 
обороті (Кз)

Обернений до коефіцієнту обіговості 
і характеризує обсяг виробничих за-
пасів, що припадає на 1 грн. реалізо-
ваної продукції

Коефіцієнт обіговості 
(інтенсивності вико-
ристання) (Коз)

С – собівартість реалізова-
ної продукції;
З – виробничі запаси за 
звітний період

Вказує скільки разів у середньому 
поповнювалися виробничі запаси 
протягом звітного періоду

Коефіцієнт готової 
продукції (Кгп)

ГП – готова продукція Характеризує обсяг доходу, що при-
падає на 1 грн. готової продукції

Вивільнення запасів 
(В) – 

Характеризує величину запасів що 
вивільнилася (або додаткового за-
лучалися)

Прибуток на гривню 
матеріальних витрат 
(Под)

МВ – матеріальні витрати;
П – прибуток від основної 
діяльності

Характеризує величину прибутку на 
1 гривню матеріальних витрат під-
приємства

Частка матеріальних 
витрат у собівартості 
продукції (Ч)

Св – собівартість виробле-
ної продукції

Характеризує величину матеріаль-
них витрат на 1 грн. собівартості 
виробленої продукції

Матеріаловіддача 
(Мв)

К – обсяг випуску про-
дукції;
Цn – ціна одиниці n-виду 
матеріалу за період, що 
аналізується на одиницю 
продукції; 
Hn – норма вирачання 
n-виду матеріалу на оди-
ницю продукції; 
Цт – відпускна ціна одини-
ці продукції

Характеризує вихід продукції з 
кожної гривні витрачених матері-
альних ресурсів

Матеріаломісткість 
(Мм)

Відображає рівень матеріальних 
витрат на кожну гривню товарної 
продукції

Джерело: [складено автором]
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оду їх оборотності та оптимізація розмірів на 
підприємстві.

Висновки і пропозиції. Таким чином, підсумо-
вуючи вищесказане, слід зазначити, що своєчас-
не оцінювання необхідних витрат і ресурсів дає 

можливість обґрунтувати заходи щодо ефектив-
ного використання виробничих запасів підприєм-
ства. Запропоновані показники можна викорис-
товувати для покращення системи управління 
виробничими запасами на підприємствах. 

Таблиця 3
Відносні показники оцінки ефективності використання виробничих запасів  

ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» за 2014-2015 рр. 

Показник 2014 р. 2015 р. Абсолютне відхи-
лення, тис. грн.

Темп рос-
ту, %

Середньорічна вартість виробничих запасів, тис. грн. 625,5 505,5 -120 80,82
Чистий дохід від реалізації, тис. грн. 17599 20586 2987 116,97
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 15227 17379 2152 114,13
Виробничі запаси за звітний період, тис. грн. 489 512 23 104,70
Тривалість обороту виробничих запасів (Тоб), дні 13 9 -4 69,23
Коефіцієнт оборотності (Коб), раз 28,14 40,72 12,58 144,71
Коефіцієнт завантаження запасів в обороті (Кз), коп. 3,55 2,46 -1,09 69,30
Коефіцієнт обіговості (Коз), раз 31,14 33,94 2,8 108,99

Джерело: [розраховано автором]

Таблиця 4
Узагальнюючі показники використання виробничих запасів  
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» за 2013-2015 рр. 

Показник 2013 р. 2014 р.
Абсолютне 
відхилення, 

тис. грн.

Темп 
росту, 

%
2015 р.

Абсолютне 
відхилення, 

тис. грн.

Темп 
росту, 

%
Прибуток (збиток) на гривню матеріаль-
них витрат, грн. 0,08 0,30 0,22 375,0 0,18 -0,12 60,0

Загальна собівартість виробленої продук-
ції, тис. грн. 14005 14979 974 106,95 16936 1957 113,06

Частка матеріальних витрат у собівар-
тості продукції, % 0,60 0,60 –  – 0,64 0,04 106,67

Матеріаловіддача, грн. 1,58 1,89 0,31 119,62 1,91 0,02 101,06
Матеріаломісткість, грн. 0,63 0,53 -0,1 84,13 0,52 -0,01 98,11

Джерело: [розраховано автором]
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ЭТАПЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В статье исследованы этапы анализа производственных запасов. Систематизированы показатели, ко-
торые применяются для его проведения. Предложены этапы анализа производственных запасов для 
ЧАО «Хмельницкая макаронная фабрика». Рассчитаны показатели эффективности использования за-
пасов исследуемого предприятия. 
Ключевые слова: производственные запасы, анализ, эффективность использования, материалоем-
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THE STAGES OF ANALYSIS OF INVENTORIES IN MODERN CONDITIONS

Summary
The article studies the stages of analysis of inventories. Systematized indicators that apply for it. The 
suggested stages of analysis of inventories for JSC «Khmelnitsky pasta factory». The indexes of efficiency 
of the use of supplies of the investigated enterprise are expected.
Keywords: inventories, analysis, efficiency, consumption, and stages of analysis.
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МЕТОДИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО КОНТРОЛЬОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Мельничук І.І., Коробочка Н.В.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

У статті описано практику застосування методів трансфертного ціноутворення. Надано загальну харак-
теристику п’яти методів, що регламентовані законодавством. Розглянуто порядок застосування кожного 
методу на прикладі діючого підприємства. Обґрунтовано можливість (неможливість) їх застосування у 
конкретних умовах. 
Ключові слова: трансфертна ціна, контрольована операція, пов’язана особа, метод, рентабельність.

Постановка проблеми. В умовах економіч-
ної кризи суб’єкти господарювання засто-

совують різні шляхи оптимізації оподаткування 
прибутку. Особлива увага при цьому надається 
трансфертному ціноутворенню як механізму, 
що дозволяє реалізувати можливості розподі-
лу прибутку між пов’язаними організаціями. 
Саме ціни, за якими здійснюються зовнішньое-
кономічні операції, є важелем, який впливає на 
фінансовий результат діяльності підприємства. 
Оскільки трансфертне ціноутворення може бути 
використане як інструмент для заниження по-
даткових зобов’язань, доцільно вивчити методи 
встановлення трансфертних цін з метою визна-
чення можливостей їх застосування вітчизняни-
ми суб’єктами, що здійснюють зовнішньоеконо-
мічну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З часу набуття чинності норм закону в частині 
трансфертного ціноутворення, все частіше на-
уковці і практики у своїх публікаціях звертають 

увагу на недосконалість установленого механізму 
та проблеми, які виникають при його застосуван-
ні. Серед останніх напрацювань, в яких розкри-
то обліковий аспект застосування норм транс-
фертного ціноутворення, варто виділити роботи 
І. Больботенко [2], Б. Засадного [4], Н. Рогової [6] 
та ін. Питання реалізації податкового контрою по 
операціях з пов’язаними особами розкривають 
А. Алексєєва [1], Т. Григораш [3], Ф. Ткачик [7]. 

Вивчаючи напрацювання вітчизняних науков-
ців було виявлено, що в цілому, автори у свої до-
слідженнях роблять акцент на визначенні сутності 
трансфертного ціноутворення, окресленні спектру 
контрольованих операцій та теоретичних засадах 
застосування методів визначення ціни в умовах 
використання механізму трансфертного ціноутво-
рення. Проте, поза увагою науковців залишають-
ся практичні аспекти, пов’язані з можливостями 
(не можливостями) застосування окремих методів.

Метою статті є вивчення особливостей засто-
сування законодавчо-регламентованих методів 

© Мельничук І.І., Коробочка Н.В., 2017
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визначення трансфертної ціни в умовах існуван-
ня практичних обмежень.

Виклад основного матеріалу. Ось уже про-
тягом тривалого часу вітчизняні суб’єкти госпо-
дарювання, які здійснюють зовнішньоекономіч-
ну діяльність, мають можливість застосовувати 
традиційний для зовнішніх партнерів механізм 
трансфертного ціноутворення. Проте, на відмі-
ну від зарубіжної практики, його застосування в 
Україні певним чином уповільнено і спотворено, 
що пов’язано із постійними змінами в законодав-
чих актах, які прямо чи опосередковано вплива-
ють на його застосування. 

Основним правовим документом, який окрес-
лює умови та правила застосування механізму 
трансфертного ціноутворення є Податковий ко-
декс [5], норми якого в частині зазначених пи-
тань побудовані на рекомендаціях ОЕСР. Зо-
крема, суб’єктам для визначення трансфертної 
ціни пропонується п’ять методів, характеристика 
яких наведена в таблиці 1.

Застосування кожного з методів можливе за 
певних умов, що пов’язано з обсягом інформації 
(її обмеженістю), яка буде прийматися до уваги 
при обґрунтуванні необхідності проведення кори-
гувань оподатковуваного прибутку підприємства.

Найбільш простим у застосування є метод по-
рівняльної неконтрольованої ціни, за яким для 
встановлення відповідності умов контрольованих 
операцій принципу «витягнутої руки» використо-
вується діапазон цін на такі товари, що склалися 
на товарній біржі. Для застосування методу до-
статньо інформації про одну зіставну операцію, 
предметом якої є ідентичні (а за їх відсутнос-
ті – однорідні) товари (роботи, послуги), а також 
наявність достатньої інформації про таку опера-
цію. При цьому, умови контрольованої операції 
та операції, з якою проводиться порівняння, по-
винні бути повністю зіставними. При визначенні 
ринкового діапазону цін враховуються ціни, які 
застосовувалися в аналізованому періоді, або ін-
формація на найбільш близьку дату.

Особливістю застосування даного методу є те, 
що для визначення ринкового інтервалу цін мо-
жуть застосовуватися так звані «зовнішні», або 
«внутрішні» дані за порівнянними операціями.

Аналіз можливості використання «внутрішніх 
зіставних операцій» для досліджуваного у роботі 
підприємства (ТзОВ «Венус Україна») показав, 
що воно реалізує ідентичні або однорідні товари 
непов'язаним компаніям, і ціни даних поставок 
уже можуть бути використані для цілей аналізу, 
оскільки: ТзОВ «Венус Україна» реалізує іден-
тичні або однорідні товари незалежним компані-
ям як на українському ринку, так і за кордоном. 
Отже, характеристики ринків є порівнянними 
при експорті і на внутрішньому ринку, зважаю-
чи на такі фактори як географічне розташуван-
ня, обсяг ринку, конкурентоспроможність, рівень 
державного врегулювання процесів і інше; умови 
поставок є порівнянними. 

Таким чином, «внутрішні дані» можуть бути 
використані для застосування методу порівняль-
ної неконтрольованої ціни до контрольованих 
операцій ТзОВ «Венус Україна».

Аналіз можливості використання «зовнішніх 
зіставних операцій» на досліджуваному підприєм-
стві дозволив встановити, що в якості таких опе-
рацій може бути використана інформація, опублі-
кована в офіційно визнаних джерелах інформації 
про ринкові ціни, перелік яких встановлюється 
Кабінетом Міністрів України, які у свою чергу 
майже повністю збігаються зі спеціалізованими 
комерційними виданнями. При цьому, у разі від-
сутності або недостатності відповідної інформації 
у вищевказаних джерелах можна використовува-
ти інформацію з інших загальнодоступних дже-
рел, у тому числі біржові котирування.

Пошук експортних цін на продукцію в загаль-
нодоступних джерелах, використовуваних для 
визначення цін в контрольованих операціях по-
казав, що товар досліджуваного підприємства 
котирується на біржі, що дає можливість вико-
ристати біржові котирування для цілі визначення 
трансфертної ціни. У зв’язку з цим, ТзОВ «Венус 
Україна» використовує ціни, опубліковані на сай-
тах торгових бірж України, зокрема використову-
ються дані «Української універсальної біржі» та 
довідково даних «АПК-інформ» (рис. 1 та 2).

Отже, порівняльна цінова інформація, що 
містить діапазон цін по експорту соєвої олії, за 
якими укладалася угода між незалежними сто-

Таблиця 1
Взаємозв’язок методів визначення цін та економічних показників 

№ Назва методу Суть методу Показник для розрахунку

1
Порівняльної неконтр-
ольованої ціни (аналогів 
продажів)

Ціна товарів, робіт, послуг порівнюється з ринко-
вим діапазоном цін на аналогічні товари в зіставних 
операціях

Ринковий діапазон цін

2 Ціни перепродажу

Валова рентабельність від перепродажу товарів у 
контрольованій операції, раніше придбаних у ході 
такої самої операції, зіставляється з ринковим діа-
пазоном валової рентабельності 

Ринковий діапазон рента-
бельності3 «Витрати плюс»

Валова рентабельність собівартості контрольова-
ної операції зіставляється з ринковим діапазоном 
валової рентабельності собівартості в зіставних 
операціях

4 Чистого прибутку
Валова рентабельність контрольованої операції зі-
ставляється з ринковим діапазоном рентабельності 
в зіставних операціях

5 Розподілу прибутку

Сукупний дохід, фактично розподілений між сто-
ронами контрольованої операції, зіставляється з 
економічно обґрунтованим розподілом прибутку між 
непов’язаними сторонами

Ринковий діапазон цін 
та/або ринковий діапазон 
рентабельності

Джерело: [8, с. 28]
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ронами, відповідає принципу «витягнутої руки», 
оскільки знаходиться у межах цінового діапазо-
ну. Тому, для підприємства не є необхідним ко-
ригування ціни та прибуток до оподаткування не 
зазнає ніяких змін під впливом трансфертного 
ціноутворення.

Зважаючи на зазначене, даний метод є ефек-
тивним для встановлення цін, надає повну та до-
стовірну інформацію, він і вважається найбільш 
прийнятним для визначення трансфертних цін 
на експортовану продукцію за 2015 рік ТзОВ 
«Венус Україна» пов’язаній компанії.

Метод ціни перепродажу – є методом визна-
чення відповідності ціни у контрольованій опе-
рації звичайній ціні, який полягає у зіставленні 
валової рентабельності у контрольованій опе-
рації, отриманої під час подальшої реалізації 
(перепродажу) товарів (робіт, послуг), які були 
придбані за контрольованої операції з ринковим 
діапазоном валової рентабельності в порівнянних 
операціях. Валова рентабельність ТзОВ «Венус 
Україна» становить 9,96%.

При застосуванні даного методу важливим є 
порівнянність функцій, здійснюваних в контро-
льованій і зіставній операціях. При цьому не по-
трібна повна зіставність предмету операції, так 

як метод заснований на зіставленні валової рен-
табельності. Застосування представленого мето-
ду можливе за наявності інформації про рента-
бельність функціонально порівнянної діяльності 
компаній, які здійснюють діяльність на ринку. 

Відносно пошуку зовнішніх даних, необхідно 
відзначити, що для цілей застосування методу 
ціни перепродажу використовується показник 
валової рентабельності, на який суттєвий вплив 
можуть чинити особливості облікової політи-
ки, яка застосовується тією чи іншою потенцій-
но зіставною компанією. Зокрема, в залежності 
від прийнятої облікової політики, певні витрати 
можуть враховуватися як собівартість або як 
адміністративні витрати (витрати на збут, інші 
операційні витрати). Оскільки інформація про 
особливості облікової політики потенційно зі-
ставних компаній відсутня у джерелах інформа-
ції, які використовуються для визначення ціни в 
контрольованих операціях, то немає можливості 
забезпечити необхідну порівнянність даних бух-
галтерської звітності. Таким чином, пошук порів-
нянних компаній для ТзОВ «Венус Україна» (сто-
рона контрольованої операції) буде пов'язаний з 
великою кількістю невизначеностей, що, в свою 
чергу, призведе до ненадійності вибірки порів-
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Рис. 1. Ринковий діапазон цін на олію соєву з 05.01–05.09 
Джерело: [складено автором]

Рис. 2. Ринковий діапазон цін на олію соєву з 03.06–16.12 
Джерело: [складено автором]
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нянних з ТзОВ «Венус Україна» компаній і не-
достовірним й необґрунтованим розрахунком 
ринкового інтервалу рентабельності. Отже, за-
стосування методу ціни перепродажу для аналі-
зу цін у контрольованій операції є не можливим.

Метод «витрати плюс» є методом визначен-
ня відповідності ціни у контрольованій операції 
звичайній ціні на підставі зіставлення валової 
рентабельності собівартості контрольованої опе-
рації з ринковим інтервалом валової рентабель-
ності собівартості у співставних операціях. По-
даткове законодавство передбачає використання 
даного методу у разі: виконання робіт особами, 
які є пов'язаними з одержувачами результатів 
таких робіт; реалізації товарів, сировини або на-
півфабрикатів за договорами між пов'язаними 
особами; реалізації товарів за довгостроковими 
договорами між пов'язаними особами. 

Розглядаючи особливості застосування дано-
го методу на прикладі досліджуваного підпри-
ємства варто наголосити, що предметом контро-
льованої операції ТзОВ «Венус Україна» є соєва 
олія. ПАТ «Пологівський олійноекстраційний за-
вод» та ПАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» є компаніями, 
які також здійснюють продаж олії соєвої. Отже, 
можна використати дані фінансової звітності да-
них суб’єктів господарювання для співставлення 
показнику валової рентабельності собівартості. 
Проаналізувавши дані фінансової звітності пред-
ставлених фірм, нами здійснено розрахунки ва-
лової рентабельності собівартості, які склали:

– для ПАТ «Пологівський олійноекстраційний 
завод» – 20,3%

– для ПАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» – 20,66%
– ТзОВ «Венус Україна» – 11,07%
Результати проведених розрахунків свідчать 

про те, що показник валової рентабельності со-
бівартості знаходиться нижче ринкового діапа-
зону валової рентабельності собівартості, але ми 
не можемо покладатись на отримані результа-
ти, адже відкриті джерела не містять достатньої 
інформації, яка дозволяє оцінити порівнянність 
умов або провести відповідні коригування, а 
саме: період, в який дані підприємства переваж-
но здійснюють поставки, адже ціни можуть від-
різнятись у різні сезони року; умови договорів, 
які можуть чинити істотний вплив на витрати 
компаній; функції компаній, прийняті сторонами 
ризики при здійсненні зіставних операцій; обсяг 
поставок, які можуть чинити істотний вплив на 
прибуток і витрати компаній та інше.

Таким чином, застосування методу «витрати 
плюс» для контрольованої операції є необґрун-
тованим.

У Податковому кодексі України також перед-
бачено метод розподілення прибутку, який за-

стосовується, якщо існує істотний зв'язок між 
контрольованими операціями та іншими опера-
ціями, здійсненими сторонами контрольованої 
операції з іншими пов’язаними особами. Застосу-
вання даного методу передбачає розподіл сукуп-
ного або залишкового прибутку між сторонами 
контрольованої операції на основі низки показ-
ників. Практичне застосування методу є доволі 
складним, оскільки вимагає наявності достатньо 
повної інформації про обидві сторони операції, 
а також приведення бухгалтерських показників 
компаній з різних юрисдикцій до однієї методи-
ки обліку доходів та витрат. Необхідно вибрати 
бухгалтерські стандарти, на базі яких розрахо-
вуватимуться показники операції, а також (за 
наявності) показники співставних операцій.

Метод розподіленого прибутку в рамках 
контрольованої операції ТзОВ «Венус Україна» 
не може бути застосований, так як контрольо-
вана операція не має впливу на інші операції, 
здійснювані сторонами з пов’язаними з ними осо-
бами. Крім того, існує інший метод, який є більш 
прийнятним для застосування з огляду на еконо-
мічний зміст контрольованої операції.

Останнім серед методів є метод чистого при-
бутку, що ґрунтується на порівнянні рентабель-
ності контрольованої операції з ринковим інтер-
валом рентабельності у порівнянних операціях. 
При застосуванні даного методу можуть вико-
ристовуватися різні показники рентабельності. 
Оскільки ТзОВ «Венус Україна» здійснює про-
даж продукції власного виробництва пов’язаній 
особі, то доцільно використати такий показник 
прибутковості, як рентабельність витрат, що ста-
новить 177%. Базою для розрахунку при цьому 
виступають усі операційні витрати підприємства.

Оскільки метод чистого прибутку при його за-
стосуванні вимагає численних коригувань показ-
ників, та враховуючи, що ці коригування рідко 
можуть бути проведені з достатньо високою точ-
ністю, результат застосування цього методу у ба-
гатьох випадках може містити неточності. Оскіль-
ки метод чистого прибутку надає не повну та не 
достовірну інформацію, то його застосування для 
ТзОВ «Венус Україна» не вбачається доцільним.

Висновки і пропозиції. Таким чином, вибір 
методу трансфертного ціноутворення має велике 
значення, адже трансфертна ціна дозволяє ке-
рівникам приймати ефективні управлінські рі-
шення та стимулювати зростання ефективності 
діяльності підприємства, оперативно контролю-
вати витрати підприємства. Тому, пріоритетним 
завданням для кожного підприємства має стати 
удосконалення обраної методики формування 
трансфертних цін та застосування трансфертно-
го ціноутворення.
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МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ К КОНТРОЛИРУЕМЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Аннотация
В статье описана практика применения методов трансфертного ценообразования. Предоставлено об-
щую характеристику пяти методов, регламентированных законодательством. Рассмотрен порядок 
применения каждого метода на примере действующего предприятия. Обоснована возможность (невоз-
можность) их применения в конкретных условиях.
Ключевые слова: трансфертная цена, контролируемая операция, связанная лицо, метод, рентабельность.

Melnуchuk I.I., Korobochka N.V.
Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute

TRANSFER PRICING METHODS AND ESPECIALLY THEIR APPLICATIONS  
IN THE CONTROLLED TRANSACTION

Summary
Practice of application of methods of the transfer pricing is described in the article. General description 
of five methods that is regulated by a legislation is given. The order of application of every method 
is considered on the example of operating enterprise. Possibility (impossibility) of their application is 
reasonable in concrete terms.
Keywords: transfer price, controlled transaction, involving a person, method, profitability.
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УДК 657.6 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Михасик О.Д.
Університет державної фіскальної служби України

У статті розглянуто проблемні питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України та визна-
чення шляхів щодо їх вирішення в майбутньому. Досліджено аналіз динаміки імпорту та експорту товарів. 
Сформульовано необхідність побудови раціональної структури імпорту та експорту. Показано виключне 
значення залучення іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах для здійснення подальшого розвитку 
економіки країни. Також визначено чинники, які впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
та виявлено основні напрямки покращення стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, товарні операції, товарна структура, іноземна валюта, 
розрахунки, платіжні інструменти, нерезиденти, іноземні інвестиції, експорт, імпорт.

Постановка проблеми. Підприємства Укра-
їни в результаті фінансово-господар-

ської діяльності можуть здійснювати операції, 
пов’язані з придбанням матеріальних цінностей, 
отриманням послуг від іноземних постачальни-
ків, обміном досвіду, пошуком нових ринків збуту 
(за кордоном), використовуючи іноземну валюту. 

На сьогоднішній день в Україні склалася не-
проста ситуація, яка пов’язана із знеціненням 
грошової одиниці, що тягне за собою занепад 
економіки та втрату робочих місць населення. 
Головною перешкодою для зростання економіки 
в Україні є відсутність інвестицій. Разом з тим, 
виникають проблеми щодо залученням інозем-
них інвестицій у зв’язку із нестабільністю курсу.

Сучасна ринкова економіка потребує здій-
снення якісного управління зовнішньоеконо-
мічною діяльність з метою ефективного вико-
ристання ресурсів підприємств, забезпечення 
їх безперервного функціонування та виходу на 
міжнародні ринки. 

В результаті виникає необхідність у розгляді 
проблемних питань зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств України, досліджено аналіз ди-
наміки імпорту та експорту товарів, робіт та послуг. 
Також доцільно виявити чинники, які впливають 
на розвиток зовнішньоекономічної діяльності та 
виявити основні напрямки покращення стану зо-
внішньоекономічної діяльності в Україні.

На сьогоднішній день дуже важко робити 
прогнози та перспективи на майбутнє зовніш-
ньоекономічної діяльності України як для розви-
тку окремих галузей так і в цілому, оскільки на 
шляху розвитку стоять такі чинники, як фінан-
сово-економічні, геополітичні, політичні, інсти-
туційні, законодавчо-нормативні, регуляторні, 
техніко-технологічні. Саме вище наведені чин-
ники надають конкурентні переваги на світово-
му ринку товарів та послуг через упровадження 
комплексу сучасних форм, методів міжнародних 
економічних відносин, сприяють посиленню ін-
теграційних процесів, забезпечують передумови 
активного розвитку підприємств на інноваційній 
основі, підвищенню продуктивності праці, а в ре-
зультаті і зміцненню економіки України.

Разом з тим, розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності сприяє залученню новітніх технологій, 
що служить покращенню якості продукції, робіт, 
послуг і в результаті збільшить влиття інозем-
них інвестицій в Україну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
літературних джерел дозволяє зробити висновок, 
що на сьогоднішній день залишається недостат-
ньо дослідженим питання розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності. Певні напрацювання з цієї 
проблематики зустрічаються у таких науковців, 
як Ф. Бутинець, Н. Гура, Н. Литвин, Л. Кадуріна, 
О. Петрик, В. Савченко, А. Кузьмінський.

Разом з тим, питання напрямків розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності потребують по-
дальшого дослідження. 

Мета статті. Дослідження проблем розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності та обґрунту-
вання перспективних напрямів їх розв’язання в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. Експортно-ім-
портні операції є основою створення підприємств із 
залученням іноземного капіталу, які прагнуть по-
ширювати свої торгово-економічні зв’язки за меж-
ами території України. Тому неминучим є участь у 
взаємовідносинах на світовому ринку, де економіч-
ні, політичні відносини не мають ніяких кордонів 
та обмежень. У сучасних умовах глобалізації сві-
тового господарства та міжнародних економічних 
відносин значно зростає роль і значення викорис-
тання іноземної валюти як засобу при розрахунках 
з іноземними контрагентами. Тому, в залежності 
від структури проведення розрахунків у іноземній 
валюті за господарськими операціями (імпорт, екс-
порт), залежить фінансова стабільність господарю-
ючих суб’єктів, і в геометричній прогресії – еконо-
мічне процвітання самої держави.

Необхідно не забувати і про той фактор, що 
зовнішньоекономічна діяльність в Україні є не 
лише пріоритетним напрямом політики держа-
ви (покращення інвестиційного клімату в краї-
ні, створення основ для розвитку конкурентно – 
спроможної торгівлі), але є одним з найбільших 
джерел доходів державного бюджету, що впли-
ває на створення умов для реалізації соціаль-
них програм, програм з охорони навколишнього 
середовища, стимулювання науково-технічного 
прогресу, вирішення структурних проблем, за-
безпечення оборонної та інших функцій.

На розвиток зовнішньоекономічної діяльнос-
ті підприємств впливають такі фактори: зовнішні 
(макросередовища – чинники глобального серед-
овища, фінансово-економічні, інституційного ха-
рактеру, політичні), безпосередні (проміжного се-
редовища – геополітичні, законодавчо-нормативні, 
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регуляторні, фінансово-економічні); внутрішні (мі-
кросередовища – техніко-технологічні, фінансові, 
управління, кадрового забезпечення) [6].

На сучасному етапі, в умовах незрозумі-
лої та складної ситуації в українській економі-
ці все більшої уваги потребують нові пробле-
ми, що постійно з’являються на підприємствах 
України у сфері управління ЗЕД. Як правило, 
це пов’язано із внутрішніми чинниками (мікро-
середовища – техніко-технологічні, фінансові, 
управління, кадрового забезпечення), а саме: 
надмірна залежність економіки України від мо-
нопольних імпортних ринків постачання, страте-
гічно важливих товарних позицій, для життєво 
важливих галузей виробництва; наявність тисяч 
українських підприємств, задіяних у виробничих 
циклах, кінцева продукція яких виробляється 
за межами України; висока залежність процесу 
структурного та технологічного реформування 
економіки України від різних форм зовнішніх 
джерел фінансування; відсутність розвинутої 
зовнішньоторговельної інфраструктури тощо [1].

Такі проблеми потребують чіткого аналізу, 
висвітлення та подальшого вирішення завдяки 
різним новим шляхам та методам управління 
зовнішньоекономічною діяльністю на підпри-
ємствах.

Стабільний економічний розвиток кожної 
країни сьогодні розглядається у нерозривно-
му взаємозв'язку з функціонуванням світового 
господарства. Беззаперечним є те, що будь-яка 
національна економіка є невід'ємним елементом 
міжнародної економічної системи та перебуває у 
постійній взаємодії з рештою її елементів – кра-
їн. Якість взаємодії з іншими країнами світу все 
більше залежить не від ресурсозабезпеченості 
країни, а від тієї діяльності, яка передбачає фор-
мування та реалізацію цілого механізму побудо-
ви відносин із зовнішнім світом [7].

Україна має достатньо високий експортний по-
тенціал, разом з тим, використовує його недостат-
ньо ефективно. Спостерігається зменшення обсягів 
експорту, що свідчить про низький рівень вироб-
ництва, зорієнтованого переважно на експорт.
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Рис. 1. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами 
України у січні-травні 2016 року (без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції,  
з урахуванням не розподілених за регіонами 
поставок нафти сирої та газу природного) 

Джерело: розроблено автором за даними [2]

Визначальним чинником стабільності грошо-
вої одиниці України є баланс експорту та імпор-
ту. Експорт дозволяє залучати долари в Україну, 

а імпорт – використовувати долари. Тобто пере-
вищення імпорту над експортом формує «нездо-
ровий» попит на долари, в результаті чого втра-
чає ціну українська гривня. Таким чином, ціну 
грошової одиниці України формують пропозиція 
та попит на долари.

За даними Державної Служби Статистики 
України імпорт товарів переважає експорт това-
рів, що спричиняє негативний вплив на міцніть 
української валюти, а отже і на зміцнення еко-
номіки в цілому. 

Станом на 20.07.16 р. експорт в цілому по 
Україні становить 13693732,7 тис. дол., (88,5% 
до січня-травня 2015 р.), а імпорт становить 
14387694,02 тис. дол. (93,8% до січня-травня 
2015 р.), Сальдо становить – 693961,3 тис. дол.

Як видно з рисунку, найбільше імпорту то-
варів припадає на м. Київ (на 67% перевищує 
імпорт), там спостерігається найбільший розрив 
за показниками імпорту та експорту. Також це 
стосується таких областей, як Київська, Жито-
мирська, Харківська.
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Рис. 2. Товарна структура зовнішньої торгівлі  
у січні-травні 2016 року (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції) 
Джерело: розроблено автором за даними [2]
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Щодо товарної структури зовнішньої торгівлі 
у січні-травні 2016 року, дані за офіційним сай-
том Державної Служби Статистики України на-
ведено на рис. 2.

За даними рисунку 2, найбільше експорту 
припадає на XV. Недорогоцінні метали та вироби 
з них (3124852,8 тис. дол.) 

Найбільше імпорту припадає на XVI. Маши-
ни, обладнання та механізми; електротехнічне 
обладнання (2766917,5 тис. дол.).

Щоб виправити ситуацію, а саме забезпечити 
зростання в ціні і подальшій стабілізацій грошової 
одиниці, Україна залучає іноземні кредити [5].

На жаль, такий шлях може лише на деякий 
час підтримати економіку, але не піднімати її. 
Необхідно зазначити, що кредити не являють со-
бою вкладення коштів в успішний проект, оскіль-
ки зацікавленість в результатах відсутня. В будь 
якому випадку кредитор отримає відсотки за на-
дання такого кредиту. Інша справа – інвестиції, 
де прибутки залежать від успішності проекту. 
Тобто інвестор зацікавлений в результатах вкла-
дання коштів. Таким чином, інвестиція – предмет 
для довгострокового співробітництва, де залуча-
ють нові технології та нові практики корпоратив-
ного управління.

Окрім іноземних інвестицій, підвищенню еко-
номіки сприяє розвиток експорту товарів, робіт і 
послуг. Проте, на шляху цьому стоїть ряд пере-
шкод, а саме неузгодженість законодавства, по-
датковий тягар та ін.

З метою нарощування експортного потенціалу, 
було прийнято ряд змін у законодавстві, а саме:

Постанова Правління НБУ від 08.12.2015 р. 
№ 870 «Про внесення зміни до постанови Прав-
ління Національного банку України від 16 верес-
ня 2013 року № 365», відповідно до якої банк має 

право зараховувати на поточний рахунок в іно-
земній валюті фізичної особи ті валютні кошти, 
які надходять з іншого власного рахунку цієї фі-
зичної особи або вносяться готівкою власником 
цього рахунку. [3] 

До переліку дозволених зарахувань також на-
лежить і валюта, яка отримана клієнтом – фі-
зичною особою внаслідок погашення іменних 
ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих 
в іноземній валюті, та процентів за ними;

Постанова від 27.11.2015 № 833 «Про затвер-
дження змін до Інструкції про порядок відкрит-
тя, використання і закриття рахунків у націо-
нальній та іноземних валютах». [4]

Прийняття Постанови № 833 створює переду-
мови для спрощення ведення бізнесу в Україні 
та сприяє використанню громадянами України 
послуг міжнародних систем інтернет – розра-
хунків [4].

Так цим документом у відповідність до нових 
вимог законодавства України приведено норми 
Інструкції про порядок відкриття, використання 
і закриття рахунків у національній та іноземних 
валютах, затвердженої постановою Правління На-
ціонального банку України від 12.11.2003 № 492 [3].

Висновки і пропозиції. Отже, забезпечення 
експортною виручкою України можливо здійсни-
ти за рахунок нарощування і реалізації експорт-
ного потенціалу. Валютні надходження дозволять 
стабілізувати грошову одиницю України, що в ре-
зультаті дозволить залучати іноземні інвестицію 
в країну з метою підвищення економіки держа-
ви. Разом з тим, оптимізація динаміки імпорту та 
експорту матиме значний вплив на розвиток рин-
кової економіки,що спричинить темпи зростання 
інвестицій в економіку України та розвиток між-
народних фінансово-господарських відносин.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемные вопросы внешнеэкономической деятельности предприятий Укра-
ины и определения путей их решения в будущем. Исследовано анализ динамики импорта и экспорта 
товаров. Сформулировано необходимость построения рациональной структуры экспорта и импорта. 
Показано исключительное значение привлечения иностранных инвестиций на взаимовыгодных усло-
виях для осуществления дальнейшего развития экономики страны. Также определены факторы, влия-
ющие на развитие внешнеэкономической деятельности и выявлены основные направления улучшения 
состояния внешнеэкономической деятельности в Украине.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, товарные операции, товарная структура, иностран-
ная валюта, расчеты, платежные инструменты, нерезиденты, иностранные инвестиции, экспорт, импорт.
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KEY ISSUES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary
The article examines the issues of foreign economic activity of Ukraine's businesses and identify ways for 
their solution in the future. Researched analysis of the dynamics of imports and exports. Formulated need 
to build a rational structure of exports and imports. Showing the utmost importance to attract foreign 
investment on mutually beneficial conditions for further development of the economy. Also the factors 
that influence the development of foreign trade and identified the main directions of improvement of 
foreign trade activities in Ukraine.
Keywords: foreign trade, trade transactions, product structure, foreign currency payments, payment 
instruments, non-residents, foreign investment, exports, imports.
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ

Мірзоєва Т.В., Ушкань В.Л.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Досліджено роль виробництва соняшнику в розвитку вітчизняної економіки та господарську цінність куль-
тури, що обумовлюється важливістю основного продукту її переробки – соняшникової олії; проаналізовано 
регіональні особливості вирощування соняшнику в Україні, динаміку його виробництва та урожайності, 
обсяги експорту-імпорту соняшнику та соняшникової олії; приділено увагу інноваційному напрямку, а 
саме – вирощуванню високоолеїнового соняшнику; виділено проблемні моменти в сфері виробництва со-
няшнику в Україні.
Ключові слова: обсяги виробництва соняшнику, посівні площі, урожайність, продукт переробки соняшни-
ку – соняшникова олія, високоолеїновий соняшник.

© Мірзоєва Т.В., Ушкань В.Л., 2017

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
виробництво насіння соняшнику в Україні 

відіграє важливу роль в контексті розвитку сіль-
ського господарства та національної економіки 
в цілому. Соняшник – основна олійна культура 
України. За господарською цінністю та значен-
ням він не поступається таким широко пошире-
ним культурам як пшениця, кукурудза та соя. 
Для нашої держави ця культура є основною для 
виробництва рослинної олії та високобілкових 
кормів, а її експорт забезпечує значні валютні 
надходження до бюджету держави. За даними 

FAO, Україна за обсягом виробництва насін-
ня соняшнику посідає друге місце у світі після 
Росії і обсяги ці щороку зростають. Його частка 
у загальному виробництві олійних культур ста-
новить майже 98%. Ринок соняшнику в країні 
розгалужений та різноманітний, що зумовлено 
великою площею посівів і популярністю куль-
тури, сприятливими природно-кліматичними 
умовами вирощування та високим потенціалом 
урожайності, попитом на сировину. Особливо це 
стосується Південного регіону та його областей, 
які відносяться до найбільш сприятливих зон ви-
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рощування цієї культури. Враховуючи сучасний 
стан виробництва соняшнику та наявний його 
потенціал існує необхідність постійного й при-
скіпливого вивчення даного питання в цілому та 
окремих його аспектів для збереження існуючих 
лідируючих позицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретичних і практичних ас-
пектів виробництва соняшнику приділяло ува-
гу багато науковців, зокрема відомі вітчизня-
ні вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, 
О.В. Воронянська, П.І. Гайдуцький, М.В. Гладій, 
О.Д. Гудзинський, Ю.В. Домашенко, Л.Я. Євчук, 
О.В. Крисальний, І.І. Лукінов, П.М. Макарен-
ко, П.Т. Саблук, В.С. Уланчук, М.Й. Хорунжий, 
Л.Г. Чернюк, О.М. Шпичак. Проте умови сього-
дення вимагають подальших досліджень з даної 
проблематики.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на значну 
кількість наукових праць щодо проблематики 
виробництва соняшнику та попри наявність по-
зитивних тенденцій його розвитку, питання й на-
далі залишається актуальним і потребує погли-
бленого вивчення, особливо в контексті сучасних 
умов господарювання.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідити особливості сучасного стану виробни-
цтва соняшнику в Україні та окреслити можливі 
напрямки його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соняшник в Україні протягом тривалого періоду 
є однією з провідних олійних культур. Міцні по-
зиції соняшнику в українському агробізнесі по-
яснюються насамперед його високою конкурен-
тоздатністю. Попит і ціни на соняшник із року в 
рік лишаються стабільно високими. Виробництво 
олійних культур в Україні вже багато років зо-
середжено переважно на соняшник, як основну 
сировину для промислового виробництва (у ва-
ловому виробництві рослинної олії близько 90% 
припадає на соняшникову). За прогнозами аналі-
тиків Oil World (Німеччина), в 2016/17 маркетин-
говому році очікується значне збільшення посів-
ної площі під соняшником в світі – до 25,64 млн 
га проти 24,61 млн га у попередньому сезоні [8].

Важливість виробництва соняшнику обу-
мовлюється цінністю його основного продукту 
переробки – соняшникової олії. Соняшникова 
олія – це єдиний вид продукції, який не зазнає 
сезонних цінових коливань. Вона доступна усім 
верствам населення. Обсяги її споживання що-
річно зростають. Не зважаючи на те, що укра-
їнці традиційно споживають соняшникову олію, 
внутрішній ринок нею перенасичений. До речі, 
Україна – єдина країна, ринок якої перенасиче-
ний цією продукцією. Олійна галузь – експортно 
орієнтована. 80% олії, яка виробляється в Україні, 
надходить до інших країн світу. І лише 20% спо-
живається на внутрішньому ринку. У цьому по-
лягає перевага олійнодобувної галузі, яка навіть 
в умовах сучасної фінансово-економічної кризи 
працює стабільно. Паралельно зі зростанням ви-
робництва соняшнику в Україні втричі збільши-
лися і потужності переробки олійних культур [4]. 
Галузь інтегрована у світовий ринок. Відповідно, 
світові коливання цін на олію визначають ціну на 
насіння соняшнику.

Найбільше соняшнику виробляється в Степу, 
а найменше на Поліссі. Нині соняшник швидко 
розповсюджується у північних і західних регіо-
нах, де раніше його вирощування стримувалося 
кліматичними умовами, відсутністю скорости-
глих і ранньостиглих гібридів, проявом хвороб. 
В останні роки значно зросли площі вирощуван-
ня соняшнику в Київській, Сумській, Вінницькій, 
Черкаській та на півночі Полтавської і Харків-
ської областей. В той же час найнижча врожай-
ність цієї культури в степових областях України, 
що є головними виробниками й переробниками 
сировини. Найвища врожайність – в Лісостепу, 
де, так як і на Поліссі врожайність не тільки ви-
сока, але й має тенденцію до зростання. В цілому 
по Україні урожайність соняшнику залишаються 
низькою і в півтора рази поступається країнам 
Європейського Союзу [9].

У 2014-2015 рр. найбільші площі олійних 
культур в Україні зосереджувалися у Кірово-
градській (743 тис га), Запорізькій (568), Дні-
пропетровській (558) та Полтавській (536 тис 
га) областях. При цьому в цих же регіонах були 
більш масштабні площі під соняшником. Домі-
нуюче вирощування соняшнику зосереджувало-
ся у великих і середніх сільськогосподарських 
підприємствах. Так, частка посівів соняшнику у 
сільськогосподарських підприємствах становила 
60%, фермерських господарствах – 20%. Решта – 
господарства населення. 

У період із 2000 до 2015 рр. валовий збір со-
няшнику в Україні збільшився з 3458 тис т до 
11181 тис т або втричі (табл. 1), що перевершило 
всі попередні прогнози. Виробництво соняшнику 
лідирує не тільки в порівнянні з іншими олійни-
ми культурами, а й порівняно з виробництвом 
стратегічної для держави культури – пшеницею. 
Так, згідно прогнозів вітчизняних і закордонних 
експертів на 2016/2017 маркетинговий рік площі 
під пшеницею зменшаться, а під соняшником у 
черговий раз збільшаться [8].

Таблиця 1
Динаміка виробництва й урожайності 

соняшнику в Україні
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Посівні пло-
щі, тис га 2943 3743 4572 5105 173,5

Зібрана пло-
ща, тис га 2842 3689 4526 5066 178,3

Обсяги виробни-
цтва, тис т 3458 4706 6772 11181 зб. у 3 р.

Урожайність, ц 
з 1 га 12,2 12,8 15,0 21,6 177,0

Джерело: складено за [5]

Виробництво соняшникової олії зросло з 
510 тис т до майже 4,26 млн т [7]. Таких зна-
чних темпів розвитку не спостерігається у жод-
ній сільськогосподарській галузі. Це зумовлено 
зростанням попиту як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, а також агроекологічними 
та економічними перевагами вирощування цієї 
культури. В останні роки саме значна віддача 
соняшникового поля привертає увагу товарови-
робників, оскільки насіння соняшнику як один із 
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ліквідних видів продукції, довгий час викорис-
товується як спосіб платежів сільськогосподар-
ськими виробниками.

Нині лише 20% виготовленої соняшникової 
олії споживається всередині країни. Споживання 
олії власного виробництва збільшилося за остан-
ні чотири роки з 6 до 18 кг на людину за рік, а 
фізіологічна норма складає 13 кг. Галузь є екс-
портно-орієнтованою, так як саме соняшникова 
олія – це єдиний ліквідний продукт, який Україна 
експортує до 100 країн світу. Україна є лідером з 
експорту соняшникової олії, забезпечуючи майже 
53% світової торгівлі цієї продукції. За підсумка-
ми 2014-2015 маркетингового року (МР) Україна 
в черговий раз стала світовим лідером з виробни-
цтва олії соняшникової завдячуючи виробництву 
4,26 млн т цього продукту та лідером світового 
експорту з обсягом 3,86 млн т. Найбільшими спо-
живачами української соняшникової олії є Індія 
та Китай. Протягом останнього часу Україна від-
крила для себе додатково ще 15 ринків, це пере-
важно країни Африки та Близького Сходу [7].

Експортують українські трейдери не тільки 
соняшникову олію, а й соняшниковий шрот, який 
здебільшого використовують на корм худобі, та 
безпосередньо насіння соняшнику. 

Як і в усьому світі, на внутрішньому ринку 
України соняшник користується постійним по-
питом, про що свідчить зростання на нього за-
купівельних цін. На початку вересня 2015 року 
соняшник у середньому по Україні коштував 
7,6 тис грн/т, а вже на початку 2016 р. ціни 
зросли до 10,5-11,0 тис грн/т. Для порівняння: 
в той же період 2015 р. ціни на сою становили 
8,2 тис грн, ріпак технічний – 8,5 тис грн/т [5]. 

Аналіз балансу українського ринку соняш-
нику [4] свідчить, що Україна змогла наростити 
обсяги виробництва соняшнику в 2013-2015 рр., 
не дивлячись на трансформаційні процеси, що 
відбувалися в державі. Що стосується співвідно-
шення експорту-імпорту соняшнику, то можна 
відмітити наступне. Обсяги експорту соняшнику 
в період у 2010-2015 рр. зменшилися на 88%, що 
пояснюється запровадженням експортного мита, 
що направлене на підтримку вітчизняного пере-
робного сектору.

У той же час обсяги імпорту в означений пе-
ріод зросли на 75%, що можна пояснити необ-
хідністю задовольняти потреби українських ви-
робників у якісному насіннєвому матеріалі та 
потреби переробних підприємств, потужності 
яких щороку збільшуються. Про активну діяль-
ність останніх свідчить зростання обсягів пере-
робки соняшнику на олію протягом 2010-2015 рр. 
на 40%. Хоча, не дивлячись на хорошу маржу 
й попит на українську олію, незабаром вітчиз-
няні переробники можуть зіткнутися з деякими 
проблемами на внутрішньому ринку. Проблеми 
можуть виникнути в зв’язку з посиленням кон-
куренції за сировину. За оцінками «УкрАгроКон-
салт», потужності з переробки наразі досягли 
майже 17 млн т, а у 2020-2021 роках можуть до-
сягнути 20 млн т [8].

Характерною рисою сучасного виробництва 
соняшника в Україні є поступове зростання по-
пулярності вирощування гібридів високолеїно-
вого соняшнику. Це пов’язано з низкою прита-
манних йому переваг і зі зростанням попиту на 

експорт високоолеїнової олії. Причина зростання 
попиту на даний вид олії – популяризація здо-
рового способу життя та харчування й відмінний 
конкурент оливковій олії (дешевше, але володіє 
всіма необхідними якостями, як і оливкова олія). 
Високоолеїновий соняшник – це соняшник, у 
складі якого знаходиться понад 82% олійної кис-
лоти Омега 9 (мононенасичена жирна кислота) і 
низький вміст лінолевої кислоти Омега 6 (поліне-
насиченої жирної кислоти). Такий соняшник ви-
рощується за традиційними методами селекції, 
генетичний потенціал складу олеїнової кислоти 
в ньому становить 95%, що є найвищим показни-
ком серед усіх олеїнової культур.

Окрім того, високоолеінова соняшникова олія 
містить в собі велику кількість вітаміну Е. Саме 
він зміцнює імунітет людини, зменшує ступінь 
ризику захворювань серцево-судинної системи, 
зменшує ризик захворюваності на рак. Тому ви-
сокоолеїінову соняшникову олію використовують 
для виробництва здорового харчування. Термін 
придатності у високоолеїнової олії в чотири рази 
більше, ніж у звичайної соняшникової олії.

Перші гібриди високоолеїнового соняшни-
ка з’явилися наприкінці 1990 рр., в Україні – в 
2000 році [3]. Спочатку збільшення площ під ви-
сокоолеїновим соняшником стримувала низка 
факторів: низька матеріальна зацікавленість 
виробників; перші сорти були нестабільними та 
низьковрожайними, а також мали низьку толе-
рантність до хвороб і рослин-паразитів (вовчок), 
значно поступалися лінолевому соняшнику за 
вищевказаними параметрами; низький рівень 
поінформованості про переваги високоолеїнової 
олії. За останні роки частина виробництва ви-
сокоолеїнового соняшнику постійно зростає й 
на сьогодні становить приблизно 10% від усього 
виробництва олійного соняшнику в усьому світі. 
В Україні частина виробництва високоолеїнового 
соняшнику становить поки що всього 2%. Про-
те, нині високоолеїнові гібриди не поступаються 
класичним за рівнем урожайності, стабільності, 
стійкості до хвороб і заразихи. Зростає зацікав-
леність ними великих переробників. Олія з ви-
сокоолеїнового соняшнику в основному йде на 
експорт в Європу, також її використовують в 
харчовій промисловості на внутрішньому ринку.

З огляду на підвищений попит у Європі на висо-
коолеїнову олію вітчизняні переробники високооле-
їнової сировини дають виробникам премію за ВО-
контент (як правило, премія платиться за насіння, 
що містить більше 83-84% олеїнової кислоти) [2]. 
Так, за тонну насіння високоолеїнового соняшнику 
платять на 50-100 доларів більше від ринкової ціни 
на класичний соняшник, тобто можна одержати 
премію, яка повністю компенсує вартість насіння 
на гектар. Окрім того, приймання такого соняшни-
ку здійснюється позачергово. На сьогоднішній день 
в Україні закупівлю й переробку високоолеїнового 
соняшнику здійснюють такі міжнародні компанії, 
як Каргілл і АДМ. Проявляє зацікавленість до цьо-
го проекту також і низка великих вітчизняних ви-
робників соняшникової олії. Ці компанії найбільш 
зацікавлені у створенні стабільної сировинної бази 
для виробництва високоолеїнової олії.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Аналіз сучасного стану виробництва соняш-
нику в Україні свідчить, з одного боку, про пе-
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реважно позитивний характер розвитку даного 
напрямку. Проте, є й негативні моменти, що не 
можна оминути увагою. Надмірне розширення 
посівів соняшника призвело до того, що в бага-
тьох господарствах його питома вага в структурі 
посівних площ перевищує 25-30%, замість реко-
мендованих наукою 8-10%. На думку багатьох на-
уковців і практиків уже зараз потрібно переорі-
єнтовувати виробництво соняшнику в напрямку 
зменшення посівних площ, які нині вважаються 
надмірними, та збільшення врожайності за ра-
хунок вирощування нових високопродуктивних 
сортів і гібридів. Так, на думку вчених ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки», посіви соняшнику 
необхідно скоригувати у 2020 р. до 2,4 млн га, а у 
2030 – 2,0 млн га [1]. 

Таким чином, унаслідок того, що в Україні 
близько 90% площ олійних культур зайнято під 
соняшником, відбувається деградація земель, за-
раження грунту та поширення хвороб сняшнику. 
Крім того, переважна більшість сільськогоспо-

дарських виробників соняшнику не дотримуєть-
ся технологічних вимог щодо розміщення його 
посівів. Постійне розширення посівних площ со-
няшнику часто супроводжується зниженням його 
врожайності внаслідок як порушення сівозмін, 
так і скорочення періоду повернення соняшнику 
на попереднє місце вирощування – повернення 
цієї культури на попереднє місце вирощування 
здійснюється через 1-3 роки. Це, в свою чергу, 
призводить до того, що рослини масово вража-
ються хворобами й шкідниками, а посіви зна-
чною мірою засмічуються бур»янами.

Так як наша держава наразі інтегрується в сві-
тову економіку, стратегія розвитку рослинництва 
загалом і виробництва соняшнику, зокрема, пови-
нна відповідати принципам ефективного функціо-
нування. В зв’язку з цим аграрним підприємствам 
доцільно збільшувати валові збори соняшнику не 
за рахунок збільшення посівних площ, а за раху-
нок збільшення врожайності, оптимальних сівоз-
мін, якісного селекційного насіння.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНУХА В УКРАИНЕ

Аннотация
Исследована роль производства подсолнуха в развитии отечественной экономики и хозяйственная 
ценность культуры, которая обуславливается важностью основного продукта её переработки – под-
солнечного масла; проанализированы региональные особенности выращивания подсолнуха в Украине, 
динамику его производства и урожайности, объёмы экспорта-импорта подсолнуха и подсолнечного 
масла; уделено внимание инновационному направлению, а именно – выращиванию высокоолеинового 
подсолнуха; выделены проблемные моменты в сфери производства подсолнуха в Украине.
Ключевые слова: обьёмы производства подсолнуха, посевные площади, урожайность, продукт пере-
работки подсолнуха – подсолнечное масло, высокоолеиновый подсолнух.
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THE MODERN STATE OF PRODUCTION OF SUNFLOWER IN UKRAINE

Summary
The role of production of sunflower in development of home economy and economic value of culture that 
is stipulated by importance of basic product of her processing – sunflower-seed oil are investigational; 
the regional features of growing of sunflower are analysed in Ukraine, dynamics of his production and 
productivity, volumes of export-import of sunflower and sunflower-seed oil; paid attention to innovative 
direction, namely – to growing highly of olein sunflower; problem moments are distinguished in the 
sphere of production of sunflower in Ukraine.
Keywords: production of sunflower volumes, sowing areas, productivity, product of processing of sunflower, 
are sunflower-seed oil, high-olein sunflower.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Осаволюк І.В., Лозовський О.М.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглядається сутність інноваційного менеджменту в управлінні підприємством. Досліджується 
його місце і роль в загальній системі управління. Обґрунтовані пріоритетні напрямки удосконален-
ня системи менеджменту. Визначені основні принципи інноваційної політики України, як складової 
комерційної діяльності підприємства на ринку. Проаналізовано головні аспекти сутності інноваційного 
менеджменту на підприємстві.
Ключові слова: інновація, інноваційний менеджмент, інноваційна політика, управління, конкуренція.

Постановка проблеми. В умовах загострен-
ня конкуренції на ринках ключового зна-

чення у збереженні та посиленні позицій підпри-
ємств набуває підвищення ефективності їхньої 
інноваційної діяльності. 

Необхідною і обов'язковою умовою стійкого 
розвитку підприємств є наявність дієвої, гнуч-
кої, системи управління, яка відповідає сучасним 
умовам господарювання і постійно адаптується 
до них. Більше того, здатність підприємства гене-
рувати інновації, успішно конкурувати на ринку 
і розвиватися значною мірою визначається якіс-
тю існуючої системи менеджменту, її орієнтова-
ністю в майбутнє.

Будь-яка інноваційна діяльність взагалі є склад-
ним процесом трансформації нових ідей та знань 
в об’єкт економічних відносин. Особливого значен-
ня в системі новітніх технологій набуває механізм 
управління створенням і впровадженням інновацій 
на ринку, тобто інноваційний менеджмент.

Оскільки інновація торкається всіх сфер гос-
подарської діяльності, то з розвитком національ-
ної економіки він стає найбільш ефективним ме-
тодом механізму ринкового господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Щодо стану розробки проблеми, слід відмітити 
наявність у наукових дослідженнях вітчизня-
них та зарубіжних вчених ґрунтовних розробок 
ефективного впровадження інноваційного ме-
неджменту. Теоретико-методичні аспекти розви-

тку інноваційного менеджменту розкриваються 
в працях відомих зарубіжні вчених, серед яких 
В. Аньшин, А. Афуа, Е. Дандон, М.Л. Джордж, 
Дж.П. Ендрю, К. Крістенсен, Г.Л. Сіркін, Е. Хар-
гадон, Г. Чесбро та інші. Вагомий внесок в ви-
вчення даного питання зробили також вітчизняні 
дослідники: І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, О.М. Кі-
бік, О.П. Подцерковний, Є.О. Бойко, Ю.З. Драпай-
ло, В.О. Котлубай, Г.С. Трофименко, В.О. Зелік та 
роботи інших вчених. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значні роз-
робки у цьому напрямку, все ж таки виникає 
потреба у більш детальному дослідженні іннова-
ційних процесів в менеджменті підприємства.

Головною метою статті є дослідження ролі інно-
ваційного менеджменту у загальній системі управ-
ління підприємством, основних етапів його розви-
тку та впливу на національну економіку України.

Виклад основного матеріалу. В умовах ринко-
вої економіки ефективний розвиток підприємств 
на тривалу перспективу можливий лише при 
врахуванні досягнень науково-технічного про-
гресу. Тому розвиток інноваційної сфери, через 
яку просуваються у виробництво інноваційні до-
сягнення, є особливо актуальним, оскільки вима-
гає серйозної уваги та вивчення. 

Інновацією називають прибуткове втілення 
й використання нововведень у вигляді впрова-
дження новітніх продуктів і послуг, нанотех-

© Осаволюк І.В., Лозовський О.М., 2017
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нологій, комплексу нових управлінських орга-
нізаційно-технічних та соціально-економічних 
рішень виробничого, фінансового, комерційного, 
адміністративного або іншого характеру.

Без гнучкого управління інноваціями (інно-
ваційного менеджменту), яке є рушійною силою 
його розвитку, неможлива тривала стабільність 
ефективного виробництва. У зв'язку з цим до-
сить гострою є проблема своєчасного просування 
інноваційних можливостей, концентрації ресур-
сів, оперативного управління інноваційним про-
цесом при мінімальному ризику від неправиль-
ного вибору інноваційного напрямку.

Інноваційний менеджмент – підсистема ме-
неджменту, метою якої є управління інновацій-
ними процесами на підприємстві. Залучення ін-
новацій у практику роботи підприємства чи їх 
створення власними силами здійснюється у меж-
ах інноваційного менеджменту. З таких позицій 
інноваційний менеджмент необхідно розглядати 
як систему управління, що активно впливає на 
підприємницьку діяльність, на розвиток іннова-
ційної, інвестиційної, соціально-економічної, по-
літичної діяльності як окремої організації, так і 
країни загалом [4].

Інноваційний менеджмент у загальному ви-
гляді – це складний механізм дії керуючої сис-
теми, яка створює для інноваційного процесу та 
інноваційної діяльності сприятливі умови й мож-
ливості для розвитку і досягнення ефективного 
результату. На нашу думку, його можна уявити 
у декількох аспектах (рис. 1).

Як наука і мистецтво управління інновацій-
ний менеджмент базується на теоретичних по-
ложеннях загального менеджменту, серед яких 
визначальними є закони та закономірності дина-
мічних систем, принципи, функції, форми й ме-
тоди цілеспрямованої діяльності людей у процесі 
управління цими системами. Мистецтво як функ-
ціональний елемент інноваційного управління за-
безпечує повноцінне використання знань, ідей, 
досвіду, прийняття творчих рішень керівниками 
і спеціалістами, розвиток ініціативи всіх учасни-
ків інноваційної діяльності в організації. 

Як вид діяльності інноваційний менеджмент 
являє собою сукупність процедур, що утворюють 

загальну схему управління інноваційним про-
цесом. Ця сукупність складається з відповідних 
функцій управління, кожна з яких розпадається 
на окремі види роботи (етапи), що пов'язані з ба-
гатогранною діяльністю підприємства і викону-
ються у відповідній послідовності. 

Як процес інноваційний менеджмент розгля-
дається як послідовне виконання управлінських 
функцій на всіх етапах реалізації інноваційної 
діяльності на підприємстві та стосується вироб-
ничо-технологічних, збутових і управлінських 
процесів [3].

Більш конкретно суть інноваційного менедж-
менту розкривається в його функціях, до яких 
можна віднести:

– управління процесами створення нових 
знань; 

– управління творчим потенціалом тих, хто 
створює нові знання; 

– управління освоєнням нововведень; 
– управління соціальними та психологічними 

аспектами нововведень.
Найважливішою та першочерговою ціллю ін-

новаційного менеджменту можна вважати забез-
печення ефективного тривалого функціонування 
інноваційного процесу на основі ефективної ор-
ганізації всіх його складових елементів і систем, 
створення конкурентоспроможної інноваційної 
продукції, технологій. Основою інноваційного 
процесу є створення, впровадження і поширення 
нововведень, що характеризуються науково-тех-
нічною та моральною новизною. Інновації також 
виявляються в удосконаленні та зміні систем 
управління та організації виробничих процесів. 
Постійно розробляються, освоюються й впрова-
джуються нові організаційні структури, методи 
розробки управлінських рішень, форми та мето-
ди стимулювання на підприємствах

Як система управління інноваційний менедж-
мент складається з двох ланок, або підсистем: 
керуючої підсистеми (суб’єкта управління) і ке-
рованої підсистеми (об’єкта управління), зв’язок 
суб’єкта управління з об’єктами відбувається за 
допомогою руху інформації. Цей рух інформації 
являє собою сам процес управління, тобто процес 
розроблення і здійснення керуючої дії суб’єкта 

управління на об’єкт управління. Ме-
ханізм керуючого впливу включає 
збір, обробку і передавання необхід-
ної інформації та прийняття відповід-
них рішень. Суб’єктом управління в 
інноваційному менеджменті можуть 
бути менеджери і спеціалісти різного 
рівня залежно від об’єкта управління. 
Об’єктом управління в інноваційному 
менеджменті можуть бути інноваційні 
процеси, інноваційна діяльність, інно-
вації, економічні відносини між учасни-
ками ринку інновацій [1].

Інноваційна діяльність в умовах пе-
реходу економіки України на іннова-
ційний шлях розвитку набуває особли-
вого значення. Охопивши різні аспекти 
ринкових відносин інноваційний процес 
сприяє зростанню промислового вироб-
ництва, дає змогу підвищувати продук-
тивність праці, залучати до виробничої 
сфери нові резерви.

 

ІННОВАЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Розробка та прийняття 
управлінських рішень 
щодо контролю 
результатів інноваційної 
діяльності

Управлінський

Застосування 
інноваційних підходів 
до організації та 
реалізації збутової 
діяльності

Збутовий

Впровадження 
інновацій на всіх стадій 
перетворення вхідних 
ресурсів у головну 
продукцію

Виробничо-
технологічний

Процеси

Види діяльності Суб’єкти управління

Наука і мистецтво

Рис. 1. Аспекти визначення сутності  
інноваційного менеджменту
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Інноваційний менеджмент порівняно нове 

поняття для наукової громадськості і бізнесу 
України. Саме зараз Україна переживає бум 
новаторства. На зміну одним формам і методам 
управління економікою приходять інші. 

На період розпаду СРСР в українській науці 
існував інноваційний потенціал та набутий до-
свід, достатній для переходу до інтенсивної фор-
ми інноваційного розвитку. На початку 90-х років 
Україна мала значні можливості для успішного 
розвитку в науково-технологічній сфері, потен-
ціал за багатьма параметрами відповідав рівню 
найбільш розвинутих країн. Вітчизняна наука 
та технології з окремих пріоритетних напрямів, 
наприклад, матеріалознавства, теоретичної фі-
зики, математики, зварювального виробництва 
тощо посідала передові позиції у світі. Проте цей 
перехід стримувався загальним спрямуванням 
економічного розвитку на екстенсивний тип від-
творення, що зумовлювалося застарілістю форм 
і методів планування, обмеженим доступом га-
лузей загального призначення до інноваційних 
результатів, недосконалістю критеріїв ефектив-
ності економічного розвитку, обмеженістю фінан-
сових ресурсів та відсутністю налагоджених і по-
стійно діючих механізмів їхньої концентрації на 
інноваційних пріоритетах. Безперечно, протягом 
років економічних трансформацій, які здійсню-
валися непослідовно та тривали в Україні надто 
довго, відбувся спад інноваційної діяльності [2]. 

Але нині більшість українських підприємств 
усвідомила, що необхідні інноваційні, принципо-
во нові методи організацією є необхідними. На 
сучасному етапі загострюється конкуренція і 
підвищуються вимоги споживачів, тому постій-
ні нововведення можуть стати одним із факто-
рів отримання конкурентних переваг. Пошук 
ефективних організаційних форм управління 
нововведеннями, створення механізму інтегра-
ції та координації діяльності в процесі розробки 
й впровадження нововведень вимагають підви-
щення уваги до інноваційного менеджменту як 
сукупності організаційно-економічних методів та 
форм управління у різних ланках і насамперед 
на рівні первинної ланки – підприємства.

Україна володіє потужним науковим потен-
ціалом, що становить інтелектуальне багатство 
нації. Найбільшою проблемою є реалізація інте-
лектуальних ідей та їх комерціалізація з немате-
ріальних в матеріальні активи [6]. 

Подальший економічний розвиток України, 
перспектива посісти належне місце в європей-
ському співтоваристві та світі залежать насам-
перед від опанування інноваційної моделі еконо-
мічного розвитку. 

До основних принципів державної інновацій-
ної політики України належать: 

– урядова підтримка фундаментальних дослі-
джень; 

– пріоритет інновацій над традиційним вироб-
ництвом – передбачає визнання за наукою про-
відної ролі в системі продуктивних сил; 

– свобода наукової та науково-технічної твор-
чості в контексті інноваційної діяльності забезпе-

чується відповідними законодавчими актами та 
Конституцією держави;

– принцип підтримки конкуренції у сфері на-
уки, техніки й інноваційної діяльності означає 
поєднання стимулювання з функціонуванням 
інноваційних структур в умовах конкурентного 
середовища; 

– створення загальногосподарського, іннова-
ційного клімату; 

– заохочення відновлення капіталу особливи-
ми пільгами при впровадженні нових, що рані-
ше не використовувались у виробництві, видів 
устаткування, сировини, матеріалів, енергії;

– сприяння розвитку міжнародного наукового 
співробітництва [5].

Нові економічні умови вимагають інтенсив-
ної інноваційної діяльності, підвищення уваги до 
ефективної організації досліджень та розробок, 
організації нововведень на всіх стадіях життє-
вого циклу продукції, зниження інноваційних 
ризиків, стратегічного управління в діяльності 
кожного підприємства.

Ефективний інноваційний менеджмент під-
приємств та організацій передбачає такі дії як 
формування й реалізацію інноваційних програм 
різних рівнів, підготовка навчання і переквалі-
фікацію кадрів, здійснення прикладних та на-
уково-дослідних робіт, орієнтованих на розробку 
нових сучасних технологій, розвиток нових чи 
значне вдосконалення вже існуючих інновацій-
них структур. Найважливішою та першочерго-
вою ціллю інноваційного менеджменту можна 
вважати забезпечення ефективного тривалого 
функціонування інноваційного процесу на основі 
ефективної організації всіх його складових еле-
ментів і систем, створення конкурентоспромож-
ної інноваційної продукції, технологій.

Висновки та пропозиції. Таким чином, інно-
ваційний менеджмент – це сукупність економіч-
них, мотиваційних, організаційних і правових 
засобів, методів і форм управління інновацій-
ною діяльністю конкретного об'єкта управління 
з метою одержання найоптимальнішим шляхом 
економічних результатів цієї діяльності. Іннова-
ційний менеджмент націлений на забезпечення 
ефективного функціонування інноваційного про-
цесу в підприємства, з метою створення можли-
вості її конкурентоспроможності на ринку в дов-
гостроковій перспективі. 

Як переконує світова та українська практика, 
раціональне використання власного потенціалу 
підприємства є запорукою його конкурентоспро-
можності особливо в сучасних досить складних 
умовах господарювання. 

Визначивши проблеми інноваційного менедж-
менту та основні шляхи їх розв’язання, можемо 
зробити висновок, що для ефективного розвитку 
інноваційного менеджменту в Україні, для вирі-
шення його проблем, перш за все, головну увагу 
потрібно приділяти створенню загальногосподар-
ського, інноваційного клімату, а також сприянню 
розвитку міжнародного наукового співробітни-
цтва для подальшого процвітанні інноваційного 
менеджменту на підприємствах. 



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 676

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Список літератури:
1. Герчикова И.Н. Менеджмент [Текст]: учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 

2011. – 458 с. 
2. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 448 с. 
3. Іртищева І.О. Особливості формування інвестиційного забезпечення галузі в контексті національної 

антикризової політики / Іртищева І.О., Стройко Т.В., Бойко Є.О. // Збірник наукових статей: «Менеджмент 
у ХХІ сторіччі: методологія і практика» – Полтава: видавець Шевченко Р.В., 2014. – С. 123-127.

4. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – 
Суми: Університетська книга, 2014. – 728 с. 

5. Плакіда В.Т. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу напряму 
підготовки спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства») [Текст] / В.Т. Плакіда, Н.М. Богдан; Харк. нац. 
акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2012. – 76 с. 

6. Трофименко Г.С. Розвиток інноваційного менеджменту в Україні / Г.С. Трофименко, В.О. Зелік // [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ NPE_2015/Economics/15_192569.doc. htm

Осаволюк И.В., Лозовский А.Н.
Винницкий торгово-экономический институт 
Киевского национального торгово-экономического университета

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация 
В статье рассматривается сущность инновационного менеджмента в управлении предприятием. Ис-
следуется его место и роль в общей системе управления. Обоснованные приоритетные направления 
совершенствования системы менеджмента. Определены основные принципы инновационной политики 
Украины, как составляющей коммерческой деятельности предприятия на рынке. Проанализированы 
основные аспекты сущности инновационного менеджмента на предприятии.
Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент, инновационная политика, управления, 
конкуренция.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MANAGEMENT  
IN DOMESTIC ENTWRPRISES

Summary
In the article the essence of innovation management in enterprise management. We study its place and 
role in the overall control system. Reasonable priority areas for improving the management system. The 
basic principles of innovation policy in Ukraine as part of a commercial activity of the enterprise in the 
market. We analyzed the main aspects of the spirit of innovation management in the enterprise.
Keywords: innovation, innovation management, innovation-tion of poly-tick, management, competition.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Пичкур И.Н.
Днепропетровская медицинская академия

В статье информационные технологии рассматриваются как основной продукт в мировой глобализации. 
Проанализирован доступ к информационным и коммуникационным технологиям в мире. Показано, каким 
образом коммуникационные технологии выступают предусловием социального и экономического развития 
нашего информационного общества. Исследованы принципы трансформации общества, которому нужна 
солидарность принципов экономики и политики. 
Ключевые слова: информационные технологии, глобализация, экономика, мировые рынки, финансовые 
рынки, инвестиции, трансформация, инновации, общество.

Постановка проблемы. Сегодня во всём 
мире ведутся дебаты в отношении общих 

достижений информационно-технологической 
революции и глобализации, которые безупречны, 
если мы обращаемся к социальному измерению в 
его планетарном масштабе.

Процесс исторической трансформации мира 
имеет несколько измерений – технологический, 
экономический, социальный, культурный и гео-
политический. Как и все дебаты по фундамен-
тальным вопросам, споры часто приобретают 
идеологическое содержания и имеют тенденцию 
к упрощению проблемы. По мнению сторонников 
технологий, нас ждёт прекрасное будущее, но 
только при условии преодоления препятствий в 
отношении инноваций и конкуренции. 

Всё, что нам нужно – это незначительное ко-
личество регуляторов, которые защищают от бю-
рократии на пути к скорейшему достижению над-
современности. Более увлечённые сворачиванием 
производства и сокращением рабочих мест, отсут-
ствием элементарной социальной защищённости, 
видят в глобализации лишь обновлённую версию 
традиционной капиталистической идеологии.

По их мнению, информационные технологии 
способ возрождения эксплуатации, увеличения 
безработицы, экологической деградации и втор-
жение в частную сферу. Технократическая эли-
та противостоит нео-луддитам.

На самом деле все выглядит гораздо сложнее, 
чем приведённые точки мнения. Современные 
перспективы социального развития определяют-
ся возможностью создания синергетичного вза-
имодействия технологических инноваций и че-
ловеческих ценностей, что обуславливает такую 
перестройку организаций и институтов, которая 
создаст позитивные связи между продуктивно-
стью, гибкостью, солидарностью, безопасностью, 
сотрудничеством и ответственностью в рамках 
новой модели развития, которая способна обеспе-
чить социальную и экономическую стабильность.

Согласиться с определёнными целями не 
сложно – сложно разработать соответствующие 
стратегии. Одним из источников разногласий, без-
условно, является отличие интересов, ценностей и 
приоритетов. Однако в большей степени несогла-
сованность социальной и экономической политики 
вызвана непониманием источников и скрытого со-
держания трансформации, что происходит.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Объясняя значение трансформации, в 

первую очередь обратимся к процессам так на-
зываемым «движущим механизмам «, а именно 
революций информационных технологий и гло-
бализаций. Как видно эти два процесса тесно 
связаны друг с другом в сложной системе вза-
имодействия. Именно они могут и стать удачной 
точкой отсчёта для обсуждения связи между но-
вой социально – экономической системой и уве-
личением неравенства в планетарном масштабе. 
Большим научным вкладом в изучение данной 
проблемы являются исследования учёных США, 
Великобритании, Европы, в частности М. Ка-
стеллс, С. Фриман, Дж. Доси, Л. Тисон и других. 
Анализируя процесс развития информационной 
эпохи в разных странах можно наблюдать ком-
плексное явление. К примеру, модернизация ин-
формационных технологий уменьшила процент 
бедности в очень больших странах: Китае, Ин-
дии, Бразилии. В то же время новые технологии 
ликвидируют системы производства и органи-
зации мировой торговли. В этой связи уходит в 
прошлое традиционное сельское хозяйство, ко-
торое раньше занимало две третьих занятости 
населения планеты. В связи с чем, виден мас-
совый «выход» сельских работников в странах 
Азии. В странах Западной Европы рост безра-
ботицы так же имеет место и обусловлен тем, 
что фирмы сталкиваются со строгими нормами 
трудового законодательства и необходимостью 
выплачивать высокую заработную плату. Обе-
спечение щедрой социальной помощи сознатель-
но приводит к отказу в создании новых рабочих 
мест. В современных условиях важны не толь-
ко инвестиции в модернизацию, но гениальные 
люди. Однако такие условия создают так назы-
ваемых аутсайдеров или «четвёртый мир». На-
селение этого уровня, к сожалению, обречены на 
низкий уровень благосостояния. 

Таким образом, целью статьи является, ха-
рактеристика технологических инноваций, орга-
низационные изменения и глобализация, анализ 
измерения неравности и социальной исключи-
тельности в которой видна глубина социально – 
экономического кризиса, что мы переживаем.

Изложение основного материала. Новое раз-
решение проблем в сфере социального развития 
и станет началом совместного выживания в но-
вых условиях «информационной эпохи». В по-
следние десятилетия образовался новый тип со-
циально-экономической организации. Весь новый 
свет по сути живёт в условиях капитализма. 
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Впервые в мировой истории вся планета капи-
талистическая – несколько плановых экономик, 
что сохранились, выживают и развиваются бла-
годаря связям с глобальным капиталистическим 
рынком. Современный капитализм является 
очень традиционным и в то же время радикально 
новым. Он традиционный, поскольку предполага-
ет жёсткую конкуренцию в гонке за прибылью, а 
личный интерес выступает его движущей силой. 

Вместе с тем, он принципиально новый, по-
тому, что поддерживается новыми информаци-
онными и коммуникационными технологиями, 
которые есть базисом для новых источников 
продуктивности, новых организационных форм 
и создания глобальной экономики. Информаци-
онные и коммуникационные технологии сегодня 
стратегический способ развития всех стран, не-
зависимо от специфики их культуры и институ-
тов. В то же время новые информационные тех-
нологии не являются причиной тех изменений, 
которые мы сейчас переживаем, но при отсут-
ствии их ничто из того, что меняет нашу жизнь, 
не было бы возможным. 

Вся сфера человеческой деятельности бази-
руется на власти информации и технологических 
инновациях. Генная инженерия, обязана своим 
возникновением увеличению информационных 
возможностей, развивается так стремительно, 
что возможно, в ближайшем будущем нам откро-
ются тайны живой материи, мы сможем властво-
вать над жизнью, и это будет иметь невероятные 
последствия.

Конечно, развитие информационных техноло-
гий происходит неравномерно. Эта ситуация вряд 
ли улучшится, ведь третья часть населения пла-
неты вынуждена выживать на сумму эквивалент-
ную одному доллару. Технологии сами по себе не 
способны решить социальные и экономические 
проблемы в мире. Вместе с тем, доступ к инфор-
мационным и коммуникационным технологиям в 
контексте нашей реальности выступают предус-
ловием социального и экономического развития. 
Функционально новые технологии эквивалентны 
электричеству в индустриальную эпоху.

Решающая роль новых информационных тех-
нологий в стимулировании развития имеет две 
стороны. С одной стороны, она позволяет стра-
нам стремительно развивать экономику, модер-
низировать систему производства и увеличивать 
конкурентоспособность гораздо быстрее, чем 
раньше. Примером в этом выступает экономика 
Гонконга, Сингапура, Южной Кореи. Несмотря 
на финансовый кризис, который не связан с уве-
личением конкуренции, но, возможно, спровоци-
рована включением развивающихся азиатских 
экономик в глобальные потоки капитала.

С другой стороны, для стран, не способных 
адаптироваться к новой технологической систе-
ме, отставание приобретает кумулятивный ха-
рактер. Перспектива перехода к информацион-
ной эпохе зависит от доступности образования 
для всех слоёв общества, а так же – от возмож-
ности освоения и обработки информации опять – 
таки в масштабах целого общества. 

Исходя из таких соображений, регионы и пред-
приятия, в которых внедрены наиболее передовые 

технологии производства и системы менеджмента, 
с большой активностью привлекают к сотрудниче-
ству талантливых людей со всего мира, игнорируя 
при этом значительную часть собственного насе-
ления, уровень образования и культурно-техниче-
ские навыки которого не соответствуют требовани-
ям новой системы производства.

В глобальном плане страна имеет мало шансов 
стать развитой, если она исключена с технологи-
ческой системы информационной эпохи. Для та-
ких стран не обязательно даже просто иметь про-
изводство высокотехнологического оборудования, 
однако необходимым является использование пе-
редовых информационных технологий, что в свою 
очередь, требует перестройки всего общества.

Похожим образом обусловлены и жизненные 
перспективы некоторых отдельных индивидов. 
Так программистом или финансовым аналитиком 
может стать только тот, кто достаточно образо-
ван для того, чтобы постоянно перепрограмми-
ровать линию своего профессионального совер-
шенствования. Остальные, не имеющие такого 
уровня образования зависят от социальной ор-
ганизации, стратегии конкретных предприятий и 
типа социальной политики.

Вместе с тем, рядом с рыночным влиянием, 
также остаётся в силе тенденция к поляризации 
социальной структуры – как в международном, 
так и внутригосударственном масштабах.

Выводы и предложения. В целом, подводя 
итоги можно сделать вывод, что новые инфор-
мационные технологии в теперешней ситуации, 
безусловно, содействуют экономическому разви-
тию и материальному благосостоянию, так как 
даёт власть, знания и творчество.

Пока ещё это использование отличается не-
равномерностью как в приделах одной страны, 
так и при сравнении стран. Развитие культуры 
и образования обеспечивает развитие техноло-
гий, что в свою очередь обусловливает прогресс 
в экономике, который содействует социальному 
развитию, а он, опять таки, – стимулирует раз-
витие культуры и образования.

Данная схема может послужить на благо про-
гресса, но, с таким, же успехом может стать «по-
рочным кругом» возобновления недоразвитости. 
Как именно пойдёт такой процесс, зависит не от 
технологий, а от общества и его противоречивой 
динамики. Сегодня в эпоху глобализации мировые 
рынки являются связанными друг с другом во 
всемирном масштабе, таким образом, что сбере-
жения и инвестиции во всех странах – даже если 
большинство из них не притягивают глобальных 
инвестиций – являются зависимыми от эволюции 
и динамики глобальных финансовых рынков. Гло-
бальная экономика стремится охватить весь мир, 
и все люди на территории, так или иначе, попа-
дают под это влияние. Новые финансовые рынки 
подчиняются не только законам экономики, но и 
новым информационным турбулентностям.

Сегодня глобализованному миру нужна соли-
дарность, в котором первичный принцип эконо-
мики и политики выходит из человека. И этот 
принцип отвечает той логике эффективности и 
креативности, который свойственен нашему ин-
формационному обществу. 



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

679

Список литературы:
1. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия. – 2001. – № 3. URL: www.

mevriz.ru 
2. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2000. – С. 18.
3. Рудницька Р. Вестернізація соціального ареолу життя особистості як український варіант глобалізації 

соціокультурного простору // Українське суспільство-2003. Соціологічний моніторинг. – К., 2003. – С. 491-495.
4. Castells M. Economy, Society and Culture – Vol. I: The Rise of Network Society. – Oxford:Blackwell, 1996.
5. Carnoy M. Sustainable Flexibility: Work, Family and Community in the Information Age. – New York: Cambridge 

University Press, 1999.
6. Dosi G. et al. Technical Change and Economic Theory. – London: Pinter, 1998.
7. Hirst P., Thompson G. Globalization in Question. – Cambridge: Polity Press, 1996.

Пічкур І.М.
Дніпропетровська медична академія

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Анотація
В статті інформаційні технології розглядаються як основний продукт в світовій глобалізації. Проаналізовано 
доступ до інформаційних та комунікаційних технологій в світі. Показано яким чином комунікаційні технології 
виступають передумовою соціального і економічного розвитку нашого інформаційного суспільства. Досліджено 
принципи трансформації суспільства, якому потрібна солідарність принципів економіки та політики. 
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Summary
This article discusses information technology as the main product in the world of globalization. It has been 
analyzed access to information and communication technologies in the world. It shows how communication 
technologies are the precondition for social and economic development of our information society. We 
studied the principles of transformation of society, which needs the solidarity economy and policy guidelines.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
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імені О.М. Бекетова

У публікації розглядаються питання щодо суттєвих особливостей понятійної бази готельної діяльності 
як виду послуг. Досліджено наукові підходи до сутності терміну «готельна послуга», із узагальнення 
та уточнення яких логічно сформульовано авторське визначення понять «послуга» та «готельна послу-
га». Запропоновано авторську модель гостинності, яка враховує економічну складову організаційних і 
соціальних відносин.
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Постановка проблеми. В’їзний туризм є 
важливим джерелом валютних надхо-

джень не тільки для промислово розвинених 
країн, але й для країн, що розвиваються. Так, 
наприклад, питома вага прибутків від іноземного 
туризму в загальній сумі надходжень від експор-
ту товарів та послуг становить: в Іспанії – 60%, 
Австрії – 40%, Греції – 36%, Швейцарії – 12%, 
Італії – 11%, Португалії – 21%, на Кіпрі – 52% 
[1]. В більшості країн, що розвиваються, на част-
ку іноземного туризму припадає 10-15% прибут-
ків від експорту товарів та послуг (Індія, Єгипет, 
Парагвай, Коста-Ріка). Однак у деяких країнах 
цей показник є значно вищим: Колумбія – 20%, 
Ямайка – 30%, Панама – 55%, Гаїті -73% [1]. 

Україна в цьому переліку країн не виключен-
ня – в останнє десятиліття вітчизняний ринок 
туристських послуг і, відповідно, індустрія гос-
тинності, розвиваються швидкими темпами, осо-
бливо у великих промислових і фінансових цен-
трах країни, однак, треба відзначити, значимість 
цього сегмента для вітчизняної економіки в ціло-
му поки істотно нижче, ніж це має місце в розви-
нених країнах [2, 3]. Щорічно туристи вивозять із 
України за рубіж понад 1 млн. дол., у той час, як 
на в'їзному туризмі країна заробляє трохи біль-
ше 100 тис дол. у рік. Колись це співвідношення 
було чотири до одного на користь туристів з-за 
кордону. Вітчизняна туріндустрія формує менше 
1% сукупного ВВП [4]. Однією з основних причин 
такого стану справ є відсутність достатньої го-
тельної бази, здатної прийняти іноземних турис-
тів на світовому рівні, оскільки готельний бізнес і 
туризм тісно пов’язані між собою і багато в чому 
економічно залежні.

На сьогодні Україна займає одне з останніх 
місць в списку Європейських країн за кількістю 
готелів: на 1 готель припадає 27 тис. жителів, у 
той час як у Чехії – 2,3 тис., Естонії – 3,4 тис., 
Болгарії – 3,9 тис. [5]. У великих містах Украї-
ни сьогодні будуються 4-х- і 5-зіркові готелі, що 
відповідають світовим стандартам, але в цілому 
по країні картина залишається стабільно незадо-
вільною. Наведені факти низького рівня розви-
тку готельної справи в Україні й вимоги нового 
часу ускладнюють завдання і роблять необхід-
ними й затребуваними нові дослідження та нові 
способи впровадження їх в практику. Ці дослі-
дження повинні відповістити на запитання, чому 
всі три механізми (державної політики, ініціатив 
бізнесу й вплив масової свідомості на реформи) 
не створили до теперішнього часу в жодному ре-

гіоні Україні готельного комплексу, що відпові-
дав би світовим стандартам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній економічній літературі проблемам 
формування й розвитку ринку готельних по-
слуг приділяється значна увага серед учених. 
Значний вклад в розвиток готельної справи вне-
сли О. О. Любіцева, Т. В. Черевичко, С. І. Бай-
лік, дослідження яких концентрують увагу на 
питаннях регіональної проблематики туризму 
й гостинності, культурі обслуговування, ринко-
вих механізмах [6–9]. Історія розвитку галузі, 
характер її систем управління, проблеми пер-
соналу та якості готельних послуг висвітле-
ні в працях А. Д. Чудновського, М. А. Жукової, 
Т. І. Ткаченко, В. Г. Федорченко, Т. А. Дьорової 
[10–13]. В. В. Іванов, А. Б. Волов, П. Р. Пуцентай-
ло, Д. І. Єлканова сформували базові положення 
маркетингового підходу до готельного бізнесу, ор-
ганізаційно-економічного моделювання, розробці 
заходів антикризового управління [14–16]. В ро-
боті С. С. Скобкіна визначені завдання й методи 
розробки стратегії розвитку готельної індустрії 
[17]. Л. М. Кузьменко, В. Ф. Семенов приділили 
увагу економічній характеристиці готельного біз-
несу на регіональному рівні [18–19]. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз робіт представлених 
вище авторів дозволяє зробити висновок про на-
явність наукового інтересу до питань розвитку 
ринку готельних послуг і ринку туризму. Однак, 
у вищезгаданих наукових працях недостатньо 
розглянуті характеристики й особливості готель-
ної діяльності як виду послуг. 

Мета статті полягає в уточненні сутності го-
тельних послуг як основного сегмента ринку ту-
ризму та визначенні їх специфічних особливостей.

Виклад основного матеріалу. Завдання дослі-
дження готельного господарства в основах своїх 
орієнтовано на аналіз ситуації в країні і пошук 
системних рішень зміни незадовільного її стану 
на краще. Це завдання з наукових позицій має 
свої окремі напрямки розгляду, які однаково ак-
туальні на теренах всієї системи країн СНД і, в 
першу чергу, України та Росії. Корисний в цьому 
питанні й досвід закордонних фахівців.

Звернемо увагу, що такі відомі вчені як 
Дж. Шоул і Дж. Р. Уокер представили система-
тизовану структуру знань щодо забезпечення 
успіху в сфері готельних і туристських послуг. 
Дж. Р. Уокер висвітлює основи менеджменту в 
сфері гостинності, підкреслюючи високу ефек-
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тивність професійних знань фахівців готельного 
профілю [20].

Джон Шоул – спеціаліст по питанням культури 
обслуговування. Він стверджує, що успіх в сфері 
послуг складається з трьох частин – якості про-
дукту чи послуги, надійності та швидкості обслу-
говування, відношення до клієнта. Шоул постулює 
своє економічне розуміння сервісу та своє відно-
шення до нього таким висловом – сервіс, а точніше 
його рівень якості, – це стратегія, й стратегія на-
стільки ж потужна, як маркетинг, й настільки ж 
ефективна, як високоякісний продукт [21].

Питання формування ефективної структури 
готельних підприємств й угрупувань та визна-
чення функцій в готельній діяльності розроблені 
в працях С. Медлік і Х. Інграм. Вони орієнтують 
фахівців також на сервісну складову гостинності 
та необхідність введення інновацій [22].

А. Пфлегер в роботі [23] приводить базові 
стійкі правила організації менеджменту, роз-
глядає принципи роботи з персоналом готелів. 
Характеристики готельних послуг в аспекті рин-
кової моделі бізнесу (якість, реклама, ціни) про-
аналізував М. Турковський. З його роботи [24] 
слідує, що ринковий механізм поки що працює 
недосконало, але до дійсно конкурентних умов 
підготовку треба проводити вже зараз. 

В термінологію готельного бізнесу включено по-
няття «готельна справа» та «надання послуг». На-
дання послуг визначають як специфічний процес 
обслуговування клієнтів щодо тимчасового прожи-
вання, який, окрім того, побудований на економіч-
них відносинах, тобто на платній основі [25].

Г.М. Юльчієва у роботі [26] систематизувала 
думки багатьох дослідників про те, що розумі-
ється ними під терміном «послуга». Вона показа-
ла, що зміст цього поняття пройшов значний ево-
люційний шлях від «особливий вид благ, здатний 
приносити хазяїнові дохід» [27] до «результат 
корисної праці, що збільшує споживчу вартість 
його продукту» [28]. У загальтермінологічному 
плані послугу визначають як «діяльність, що не 
матеріалізується в продукті, щось невловиме». 
На думку авторів, у сучасній економіці послуга – 
це ринковий товар, що має споживчу вартість, 
і не передає свою матеріальну частину спожи-
вачеві. Безумовно, існують і неринкові послуги 
(добродійність, безкорислива допомога й ін.), але 
у всякому разі послуга несе в собі певні витрати 
(матеріальні, трудові, часові, емоційні).

Поняття «послуга» та «сфера послуг» мають 
досить складний зміст, їх трактовка (тлумачен-
ня) постійно уточнюються, але для конкретної 
цілі – формування погляду на готельну справу – 
нам корисно може послужити таке визначення: 
«сфера послуг – це сукупність галузей, підга-
лузей і видів діяльностей, функціональне при-
значення яких в сфері суспільного виробництва 
виражається в виробництві та реалізації матері-
альних і нематеріальних (духовних) послуг насе-
ленню» [29]. Звідси сфера готельних послуг має 
галузевий характер зі своєю внутрішньою специ-
фікою організації та діяльності. Готельний бізнес 
чи готельна справа в широкому змісті входять в 
більш загальне поняття – готельне господарство, 
функція якого полягає в наданні платних послуг 
розміщення в готелях та аналогічних закладах. 
Спектр цих послуг досить широкий (проживан-

ня, харчування, культурне обслуговування тощо) 
і комплекс їх різновидів постійно збільшується. 
Специфікою готельного обслуговування є те, що 
сама послуга не може вироблятися окремо від іс-
нуючого матеріального продукту.

З розвитком туризму масштаби готельної 
сфери послуг доведені до типу індустріального 
виробництва, в зв’язку із чим до множини готе-
лів і всіх інших засобів розміщення правомірно 
застосовувати поняття «підприємства індустрії 
гостинності». Їх продуктом є «комплекс фізич-
них, соціальних і емоційних компонентів» [30]. 
Обслуговування у готелі – це система заходів, 
що забезпечують високий рівень комфорту та 
задовольняють найрізноманітніші побутові, гос-
подарські та культурні запити гостей [30].

Саме послуга, по Ф. Котлеру, – «це будь-який 
захід або вигода, які одна сторона може запро-
понувати іншій і які в основному невідчутні і не 
приводять до заволодіння чим-небудь» [31]. Ви-
значають, що готельні послуги не мають матері-
альної форми, не підлягають зберіганню. Щодо 
терміну «готельні послуги», то в його змісті ак-
центується увага науковців на «діях підприєм-
ства по розміщенню споживача» [32], на розу-
мінні готельної послуги як «результату взаємодії 
готельного комплексу та клієнта, діяльність об-
слуговуючого персоналу по задоволенню потреб 
клієнта» [33], надання приміщення для прожи-
вання та здійснення супутніх послуг [34]. Деякі 
автори ототожнюють готельні послуги з готель-
ним продуктом [35]. Є ще значний перелік ви-
значень поняття «готельна послуга», але головне, 
що важливо підкреслити в науковому визначен-
ні, так це те, що в силу складності потреб клі-
єнта й «нематеріальності» самої послуги, це по-
няття формується та сприймається суб’єктивно. 
Виїхавши з готелю, гість залишає собі від нього 
тільки пам'ять і деякі відчуття. З цього положен-
ня випливає деякий комплекс характеристики 
готельного бізнесу: безпосередня орієнтація на 
потреби клієнтів, в характері виробництва пріо-
ритетно розглядається сам процес обслуговуван-
ня, а якість послуг має подвійну оцінку: з одного 
боку – це певний загальноприйнятий стандарт, 
а з іншого – та оцінка, з якою послуга сприйма-
ється гостем (споживачем). А це означає, що го-
тельна послуга, за критерієм її оцінки, не стіль-
ки «стандарт» або «очікування», скільки ступень 
задоволення споживача. З авторських позицій, 
готельна послуга – це комплексна система мате-
ріальних і нематеріальних елементів речовинної, 
трудової і соціокультурної природи, що надаєть-
ся споживачеві в тимчасове користування та за-
безпечує комфортні умови і різноманітні потреби 
клієнта в період його перебування в готелі. 

Комплекс додаткових та супутніх послуг теж 
є значним та різноплановим: послуги харчування, 
побутові, медичні, інформаційно-довідкові, торгі-
вельні, спортивно-оздоровчі, розважальні, послу-
ги бізнесової орієнтації. Дістали розвиток і нові 
ексклюзивні послуги – особистої охорони, інди-
відуальні екскурсії, замовлення подарунків та ін.

В теоретичному плані важливо визначити 
кореневі принципи й особливості послуг гостин-
ності. Цей аспект М. П. Мальська та І. Г. Пан-
дяк пропонують розглядати в логічному форматі 
«моделі гостинності» [36], до якої включають чо-
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тири основні концепції: гуманітарну, технологіч-
ну, функціональну та комерційну. Розкриваючи 
зміст цих складових гостинності, вказані автори 
відмічають суттєве значення іміджу готелю й 
культури обслуговування, якості технологічного 
процесу обслуговування, механізм управління 
всередині готелю та завдання забезпечення при-
бутковості. Такий підхід є доцільним, оскільки 
він комплексно характеризує основи готельної 
справи. Але до цього слід додати, що гостинність 
є соціальнозначущим атрибутом людських відно-
син, і в перспективах розвитку готельної справи 
ця сторона є пріоритетною. Тому в моделі скла-
дових гостинності, на відміну від запропонованої 
в роботі [36], змістовну структуру гостинності 
складають шість характеристик (рис. 1).

Таким чином, треба підкреслити, що соціальна, 
а не економічна складова, більш важлива з пози-
цій формування досконаліших, ніж зараз, корпо-
ративно-громадських відносин, а готельний бізнес 
несе не тільки економічну відповідальність, але й 
соціальну, культурологічну, знанієву, громадську, 
що розширює його гуманітарний аспект.

Теж саме стосується й комерційної складової 
гостинності. Вона має значення тільки для влас-
ника готелю. Для регіональної системи та регіо-
нального господарства гостинність є умовою більш 
широкого економічного змісту, тобто вона приймає 
участь в повномасштабному економічному процесі 
(витрати, прибуток, його розподіл, вплив на рівень 
життя населення, грошовий обіг ті ін.). В такому 
разі гостинність як категорія не тільки готельного 
бізнесу, але й економіки, має й економічну скла-
дову організаційних і соціальних відносин.

Висновки і пропозиції. Розвиток туризму в 
Україні помітно відстає від реальних можливос-

тей використання наявного потенціалу, що ви-
значається природно-географічними умовами, 
наявністю історичних та культурних пам'яток, 
інтересом у світі до нашої країни і її окремих 
регіонів. Недоотриманий країною дохід від ін-
дустрії туризму щорічно обчислюється сотнями 
мільйонів доларів.

Розбалансованість туристського ринку викли-
кана неякісним виконанням функцій обслугову-
вання та нерозвиненістю інфраструктури туриз-
му. Це обумовлює необхідність серйозних змін у 
готельній сфері. Наразі економічні дослідження 
готельного господарства утруднені рядом про-
блем, у т.ч. у термінології. 

Визначено різноплановість трактовок багатьох 
термінів. Досліджено економічний зміст термінів 
«послуга», «готельна послуга», «гостинність», від-
мічено, що в сфері послуг готельна індустрія має 
свою специфіку, яка полягає в тісному зв’язку 
з туризмом, клієнтськими вимогами, структурою 
номерного фонду, рівнем сервісу та ін. Але цю 
роботу не можна розглядати як завершений про-
цес, оскільки час змінює знання, уявлення, оцін-
ки, зв’язки понять між собою. 

Особливості послуг гостинності в досліджен-
ні розглядається з економічних, організаційних і 
соціальних позицій, що обумовлює системні його 
зв’язки як з економікою в цілому, так і з цілою 
гамою людських факторів. 

Результати дослідження можуть бути ви-
користані органами державної влади, керівни-
ками, власниками і менеджерами підприємств 
готельної галузі при розробці методів збору 
статистичних даних, постановці завдань стра-
тегічного розвитку, оцінюванні стану готельно-
го господарства.
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Рис. 1. Особливості та змістовні характеристики поняття «гостинність»
Джерело: розроблено авторами на основі [36]
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ЗАКОНОМІРНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Попело О.В.
Чернігівський національний технологічний університет

У статті доведено, що найбільш загальні і суттєві взаємозв’язки і залежності між явищами і процесами у 
природі і суспільстві формуються під впливом економічних законів і закономірностей. Розкрито сутність 
поняття «економічні закони». Систематизовано закономірності розвитку продуктивних сил. Під якими 
автор розуміє об’єктивно існуючий, постійний, причинно-наслідковий взаємозв’язок між економічними 
сферами та явищами в регіональному економічному просторі. Досліджено, що модернізації продуктивних 
сил притаманні закономірності, які значною мірою впливають на секторальну спрямованість та обсяги 
виробництва, ефективне використання ресурсного потенціалу з метою зростання добробуту населення.
Ключові слова: продуктивні сили, економічні закони, закономірності, інновація, модернізація, глобалізація, 
євроінтеграція.

Полчанинова И.Л., Становихина С.В., Чередниченко А.П.
Харьковский национальный университет городского хозяйства 
имени А.Н. Бекетова

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Аннотация
В публикации рассматриваются вопросы существенных особенностей понятийной базы гостиничной 
деятельности как вида услуг. Исследованы научные подходы к сущности термина «гостиничная ус-
луга», из обобщения и уточнения которых логично сформулировано авторское определение понятий 
«услуга» и «гостиничная услуга». Предложена авторская модель гостеприимства, которая учитывает 
экономическую составляющую организационных и социальных отношений.
Ключевые слова: услуга, гостиничная услуга, гостиничный продукт, модель гостеприимства.

Polchaninova I.L., Stanovyhina S.V., Cherednichenko A.P.
O.M. Beketov National University of Urban Economy

CHARACTERISTIC FEATURES AND ECONOMIC ESSENCE OF HOTEL SERVICES

Summary
The publication is addressed to the essential features for conceptual framework problems of hotel business 
as a form of services. The scientific approaches to the essence of the term «hotel services» are researched 
and exposed. The definition of «service» and «hotel services» has been proposed. The authoring model of 
hospitality, which takes into account the economic component of organizational and social relations, is formed.
Keywords: service, hotel services, hotel product, hospitality model.

Постановка проблеми. Ефективність регі-
онального розвитку в умовах посилення 

інтеграції країни у світовий економічний простір 
знаходиться у прямій залежності від організа-
ції управління процесами модернізації продук-
тивних сил територіальних формувань та країни 
в цілому. Така система управління повинна за-
безпечити оптимальне поєднання всіх складо-
вих елементів господарського механізму регіону 
з метою формування конкурентоспроможного 
господарства та вирішення основного завдання – 
підвищення добробуту населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним і практичним аспектам модернізації 
продуктивних сил регіонів присвятили наукові 

праці такі вчені, як: О. Амоша, З. Герасимчук, 
М. Бутко, В. Вакуленко, В. Варнавський, С. Вар-
налій, Б. Винницький, В. Геєць, Б. Данилишин, 
М. Долішній, С. Дорогунцов, В. Захарченко, 
С. Іщук, Е. Лібанова, В. Мікловда, С. Мочерний, 
Я. Олійник, Т. Пепа, Л. Федулова, Л. Чернюк, 
М. Чумаченко, А. Чухно та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на численні до-
слідження, питання модернізації продуктивних 
сил у контексті сучасної парадигми державної 
регіональної політики потребує подальшого ви-
вчення та аналізу.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження та узагальнення закономірностей мо-
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дернізації продуктивних сил у контексті сучас-
ної державної регіональної політики.

Виклад основного матеріалу. Розвиток приро-
ди і суспільства характеризується наявністю ба-
гатоманітних і стабільних зв’язків і залежностей, 
які є проявом дії різних сил. Найбільш загальні і 
суттєві взаємозв’язки і залежності між явищами 
і процесами в природі і суспільстві формуються 
під впливом економічних законів і закономірнос-
тей. Відкритість економічної системи зумовлює 
відповідні зміни в розвитку продуктивних сил і, 
безперечно, утверджують пріоритетність еконо-
мічних законів, характерних для всіх суспільно-
економічних формацій.

Під «закономірностями розвитку продук-
тивних сил», на нашу думку, слід розуміти 
об’єктивно існуючий, постійний, причинно-на-
слідковий взаємозв’язок між економічними 
сферами та явищами в регіональному еконо-
мічному просторі.

Розвитку продуктивних сил притаманні зако-
номірності, які значною мірою впливають на сек-
торальну спрямованість та обсяги виробництва, 
ефективне використання ресурсного потенціалу 
з метою зростання добробуту населення.

До постійно діючих, всеохоплюючих законо-
мірностей модернізації продуктивних сил у кон-
тексті сучасної регіональної політики віднесено 
наступні (рис.).

Закономірність планомірності та керованості 
розвитку продуктивних сил в умовах унітарності 
державного устрою, що ґрунтується на теоретич-
них засадах «планування розвитку» як синтезу 
державного регулювання, індикативного плану-
вання та економічного прогнозування. Плануван-
ня розвитку, в тому числі і продуктив-
них сил, набуло значного поширення в 
країнах з відкритою економікою.

Процес забезпечення планомірно-
го розвитку продуктивних сил вимагає 
врахування пріоритетів державної ре-
гіональної політики [4], серед яких слід 
зазначити: стимулювання та підтримка 
місцевих ініціатив щодо ефективного 
використання внутрішнього потенціалу 
регіонів для створення та підтримання 
повноцінного життєвого середовища, 
підвищення якості життя людей; ство-
рення ефективної системи охорони на-
вколишнього природного середовища 
шляхом врахування екологічної складо-
вої у стратегіях регіонального розвитку, 
оцінювання, вирівнювання та зниження 
техногенно-екологічного навантаження 
на довкілля у регіонах; поліпшення ма-
теріального, фінансового, інформаційно-
го, кадрового та іншого ресурсного за-
безпечення розвитку регіонів, сприяння 
здійсненню повноважень органами міс-
цевого самоврядування при збереженні 
територіальної цілісності та унітарності 
державного устрою.

Одним з інструментів забезпечення 
планомірного розвитку продуктивних 
сил в умовах унітарності державного 
устрою є Програми регіонального роз-
витку, головною метою розробки яких є 
формування ефективних господарських 

комплексів на основі раціонального використання 
наявного потенціалу території. [4]. 

Відповідна секторальна, структурна, інвести-
ційна, фінансово-кредитна та соціальна політика, 
яка проводиться органами державного управлін-
ня та місцевого самоврядування забезпечує ке-
рованість процесу розвитку продуктивних сил 
України та її регіонів. Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [5] виконав-
чим органам сільських, селищних і міських рад 
надаються широкі повноваження у сфері еконо-
мічного та соціального розвитку.

Закономірність відповідності розвитку про-
дуктивних сил вимогам національної еконо-
мічної безпеки. Рівень економічної безпеки 
держави, що визначається фактором розвитку 
продуктивних сил, залежить від: рівня забезпе-
ченості власних потреб у мінерально-сировинних 
та енергетичних ресурсах; галузевої і виробничої 
структури господарських комплексів; заверше-
ності технологічних циклів виробництв; інтегро-
ваності в світовий економічний простір.

Закономірність ефективного та раціонально-
го задіяння продуктивних сил у напрямі якості 
життя населення випливає із закону економії сус-
пільної праці, який регулює затрати на подолан-
ня просторової незбалансованості між районами 
видобутку сировини, виробництва і споживання 
продукції. У масштабах України це має важливе 
значення у зв’язку із значною територіальною 
диференціацією розвитку природних ресурсів і 
населення. Зараз виробництво характеризується 
великими затратами на транспортування сиро-
вини, палива, готової продукції, що пояснюється 
територіальною віддаленістю між окремими еле-
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Рис. Закономірності модернізації продуктивних сил  
у контексті сучасної регіональної політики



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 686

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

ментами виробництва. Завдяки раціональній те-
риторіальній організації продуктивних сил дося-
гається висока продуктивність суспільної праці, 
що характеризується максимальною економією 
за рахунок зменшення логістичних затрат. Зако-
номірність ефективного задіяння продуктивних 
сил реалізується насамперед через принцип на-
ближення розташування виробництва до джерел 
сировини, енергії та споживача.

Безумовно, ефективність залежить від цілого 
спектра різних чинників, взаємодія яких і визна-
чає кінцеву економічну результативність розви-
тку. При цьому економічний ефект досягається 
через вдосконалення територіальної та галузе-
вої структури господарського комплексу, раціо-
нальне використання природного і трудового по-
тенціалу, оптимізацію галузевих і міжгалузевих 
зв’язків тощо. 

Закономірність гармонійного розвитку про-
дуктивних сил держави і регіонів випливає з 
економічного закону суспільного поділу праці, 
який у просторовому аспекті модифікується у 
закономірність територіального поділу праці та 
проявляється у спеціалізації господарства еко-
номічних районів. Закономірність гармонійного 
розвитку продуктивних сил держави і регіонів 
можна визначити як узгоджений розподіл по те-
риторії країни всіх елементів продуктивних сил 
з метою забезпечення ефективного розвитку ви-
робництва і підвищення добробуту населення. 
Гармонійність має бути націлена на економічну 
ефективність і господарську доцільність. 

Закономірність урахування особливостей те-
риторіального поділу праці та напрямів спеці-
алізації господарської системи. Закономірність 
обумовлена об’єктивною необхідністю взаємоза-
лежного, взаємовигідного розвитку співробітни-
цтва між країнами. Стан економіки віддзеркалю-
ється в можливостях участі в світовому ринку, у 
здатності швидко включитися у світові процеси 
економічного і технологічного розвитку.

Формуванню нових виробничих структур 
сприяє створення спільних підприємств і відкри-
тих зон, активізація прикордонної торгівлі, роз-
виток економічних, торговельних, технологічних 
та інших зовнішніх зв’язків, що чинить значний 
вплив на спеціалізацію господарства областей, 
темпах і напрямках економічного поступу країни. 

Закономірність є визначальною у процесі фор-
мування економічних районів, її дія виявляється 
у спеціалізації господарства регіонів відповідно 
до наявних природних і трудових ресурсів, тра-
дицій, навичок населення, економіко-географіч-
ного положення. Згідно з територіальним поділом 
праці, за кожним регіоном закріплюються певні 
галузі матеріального виробництва й невиробни-
чої сфери. В економічному відношенні галузями 
спеціалізації є ті, що розвиваються в найбільш 
сприятливих природних і економічних умовах і 
продукують найдешевшу продукцію. 

Закономірність пропорційного розвитку про-
дуктивних сил випливає з економічного закону 
концентрації виробництва. Реалізація цієї зако-
номірності сприяє обмеженню надмірної концен-
трації промислових підприємств і населення у 
великих містах. Врахування закономірності про-
порційного розвитку продуктивних сил сприяє 
фактичному вирівнюванню економічного розви-

тку регіонів, а також має значний вплив на ста-
новлення територіальних пропорцій, що харак-
теризують просторову структуру господарського 
комплексу, економічні зв'язки між різними регіо-
нами країни. Закономірність пропорційного розви-
тку продуктивних сил втілюється в життя через 
дію принципів вирівнювання рівнів економічного 
розвитку районів, територіального зближення об-
робної промисловості з видобувною, раціоналіза-
цію міжрегіональних економічних зв'язків.

Закономірність людиноцентристської спря-
мованості розвитку продуктивних сил логічно 
випливає з необхідності загальної соціалізації 
економічної системи, оскільки саме всебічний 
розвиток людини та задоволення її потреб є ме-
тою економічного розвитку. Вона реалізується 
через врахування інтересів населення щодо під-
несення рівня соціально-економічного розвитку 
території, пріоритетність вирішення соціальних 
проблем та реалізацію права всіх громадян на 
вільний вибір місця і сфери прикладання праці. 
Отже, людиноцентристська спрямованість пе-
редбачає насамперед такий розвиток продуктив-
них сил регіону, який дав би змогу забезпечити 
повну продуктивну зайнятість трудоактивного 
населення регіону як першооснову його життє-
діяльності і добробуту. При цьому важливо міні-
мізувати рівень регіонального безробіття з тим, 
щоб він істотно не перевищував природної нор-
ми, що знаходиться в межах 4-6% працездатного 
населення [7, с. 18-19]. 

Закономірність людиноцентристської спря-
мованості розвитку продуктивних сил регіону 
доводить необхідність інтенсивного розвитку со-
ціальної інфраструктури; збереження здоров’я 
населення через зниження екологічного наван-
таження на певні території; формування раціо-
нальної системи розселення та збільшення міст-
кості регіонального ринку праці.

Закономірність необхідності раціонального 
природокористування і збереження довкілля 
в процесі розвитку продуктивних сил. Процес 
розвитку продуктивних сил має базуватися на 
раціональному природокористуванні і сприяти 
збереженню, відновленню і збагаченню приро-
до-ресурсного потенціалу для наступних по-
колінь. Закономірність також передбачає еко-
логізацію виробництва шляхом запровадження 
екологозберігаючих технологій, безвідходного 
виробництва; обмеження надмірної концентра-
ції виробництва та раціональне задіяння існую-
чого виробничого потенціалу.

Закономірність орієнтації розвитку продук-
тивних сил на реалізацію конкурентних пе-
реваг регіону. Це важлива закономірність, що 
об’єктивно зумовлена умовами ринкового господа-
рювання і яка значною мірою залежить від при-
йнятого варіанта розвитку нових виробничих чи 
соціально-культурних об’єктів та напрямів удо-
сконалення існуючої структури господарства ре-
гіону. Закономірність враховує специфіку ринко-
вої кон’юнктури, в основі якої – кількісне і якісне 
співвідношення попиту і пропозиції не тільки на 
товарному ринку, а й на ринках праці, капіталу, 
послуг, тощо. У випадку, коли коливання ринко-
вої кон’юнктури короткотермінові, то їх вплив на 
розвиток продуктивних сил не істотний чи по-
вністю відсутній. І навпаки, суттєві зміни ринко-
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вої кон’юнктури та їх довготривалий характер 
спричиняють необхідність радикальних зрушень 
у територіальній структурі господарства.

Під конкурентними перевагами слід розуміти 
певний набір елементів, властивостей або ознак, 
що забезпечують учаснику конкурентної вза-
ємодії, який ними володіє, можливості для більш 
активної економічної діяльності у порівнянні з 
іншими контрагентами [1, с. 152-154].

Закономірність економічної цілісності регіо-
нальної господарської системи полягає в орга-
нічній єдності природної, матеріальної (створеної 
людиною) та соціальної сфер, які поєднуються 
під впливом певних закономірностей, факторів 
і передумов. У результаті кожен регіон є непо-
вторним. Тому навіть найвдаліша модель управ-
ління в одному регіоні не може механічно пере-
носитися на інший, нехтуючи його специфікою. 
Кожен регіон має визначатися як самостійний 
об'єкт соціально-економічного управління із збе-
реженням системи централізованих і регіональ-
них елементів.

Закономірність транскордонного співробіт-
ництва передбачає спільні дії, спрямовані на 
встановлення і поглиблення економічних, соці-
альних, науково-технічних, екологічних, куль-
турних та інших відносин між територіальними 
громадами, їх представницькими органами, міс-
цевими органами виконавчої влади України з 
метою розвитку продуктивних сил.

Закономірність міжрегіональної інтеграції 
передбачає процес зближення та взаємопро-
никнення регіональних господарських систем з 
метою розвитку продуктивних сил, шляхом на-
лагодження між ними сталих цілеспрямованих 
взаємовідносин задля ефективного і динамічно-
го функціонування й розвитку міжрегіонального 
господарського механізму.

Закономірність розвитку продуктивних сил 
з урахуванням процесів глобалізації та євро-
інтеграції. Явища глобалізації та євроінтегра-
ції соціально-економічних процесів охоплюють 
практично всі сфери життя суспільства. Процеси 
глобалізації обумовили об’єктивне намагання то-
варовиробників найбільш повно використовувати 
регіональні передумови розвитку продуктивних 
сил для максимізації економічного ефекту ви-
робничої діяльності і підвищення конкуренто-
спроможності регіонального виробництва. У цьо-
му випадку глобалізацію соціально-економічних 
процесів розуміють як тенденцію всезростаючої 

взаємоінтеграції територіальних виробничо-еко-
номічних систем в єдиний світовий відтворю-
вально-господарський та ринково-інформаційний 
простір [1, с. 233-235].

У свою чергу, закономірність розвитку про-
дуктивних сил з урахуванням процесів євроін-
теграції визначається як об’єктивна тенденція 
все більшого орієнтування процесів економічного 
відтворення, а також обсягів, характеру та тери-
торіально-господарських пропорцій суспільного 
виробництва відповідно до європейських переду-
мов становлення нового регіоналізму.

Закономірність трансформації успадкова-
ного розміщення продуктивних сил у напрямі 
локального розвитку та формування сучасних 
мережевих структур 

Для повного і глибокого аналізу сучасного рів-
ня регіонального розвитку необхідне врахуван-
ня закономірності трансформації успадкованого 
розміщення продуктивних сил у напрямі локаль-
ного розвитку та формуванні сучасних мереже-
вих структур.

Сучасні мережеві структури є взаємообумов-
леним поєднанням органічно пов’язаних між со-
бою підприємств на певній території відповідно 
до особливостей її ресурсної бази і транспортно-
географічного положення, які забезпечують мак-
симум продукції при найменших витратах.

Висновки і пропозиції. Стратегічний курс 
України на інтеграцію в європейське співтова-
риство зумовлює необхідність пошуку інновацій-
них підходів до формування нової регіональної 
політики, ефективних управлінських рішень на 
загальнодержавному і субнаціональному рівнях, 
модернізації системи управління регіональним 
розвитком.

Пошук і застосування інноваційних підходів до 
регіонального розвитку – вимога часу, умова ра-
ціонального використання наявних на місцевому 
рівні ресурсів, оптимального задіяння потенціалу 
внутрішнього ринку, інтенсивного накопичення і 
використання інтелектуального капіталу, активі-
зації ініціатив підприємництва та громадськос-
ті щодо ефективного ведення господарювання. 
Врахування розглянутих закономірностей мо-
дернізації продуктивних сил у контексті сучас-
ної державної регіональної політики сприятиме 
розблокуванню процесів соціально-економічного 
зростання на регіональному рівні – основи до-
сягнення динамічного, збалансованого розвитку 
регіонів і зростання рівня добробуту населення. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
В статье доказано, что наиболее общие и существенные взаимосвязи и зависимости между явлениями 
и процессами в природе и обществе формируются под влиянием экономических законов и закономер-
ностей. Раскрыта сущность понятия «экономические законы». Систематизированы закономерности раз-
вития производительных сил. Под которыми автор понимает объективно существующую, постоянную, 
причинно-следственную взаимосвязь между экономическими сферами и явлениями в региональном 
экономическом пространстве. Доказано, что развитию производительных сил присущи закономерности, 
которые в значительной степени влияют на секторальную направленность и объемы производства, эф-
фективное использование ресурсного потенциала с целью роста благосостояния населения.
Ключевые слова: производительные силы, экономические законы, закономерности, инновация, модер-
низация, глобализация, евроинтеграция.
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LAWS OF MODERNIZATION OF PRODUCTIVE FORCES  
IN CONTEXT OF MODERN STATE REGIONAL POLICY

Summary
The article proved that the most common and serious relationships and dependencies between phenomena 
and processes in nature and society are shaped by economic laws and regularities. The essence of the 
concept of «economic laws» has been disclosed. The laws of development of productive forces have 
been systematized. In which the author understands objectively existing, continuous, causal relationship 
between economic fields and regional economic phenomena in space. The development of productive 
forces inherent in the laws that significantly affect the sectoral focus and production, efficient use of the 
resource potential to increase welfare has been investigated.
Keywords: productive forces, economic laws, patterns, innovation, modernization, globalization, European 
integration.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ  
ТА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Світлична Т.І.
Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

Висвітлюються теоретичні засади оцінки економічних ризиків діяльності підприємств України. 
Акцентується увага на застосуванні методів матричного моделювання в оцінці ризику в процесі управління 
данням экономическим явлением.
Ключові слова: економічний ризик, втрати, загроза, критерії оцінки, матричне моделювання.

Постановка проблеми. Кардинальні еконо-
мічні перетворення, що відбуваються нині 

в Україні, супроводжуються численними склад-
ними й суперечливими економічними процесами. 
І даним процесам властивий високий ступінь ди-
намізму та непередбачуваності. Коливання цін на 
продукцію та послуги, невигідне співвідношення 
валютних курсів, непрогнозований розвиток по-
літичних подій, а також інші явища, які харак-
теризуються багатоваріантністю свого розви-
тку, – зумовлюють вплив факторів економічного 
ризику на діяльність підприємств.

Уникнути повністю чи усунути ризиковий 
характер функціонування вітчизняних підпри-
ємств неможливо, але здійснюючи оцінку фак-
торів ризику можна досягнути мінімізації його 
негативного впливу на їх економічний розвиток.

Аналіз результатів останніх досліджень і 
публікацій. Питанням категоріального визна-
чення, управління й оцінки ризиків присвячено 
достатньо велика кількість робіт вітчизняних 
та зарубіжних економістів і фахівців в галузі 
менеджменту. Серед них можна виділити пра-
ці: Абчука В.А., Балабанова І.Т., Білої С.О., Бу-
янової М.Е., Вітлінського В.В., Верченко П.І., 
Гранатурова В.М., Конорева В.В., Лапусти М.Г., 
Лук’янової В.В., Станиславчика Е.Н., Хитро-
вої Є.М. та інших [1-4; 7-9; 11; 13; 14; 16-17].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В той же час дослідження 
сучасного стану наукових досліджень даного 
питання свідчить про багатоваріантність та най-
частіше – полярність трактовок економічного 
змісту категорії «ризик», а також недостатність 
розробок методичних положень з вибору мето-
ду оцінки даного економічного явища. Побудова 
ефективної системи ризик-менеджменту на під-
приємствах регіону багато в чому ґрунтується 
саме на застосуванні кількісної оцінки ризику, 
так і визначенні сутності економічного ризику 
діяльності господарюючих суб'єктів. 

Мета статті. Метою роботи виступає аналіз 
наукових досліджень з проблем оцінки ризику 
в діяльності підприємств та обґрунтування необ-
хідності застосування методів математичного мо-
делювання для їх оцінки. 

Для досягнення поставленої мети використо-
вуються системний підхід, аналітичний метод, 
метод моделювання, а також інші загальнонау-
кові методи.

Викладення основного матеріалу. Перш ніж 
проаналізувати організаційні аспекти оцінки еко-
номічних ризиків проаналізуємо питання їх зміс-

тового наповнення. Трактування категорії «ри-
зик», які зустрічаються в економічній літературі, 
умовно можна поєднати у чотири групи (рис. 1).

З перелічених на рис. 1 трактувань найбільш 
розповсюдженою і такою, що найчастіше згаду-
ється в економічній літературі – є третя група 
підходів. Окрім того, близьким за змістом до точ-
ки зору другої групи визначень є розуміння ри-
зику як системи економічних відносин із реалі-
зації здатності підприємства творчо, ефективно 
використовувати елемент невизначеності в про-
цесі функціонування [12].

Окрім перелічених на рис. 1 точок зору, мож-
на перелічити і такі трактування: «Найчасті-
ше під ризиком розуміють дію, що виконується 
в умовах вибору (в ситуації вибору в надії на 
щасливий результат), коли в разі невдачі існує 
можливість (ступінь небезпеки) опинитися в гір-
шому становищі, ніж до вибору (чим в разі не-
вчинення цієї дії). Можлива й інша інтерпретація 
ризику – як ступеня варіації доходу, який може 
бути отриманий завдяки володінню активами 
конкретного виду» [11, с. 8]. 

Автор вважає, що загалом можна виділити 
такі основні моменти, що є невід’ємними харак-
теристиками категорії «ризик»:

– економічний характер даного явища;
– об'єктивність існування;
– випадковий, імовірнісний характер, наяв-

ність невизначеності;
– суб'єктивність сприйняття ризику людиною;
– наявність альтернативних рішень;
– виникнення можливих відхилень від по-

ставленої мети.
Щодо природи регіональних ризиків, вважа-

ємо цікавою та такою, що заслуговує на увагу, 
точку зору Конорева В. В. У своєму досліджен-
ні він зазначає: «Природа регіонального ризику 
двоїста. Регіональний ризик відноситься до сис-
тематичних ризиків в межах регіональної еко-
номіки та є несистематическим в рамках світо-
вої економіки і економіки країни. Це означає, що 
регіональний ризик не може бути зменшений за 
рахунок збільшення числа об'єктів вкладень в 
масштабах мезоекономіки» [11, с. 9]. 

До переліку основних видів регіональних ри-
зиків різними авторами відносяться:

– ризик невиконання регіонального бюджету;
– ризики різних сфер діяльності регіону (в 

сільському господарстві, промисловості, будівни-
цтві, сфері послуг тощо);

– регіональний ризик інвестиційного клімату 
та інвестиційної привабливості регіону;
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– ризик показників, що відображають вели-
чину інвестиційних і бюджетних ресурсів, саль-
до вивозу-ввозу капіталу, обсяг зовнішньотор-
говельного обороту, фінансову забезпеченість 
регіону, величину субсидій, рівень життя насе-
лення [11, с. 9].

Особливість динамічних процесів розвитку 
регіону та практично всеохоплюючий вплив ри-
зиків на цей процес вимагає від фахівців з ри-
зик-менеджменту уміння працювати в умовах 
невизначеності, здійснювати раціональний вибір 
з безлічі можливих альтернативних варіантів, 
брати на себе ризик в допустимих межах. Тоб-
то, фахівцям необхідно безпосередньо займатися 
дослідженням ризиків, вміти ідентифікувати за-
грози, оцінювати конкретні ризики, аналізувати 
результати, моделювати і прогнозувати розвиток 
небезпечних ситуацій і на основі цього розробля-
ти ефективні заходи управління розвитком під-
приємств регіону.

Управління ризиками представляє собою про-
цес виявлення і оцінки ризиків, а також вибір 
методів та інструментів управління з метою його 

оптимізації. Іншими словами, це вміння викорис-
товувати в управлінській діяльності різноманітні 
підходи, процеси, заходи, які дають можливість 
в певній мірі прогнозувати можливість настання 
ризикових подій і намагатися знизити ступень 
ризику до припустимого рівня.

Базуючись на результатах досліджень [4; 6; 
8; 11; 14; 17-18] вважаємо, що процес управління 
регіональним ризиком – це поетапна діяльність, 
що включає діагностику підприємств, вироблення 
і прийняття рішень із стратегії управління ризи-
ками, розробку механізмів мінімізації та усунен-
ня ризиків, бюджетування системи управління 
ризиками. А основними етапами управління ри-
зиками регіону виступають наступні (рис. 2).

З метою мінімізації можливих негативних на-
слідків ризикової ситуації в функціонуванні під-
приємств ризик діяльності підприємств регіону 
необхідно оцінювати кількісно. 

Це дозволяє з декількох альтернатив вибрати 
варіант дій з найменшими втратами й збитками 
фінансово-господарських результатів. 

В економіці використовується достатньо ши-
рокий спектр методів та критеріїв оцін-
ки економічного ризику діяльності під-
приємств. Найбільш відомі такі методи 
оцінки ризику: аналітичний, експерт-
ний, математико-статистичний, «дере-
во рішень», аналогів, сценарний, чутли-
вості проекту, графічний та ін. В якості 
критеріїв при кількісної оцінці вико-
ристовуються: критерії Байєса, Вальда, 
Севіджа, Гурвіца, Лапласа, коефіцієнти 
Бачкаї, чутливості β, дисконтування, 
коефіцієнти ймовірності банкрутства 
і т.ін. Кожен з перелічених методів та 
критеріїв має свої переваги й недоліки, 
використовуються в оцінці різних видів 
ризиків підприємства.

В сучасних умовах ефективність 
оцінки ризику та в цілому системи ри-
зик-менеджменту багато в чому визна-
чається наявністю інформаційної бази. 
В цьому сенсі оцінка ризику на базі 
аналізу фінансового стану підприємства 
виступає одним із самих доступних та 
простих методів кількісної оцінки рів-
ня ризику. А сполучення аналітичного 
методу за результатами фінансового 
аналізу та методу матричного моде-
лювання дозволяє відслідковувати ди-
наміку загального ризику діяльності, 
що виникає від комбінації впливу вну-
трішніх та зовнішніх умов функціону-
вання господарюючого суб'єкту. Аналіз 
динаміки загального ризику діяльності 
підприємства не тільки виступає необ-
хідним етапом самої системи ризик-ме-
неджменту на підприємстві, а й інфор-
маційною базою в розробці загальної 
економічної стратегії діяльності.

На думку автора, метод матричного 
моделювання для цієї мети є прийнят-
ним та достатньо ефективним. Однією з 
характерних рис цього методу є дина-
мічний підхід, що дозволяє відслідкову-
вати у динаміці показники фінансового 
стану підприємства. 

Рис. 1. Існуючі підходи до трактування категорії «ризик»

Рис. 2. Чотири етапи управління ризиками підприємств регіону

Групування основних теоретичних підходів до трактування 
категорії «ризик»

розуміння 
дослідниками 

[3; 5; 7; 11]
сутності ризику як 

неповної 
визначеності 
випадковості, 

невизначеності 
здійснення дій 

внаслідок впливу 
на діяльність 

багаточисленних 
непередбачуваних 

факторів

перша група: друга група: третя група: четверта група:

трактування 
категорії «ризик»

як діяльності 
(функції 

управління) із 
запобігання 

невизначеності в 
ситуації 

недостатності 
інформації, яка 
(діяльність) не 

гарантує 
досягнення 
позитивного 

результату [2; 7]

розуміння ризику як 
ймовірності, 

можливості, загрози 
втрат та настання 

визначених 
несприятливих 

подій. 
Внаслідок чого  
підприємство 

втрачає частину 
своїх ресурсів, 

недоодержує доходи
чи несе додаткові 

витрати 
[6; 9; 13-14; 16; 18]

трактування 
ризику в якості 

події з 
надзвичайно 
негативним 
наслідками, 

момент настання 
якої не може 

бути визначений 
[1; 6; 10]

Вивчення наявних розробок із категоріального визначення терміну «ризик», 
«економічний ризик», «ризик господарської діяльності» підтверджує 

багатогранний характер змісту даної категорії

Основні 

етапи 

управління 

ризиками

підприємств

регіону

1
Діагностика підприємств регіону:

визначення небезпечних і вузьких місць підприємств 
регіону в технологічному, географічному, фінансовому, 

соціальному аспектах;
ранжування ризиків, визначення пріоритетів;

виділення критичних ризиків

Вироблення і прийняття рішень із стратегії управління 
ризиками регіону

2

Розробка механізму мінімізації та усунення ризиків: 
застосування одного чи декількох, комбінації методів 

диверсифікації, лімітування, страхування ризиків, 
стримання або передачі ризиків 

3

Бюджетування системи управління ризиком: прогнозування 
економічних вигод від функціонування системи управління 

ризиками;
прогнозування витрат на функціонування системи 

управління ризиками;
створення системи резервів

4
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Вихідною інформацією для побудови матрич-

ної моделі виступають дані бухгалтерського Ба-
лансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) 
та Звіту про фінансові результати (Звіту про су-
купний дохід) (форма № 2). Основними показни-
ками, які, на думку автора, повинні бути введені 
в матрицю, є: обсяг активів підприємства (обо-
ротних і необоротних, робочого капіталу, запасів, 
дебіторської заборгованості, грошових коштів); 
обсяг пасивів; розмір операційних витрат; обсяг 
чистого прибутку.

Принципи побудови, заповнення та аналізу 
матриці базуються на особливостях матрично-
го моделювання. А саме, матриця уявляє собою 
квадратну таблицю, у якій у крайньому лівому 
стовпці і над усіма графами таблиці в однаковій 
послідовності наведені ланцюгові індекси відпо-
відних показників за аналізований період у по-
рівнянні з попереднім, тобто темпи росту показ-
ників. На перетині відповідних стовпців і графів 
зазначені відносні показники, що характеризу-
ють співвідношення темпів росту показника, за-
значеного в графі, до темпів росту показника, за-
значеного в рядку матриці – таблиці.

Таким чином, показники матриці уявляють 
собою співвідношення темпів росту відносних по-
казників фінансового стану. Матриця вміщує такі 
елементи, що відображають лише взаємозв'язок 
між даними бухгалтерської звітності, а тому 
вони залишаються в розрахунках без належної 
уваги. Погіршення фінансового стану підприєм-
ства саме свідчить про зростання загального еко-
номічного ризику діяльності підприємства.

Також у матриці присутні такі відомі і ви-
користовувані показники фінансового стану, як 
коефіцієнти загальної, швидкої та абсолютної 
ліквідності, маневреності оборотних коштів і ро-
бочого капіталу, показники прибутковості, ефек-
тивності використання капіталу та ін. Однак в 
розрахунку комплексного показника матричної 

моделі, що характеризує фінансовий стан під-
приємства, використовуються не всі показники, а 
лише ті, зростання яких свідчить про зниження 
загального ризику діяльності підприємства. 

З показників матриці можна сформувати 
логічні для проведення аналізу блоки показ-
ників: блок ефективності використання акти-
вів, якості структури активів, якості струк-
тури пасиву, взаємозв'язку активу й пасиву, 
взаємозв'язку фінансових результатів із дже-
релами коштів й інші. 

Комплексний показник фінансового стану ма-
тричної моделі дозволяє відслідковувати рівень 
загального ризику діяльності підприємства в ди-
наміці, а саме: його зростання комплексного по-
казника свідчить про зниження ризику і навпаки.

Підприємства регіону, в залежності від спе-
цифіки своєї діяльності, можуть використовува-
ти численні методики оцінки ризику. Важливим 
аспектом при цьому виступає розуміння кінцевої 
мети цієї оцінки. Адже: «В спектрі стратегічного 
програмування розвитку регіону подібна оцінка 
може дозволити виявити ті сфери, де зниження 
того чи іншого ризику можливо і доцільне. Відпо-
відність оцінки з поставленим в програмі розви-
тку підприємств регіону метою дозволить розро-
бити регіональну систему управління ризиками. 
Окрім того, цілі системи управління ризиками 
повинні відповідати цілям, які ставить перед со-
бою регіон, і забезпечувати зниження рівня ри-
зиків, що збільшить можливості в досягненні ре-
гіоном своїх стратегічних цілей» [17, с. 59].

Висновки і пропозиції. Об'єктивність та ба-
гатогранність ризику у діяльності підприємств 
регіону в сучасних умовах потребує необхідності 
урахування його при розробці економічної стра-
тегії їх діяльності. Створення системи управлін-
ня та оцінки ризику у динаміці забезпечить ста-
лий розвиток підприємств регіону та їх гнучкість 
у сучасному динамічному середовищі.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ  
И ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

Аннотация
Освещаются теоретические основы оценки экономических рисков деятельности предприятий Укра-
ины. Акцентируется внимание на применении методов матричного моделирования в оценке риска в 
процессе управления данным экономическим явлением.
Ключевые слова: экономический риск, потери, угроза, критерии оценки, матричное моделирование.

Svitlychna T.I.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

CURRENT ISSUES DETERMINING THE NATURE AND RISK ASSESSMENT  
OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE REGION

Summary
Theoretical bases of an estimation of economic risks of activity of the enterprises of Ukraine are shined. 
The attention is focused on application of methods of matrix modelling in a risk estimation in managerial 
process by the given economic event.
Keywords: economic risk, loss, threat evaluation criteria matrix modeling.
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РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Смолінська С.Д., Терещук Є.О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах розвитку економіки проблема управ-

ління фінансовим станом банку включає в себе 
всі аспекти управління банківською установою. 
Для оцінки стану фінансової установи, необхід-
но здійснити огляд ринку банківської діяльнос-
ті, фінансової діяльності із залучення депозитів 
і запозичень на фінансових ринках, кредитних 
операцій, проаналізувати систему бухгалтер-
ського обліку та фінансову звітність, провести 
коефіцієнтний аналіз управління активами та 
пасивами, аналіз банку по відношенню до систе-
ми показників CAMELS.

Дослідження методів аналізу та управління 
фінансовим станом банку є найбільш актуальним 
питанням в сучасних мінливих реаліях, коли си-
туація вимагає негайного прийняття ефектив-
них управлінських рішень, впровадження яких 
дозволить забезпечити стабільність розвитку 
кожної окремої банківської установи, підвищити 
рівень її стійкості, а отже, і рівень конкурентоз-
датності банківської системи України взагалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам оцінки фінансового стану банків при-
діляється увага багатьох вітчизняних вчених, зо-
крема, таких як: Азаренкова Г.М. [1], Герасимо-
вич А.М. [2], Дзюблюк О.В. [3], Крухмаль О.В. [4], 
Семенцов Р.В. [5] та ін. Питаннями щодо визна-
чення поняття «фінансовий стан банку» займа-
лися також Гордіца Т.М., Загородній А.Г., Тир-
кало Р.І. та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну кіль-
кість теоретичних досліджень в сфері забез-
печення фінансової стабільності банківського 
сектору економіки, слабкість і вразливість ві-
тчизняної банківської системи і щорічне відне-
сення НБУ десятка банківських установ до кате-
горії неплатоспроможних вказують на існування 
в ній проблем, що вимагають до себе уваги і все-
бічного дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розгляд фінансового стану банків України, здій-
снення практичної оцінки фінансового стану АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» та розробка шляхів 
його покращення. 

Виклад основного матеріалу. До недавніх 
часів банківська система України була чи не 
єдиною частиною фінансового сектору, якому в 
певній мірі вдалося відновити довіру населення. 
Однак довіра виявилася дуже хиткою: військо-
вий конфлікт на Донбасі, значна девальвація 

національної валюти та загальна криза стали 
основними факторами, що спричинили відчут-
ний економічний спад. Український банківський 
сектор переживає складні часи, хоча у 2015 році 
спостерігалися ознаки стабілізації та незначно-
го покращення. Економічна активність в Україні 
починає вирівнюватися після двох років різкого 
зниження: інфляція та скорочення обсягів вироб-
ництва уповільнилися, ВВП скоротилось всього 
1,4% в 4 кварталі 2015 року в порівнянні з попе-
реднім кварталом, що значно менше, ніж падіння 
в 1 кварталі 2015 року на 17,2% [8].

Позитивним моментом є те, що скорочення 
портфеля депозитів у гривні припинилося і по-
чалося поступове зростання. Однак у 2015 році 
портфель депозитів населення в іноземній ва-
люті продовжував скорочуватися (на 36,2% у 
порівнянні з попереднім роком) внаслідок об-
межень валютного ринку та суттєвої різниці у 
відсоткових ставках. Бізнес теж переорієнтував-
ся з депозитів в іноземній валюті на депозити в 
національній валюті, враховуючи, що відсоткові 
ставки за депозитами в національній валюті були 
привабливішими.

Високі відсоткові ставки, занепад бізнесу та 
глибока економічна криза призвели до фактично-
го припинення кредитування у 2015 році. З огля-
ду на динаміку заощаджень, що покращується, 
та кредитування, що погіршується, у звітному 
році спостерігалася збиткова ліквідність бан-
ківського сектору, співвідношення кредитів до 
депозитів знизилося зі 151% наприкінці грудня 
2014 року до 138% наприкінці грудня 2015 року. 
Однак НБУ використав депозитні сертифікати 
для подолання надлишкової ліквідності. На по-
чаток 2016 року непогашена заборгованість за 
сертифікатами депозитів НБУ досягла позначки 
89,3 млрд. грн. порівняно з 19,6 млрд. грн. станом 
на 1 січня 2015 року. 

Жорстка економічна криза та значна деваль-
вація гривні спричинили значні збитки україн-
ських банків у 2015 році. Загальна сума збитків 
банківської системи становила 66,6 млрд. грн. 
у порівнянні зі збитками в 2014 році, які скла-
ли 53 млрд. грн. У 2016 році Національний банк 
України майже завершив очищення банківського 
сектору, станом на 1 жовтня 2016 року в Україні 
функціонує 103 банки (з них три неплатоспро-
можні), що становить 57,2% від діючих станом на 
1.01.2014 року банків. Експерти не очікують кар-
динального покращення ситуації у банківському 
секторі в 2017 році [6].
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Однак, навіть враховуючи всі вищенаведені 
негативні явища, які мають місце в економічному 
стані нашої держави, Moody's Investors Service 
31 травня 2016 змінило прогноз по банківській 
системі України з негативного на стабільний. 
Зміна прогнозу відображає думку рейтингового 
агентства про те, що економіка почне виходи-
ти з глибокого спаду в найближчі 12-18 місяців, 
що дозволить утримувати подальше погіршення 
якості активів. Поліпшення умов фінансування 
буде підтримувати основні кредитні кошти, а 
останнім часом стабілізація гривні допоможе спо-
вільнити зниження платоспроможності банків.

Moody's вважає, що зростання депозитів в на-
ціональній грошовій одиниці й обмежені потре-
би в рефінансуванні покращить фінансування 
банків протягом наступного року, підтримуючи 
стабільний прогноз. Підвищення довіри до грив-
ні та падіння інфляційних очікувань призвело 
до зростання депозитів на 12% у гривні в період 
з березня 2015 року до березня 2016 року, від-
значаючи поворот від останніх двох років, коли 
гривневі депозити різко знизилися. 

«Гривневі депозити склали 81% від загаль-
ної суми коштів клієнтів українських банків, а 
також 50% від загального обсягу неакціонерного 
фінансування в минулому році, що є важливою 
перевагою, оскільки вона дає банкам доступ до 
відносно стабільних у ціні джерел коштів,» го-
ворить Олена Редько, помічник віце-президент і 
аналітик Moody's [8].

Стабільний прогноз Moody відображає обме-
жені ризики рефінансування для банків, так як 
майбутні платежі за графіком погашення боргу 
тепер управляються. Українські банки накопи-
чили подушки ліквідності, які, станом на кінець 
року 2015 року, були досить великими, щоб по-
крити 84% транскордонних платежів з обслу-
говування боргу, що підлягають погашенню в 
2016 році і ряд боргових зобов'язань з вимуше-
ним обміном, які мали місце в 2015 році, змістили 
великі виплати загального боргу до 2018-2019 рр.

З 10 найбільших галузевих експозицій укра-
їнських банків, Moody's очікує, що прогноз якості 
активів буде стабільним в шести галузях про-
мисловості, на частку яких припадає 55% всіх 
корпоративних кредитів. Станом на 1 травня 
2016 року, приблизно 57% від сукупного кредит-
ного портфеля банків виражена в іноземній ва-
люті, велика частина якого належить компаніям, 
які залежать виключно від гривневих валютних 
надходжень. Однак, очікується, що відновлення 
економіки, ймовірно, не буде достатньо сильним, 
щоб зменшити запас проблемних кредитів, які 
складають 45% від загального кредитного ризи-
ку рейтингової оцінки банків в 2016 році. В ре-
зультаті, втрати по кредитах будуть залишатися 
високими, особливо коли врахувати збитки, які 
були перенесені в попередні роки, щоб допомогти 
сповільнити зниження капіталу. [8]

Таким чином, банки будуть змушені відклас-
ти збільшення резервів в той час, коли вони та-
кож стикаються з низькими процентними дохо-
дами і намагаються знизити операційні витрати 
на фоні високої інфляції. Банки повинні будуть 
створювати додаткові резерви втрат по креди-
тах на рівні приблизно 10% від загального обсягу 
кредитів. Moody's прогнозує, що без зовнішньої 

підтримки капіталу кредитні втрати призведуть 
до зниження у рейтинговій оцінці банків коефі-
цієнта відношення реальної вартості звичайних 
акцій до зважених за ризиком активів до 2,3% до 
кінця 2017 року, з нинішніх 8%. В даний час ре-
зерви охоплюють лише 50% існуючих проблем-
них кредитів [8].

У той час як контрольовані державою креди-
тори і банки з іноземним капіталом, швидше за 
все, виграють від материнської підтримки ка-
піталу, то капіталізація вітчизняних приватних 
банків, які мають особливо великий дефіцит ре-
зервів, буде залишатися слабкою. Здатність уря-
ду надавати підтримку банкам буде залишати-
ся досить обмеженою. У той час як ослаблення 
фіскального тиску дозволило йому надати новий 
капітал в державні банки, уряд матиме обмежені 
ресурси для підтримки приватних банків.

Всесвітній економічний форум, міжнародна 
неурядова організація, яка базується в Женеві, 
оцінює ситуацію в банківському секторі України 
більш критично. На сайті World Economic Forum у 
звіті The Global Competitiveness Report 2016–2017 
Україна посідає 85 місце із 138 країн за конку-
рентоспроможністю. Зокрема, найнижчу оцінку із 
дванадцяти інтегрованих індексів (3 бали з 7 мак-
симальних) отримано за «розвиненість» фінан-
сового ринку, частка його впливу на загальний 
показник складає 17%. Складовою групи Б цього 
індексу (кредитоспроможність і довіра до фінан-
сових установ) є стійкість банків, яка отримала 
лише 2,1 бала. У порівнянні із отриманими трьо-
ма балами у The Global Competitiveness Report  
2014–2015, простежується негативна тенденція, 
однак в обох звітах за цим показником Україна 
займає «почесне» останнє 138-ме місце [9].

Дещо охарактеризувавши сучасний стан ві-
тчизняної банківської системи можна перейти 
до аналізу показників АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», та розробки заходів, щодо покращен-
ня його діяльності. Стабільний прогноз Moody's 
щодо довгострокового рейтингу LC депозитів АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» на рівні Caa2 відо-
бражає: (1) помірний вплив кредитів в іноземній 
валюті; (2) ємність адекватної втрати поглинан-
ня з сукупного нормативного капіталу 13,23% в 
3-му кварталі 2015 року та адекватного охоплен-
ня проблемних кредитів; і (3) достатню ліквід-
ність і профілі фінансування. Крім того, Moody's 
не очікує збільшення банком своєї залежності від 
фінансової підтримки засновників [8].

Враховуючи сучасну ситуацію на банківсько-
му ринку, аналіз звітності АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» дозволив виокремити такі основні 
шість проблем:

– проблеми з відтоком депозитів;
– низька диверсифікація активів та кредит-

ного портфелю;
– ширина та розпорошена структура філіаль-

ної мережі;
– проблеми з ліквідністю;
– нестабільність ресурсної бази;
– погіршення ефективності діяльності банку.
Для вирішення проблеми з відтоком депози-

тів, банку необхідно запровадити пом'якшуючі 
програми для позичальників у іноземній валю-
ті, переорієнтувати роботу з пасивами на залу-
чення коштів на внутрішньому ринку. Також, не 
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погано було б використати досвід інших банків 
щодо залучення депозитів, а саме відкриття де-
позитних ліній (розміщення на одному рахунку 
до 5 депозитів одночасно з різними сумами, на 
різні строки та з різними процентними ставка-
ми), розміщення тимчасово вільних коштів на 
короткі строки (від 3-х днів), включення до пе-
реліку банківських продуктів депозитних схем з 
програмами страхування, а також мультивалют-
них депозитів.

Найбільш значними ознаками негативного ха-
рактеру є низька диверсифікація активів, в яких 
61,8% займає кредитний портфель. Проте така 
тенденція характерна для всієї банківської систе-
ми. Через низьку диверсифікацію у банку прак-
тично відсутній портфель цінних паперів, проте, 
на сьогоднішній день, при падаючому фондовому 
ринку інвестувати в цінні папери нераціонально. 
Доцільно провести збільшення диверсифікації 
активів, шляхом переорієнтації від кредитуван-
ня фізичних і юридичних осіб, до кредитування 
банків і надання факторингових послуг. 

Проблемою, характерною для АТ «Райффай-
зен Банк Аваль», а також для інших банків з іно-
земним капіталом, є високий рівень валютизації 
кредитного портфеля, та низька його диверсифі-
кація. Однак, група економістів Лондонської біз-
нес школи, інституту технологій Нью-Джерсі та 
бізнес-школи Штерна при Нью-Йоркському уні-
верситеті дослідили безпосередньо вплив дивер-
сифікації кредитів по галузевому, секторально-
му та географічному ознакам на характеристики 
ризику і доходу та визначили, що остання при-
вела до зменшення показників результативності 
банків з високим профілем ризику.

Щодо оптимізації організаційної структури 
банку, то одним із шляхів покращення фінансо-
вого стану банку є запровадження нової моделі 
управління мережею відділень. Необхідно ско-
ротити витрати шляхом об’єднання підрозділів і 
функцій, а також завдяки централізації. Втілен-
ня такого проекту дозволить істотно покращити й 
оптимізувати організаційну структуру банку. Ще 
у 2012 році було прийнято рішення здійснювати 
управління мережею не з 25 регіональних офісів, 
а з 6 макрорегіональних центрів. У 2015 році всі 
інші регіональні офіси, припинили своє існування 
у статусі дирекцій. Тож, бачимо ефект від таких 
дій і пропонуємо не зупинятись на досягненому. 
Наприклад, передача частини функцій на рівень 
Операційного центру допоможе вже в наступно-
му році зменшити витрати та підвищити ефек-
тивність банку, а також дозволить обробляти 
більшу кількість транзакцій за меншої кількості 
ресурсів для своєчасного реагування на зростаю-
чі потреби бізнесу. 

У системі показників оцінки фінансового ста-
ну банку диверсифікація пасивів визначає лік-
відність. АТ «Райффайзен Банк Аваль» має 
низький рівень ліквідності, проте спостерігаєть-
ся позитивна її динаміка. Для регулювання своєї 
ліквідності банк в значних обсягах залучає між-
банківські кредити, що, зважаючи на нестабіль-
ність і ціну даного ресурсу, є не дуже позитив-
ним. Розробка стратегії управління ліквідністю 
дозволить визначити достатній рівень ліквідності 
для конкретного банку, адже механічне дотри-
мання нормативів НБУ без прогнозування, без 

стратегії управління ліквідністю зменшує при-
бутковість банку та не гарантує фінансової стій-
кості банку в майбутньому.

Проблемою є відсутність стабільної ресурсної 
бази, а це негативно позначається на фінансовій 
стійкості АТ «Райффайзен Банк Аваль», що ілю-
струє завищений коефіцієнт залучення коштів 
до запитання, що перевищує норматив. Банк має 
достатню питому вагу залучених коштів у за-
гальних пасивах, про що свідчить досить високе 
значення коефіцієнта залучення коштів. Проте 
банку необхідно підвищити рівень власної капі-
талізації. Формування довгострокової, стабіль-
ної, диверсифікованої ресурсної бази має мати 
найвищу пріоритетність.

Негативний фінансовий результат банку у 
2015р., як і у попередньому році, насамперед 
був спричинений девальвацією національної ва-
люти. Через це банк був змушений збільшити 
розмір резервів та перерахувати валютну по-
зицію. Водночас операційний результат робо-
ти банку був дуже позитивним і становив по-
над 3,12 млрд. грн. станом на початок 2016 року. 
Шляхом до забезпечення позитивного фінансо-
вого результату банку є: дотримання бюджету 
витрат, як складової ключових показників ді-
яльності для менеджерів різних рівнів; забез-
печення максимальної віддачі від кредитування 
(отримання процентних та комісійних доходів 
від кредитування, переведення грошових пото-
ків позичальників і його контрагентів до банку 
тощо); збільшення частки комісійного доходу в 
чистому операційному доході банку; оптиміза-
ція витрат (скорочення непріоритетних витрат, 
запровадження режиму зваженої економії, зни-
ження непроцентних витрат, шляхом запрова-
дження центрів самообслуговування).

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Аналіз фінансової звітності дозволив зроби-
ти висновок про непоганий фінансовий стан АТ 
«Райффайзен Банк Аваль», адже більшість фі-
нансових показників знаходяться в межах опти-
мальних значень, а решта – хоча і відхиляється 
від оптимальних, мають тенденцію до покращен-
ня. Структуру балансу можна назвати раціо-
нальною, хоча і мають місце деякі диспропорції, 
особливо в частині ресурсів.

Таким чином, АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
слід перейти до більш поміркованої політики, як 
в плані залучення ресурсів, так і в плані їх роз-
міщення. Також варто звернути увагу на дивер-
сифікацію активів і пасивів. На основі аналізу 
ефективності діяльності банку можна зробити 
висновок, що до кризових умов банк функціо-
нував ефективно, і зниження прибутковості ді-
яльності банку не пов’язане з погіршенням рівня 
менеджменту, а з проблемами у всій банківській 
системі України.

Україні також слід використовувати закор-
донний досвід, для допомоги банківським уста-
новам в такий складний час. У деяких країнах, 
бюро кредитних історій і реєстрів почали про-
понувати кредитні рейтинги банкам і іншим фі-
нансовим установам, щоб допомогти їм оцінити 
платоспроможність позичальників. У Таїланді, 
наприклад, Національне кредитне бюро почало 
пропонувати споживчий та комерційний кредит-
ний скоринг [7].
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РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Рассматрено основные тенденции развития банковской системы Украины. Определено современное со-
стояние банковской системы Украины. Проведен анализ деятельности АО «Райффайзен Банк Аваль». 
На основании проведенного анализа выявлены проблемы финансового состояния банка. Предложены ме-
роприятия по улучшению финансового состояния финансового состояния АО «Райффайзен Банк Аваль».
Ключевые слова: банковская система, финансовое состояние, платежеспособность, оценка финансовой 
устойчивости, банковские учреждения, угрозы устойчивости банковской системы Украины.

Smolinska S.D., Tereschuk E.O.
Ivan Franko National University of Lviv

WAYS DEVELOPMENT OF IMPROVING THE FINANCIAL CONDITION  
IN THE MODERN ENVIRONMENT

Summary
Basic progress trends of the banking system of Ukraine was examined. The modern state of the banking 
system of Ukraine was determined. The analysis of JSC Raiffeisen Bank Aval activity was committed. 
On the basis of conducted research the main problems of financial condition of bank were revealed. The 
measures to improve the financial condition of JSC Raiffeisen Bank Aval have been offered.
Keywords: banking, financial condition, solvency, financial stability assessments, banking institutions, 
threats to the stability of the banking system of Ukraine. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Соловей І.С.
Тернопільський національний економічний університет

Соловей І.М.
Бережанський агротехнічний інститут

Процес формування конкурентоспроможних господарських структур зернового напрямку ринкового типу, 
здатних з максимальною ефективністю використовувати землю та забезпечувати стабільну продовольчу 
безпеку держави посідає важливе місце в аграрній політиці всіх промислово розвинених країн. Значен-
ня конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери в умовах сучасної економіки зростає: набуває 
більшої необхідності насичення національного ринку сільськогосподарськими продуктами вітчизняного 
виробництва, вимагається покращення їх якості, розширення асортименту, що в кінцевому підсумку 
визначає здатність країни реалізовувати свою продукцію як усередині, так і за її межами. В Україні в 
цілому і на регіональному рівні нарощування виробництва зерна має особливе стратегічне значення для 
підвищення ефективності АПК, успішного його розвитку та подолання кризового стану в суміжних (тва-
ринницьких) галузях. Підвищення рівня ефективності виробництва зерна є найважливішим завданням, 
від вирішення якого залежить забезпечення конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу і 
продовольчої безпеки країни. Розв'язання цієї проблеми повинно здійснюватися не тільки на державному, 
а й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування.
Ключові слова: галузь зернового господарства, розвиток конкурентоспроможності, виробництво зерна.

Постановка проблеми. Завдяки своїм влас-
тивостям і особливостям зерно має ви-

значальне значення у формуванні продовольчих 
ресурсів, є економічно, соціально і політично зна-
чущим продуктом. Пріоритетне значення, яке за-
ймає зерно в продовольчих ресурсах, обумовлено 
його об'єктивними перевагами перед усіма інши-
ми рослинницькими культурами. Воно володіє 
високими харчовими і кормовими достоїнствами, 
що визначає високу частку хлібних і круп'яних 
виробів в харчовому раціоні населення і в кормо-
вих ресурсах тваринництва. Зерно є найважли-
вішим джерелом доходу сільськогосподарських 
товаровиробників, придатне до тривалого збері-
гання, що дає можливість формувати страхові та 
резервні фонди, служить головним джерелом си-
ровини для ряду галузей харчової та переробної 
промисловості. У зв'язку з цим отримання дохо-
дів в умовах ринкової конкуренції можливо тіль-
ки при підвищенні конкурентоспроможності зер-
нової продукції. А також необхідно досліджувати 
кон'юнктуру зернового ринку, проводити оцінку 
конкурентного середовища та розробляти шляхи 
формування конкурентних переваг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні основи конкуренції та конкуренто-
спроможності викладені у фундаментальних 
працях зарубіжних учених: І. Ансоффа, С. Брю, 
Ф. Котлера, Дж. Кейнса, К. Макконелла, М. Пор-
тера, Дж. Робінсона, Д. Рікардо, П. Самуельсона, 
А. Сміта, Й. Шумпетера. Вагомі напрацювання да-
ної проблеми є в українських науковців таких як: 
В. Амбросов, В. Гайдук, Р. Грецький, О. Драган, 
П. Пуцентейло, Ю. Хвесик, В. Шиян, та багато ін-
ших. Але конкурентоспроможність – це складне і 
багатогранне явище, яке потребує більш деталь-
ного і всебічного аналізу. Комплексної оцінки ви-
магають наукові дослідження галузей сільського 
господарства, зокрема – зернового господарства.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою даного дослідження є висвітлен-
ня суті конкурентоспроможності зернового гос-

подарства на різних рівнях економіки АПК та 
факторів її формування.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не достатньо розкритою є 
проблема визначення рівня конкурентоспро-
можності продукції, потребує розгляду питання 
визначення самого терміну „конкурентоспро-
можність», оскільки в літературі відсутнє єдине 
визначення, яке би було повним, вичерпним, за-
довольняло вимогам часу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для реформування економіки АПК України у 
напрямку створення повноцінного конкурентного 
середовища та розвитку конкурентних відносин 
в зерновому господарстві велике значення має 
дослідження такого поняття, як «конкуренто-
спроможність підприємства, галузі, продукції».

В умовах ринкових відносин всі господарюючі 
суб’єкти, у т.ч. й зерновиробники, повинні форму-
вати конкурентоспроможність виробленої продук-
ції, прибуток для функціонування та подальшого 
розвитку. В даному випадку виробникові доводить-
ся вибирати один із трьох методів конкуренції – 
конкуренцію в цінах, якості або в новій продукції. 
Це, значною мірою, визначає конкурентоспромож-
ність зерновиробничої галузі. У загальному вигляді 
вона може бути визначена як порівняльна пере-
вага стосовно конкурентів однієї галузі усередині 
країни й за її межами або усередині країни в по-
рівнянні з імпортною продукцією.

Конкурентоспроможність галузі визначається 
наявністю технічних, економічних і організацій-
них умов для створення, виробництва і збуту (з 
витратами не вище інтернаціональних) продукції 
високої якості, що задовольняє вимоги конкрет-
них груп споживачів [3].

Таким чином, конкурентоспроможність галу-
зі – сукупна здатність її підприємств виготов-
ляти і реалізовувати товари даної галузі, які за 
ціновими і якісними характеристиками більш 
привабливі для споживачів, ніж товари анало-
гічних закордонних і вітчизняних галузей-кон-
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курентів, забезпечуючи при цьому стійкі високі 
темпи економічного зростання галузі.

Вона припускає наявність конкурентних пе-
реваг перед аналогічними галузями за кордоном, 
які можуть зумовлюватися раціональною галу-
зевою структурою; групи висококонкурентних 
підприємств-лідерів, які підтягують інші підпри-
ємства галузі до свого рівня; налагодженої до-
слідно-конструкторської та прогресивної вироб-
ничо-технологічної бази, розвинутої галузевої 
інфраструктури, гнучкої системи науково-тех-
нічного, виробничого, матеріально-технічного і 
комерційного співробітництва як всередині галу-
зі, так і з іншими галузями в країні, за її меж-
ами, ефективної системи розподілу продукції. 
Конкурентоспроможність галузі досягається за 
рахунок як конкурентних переваг її підприємств, 
так і системи їх взаємодії [4].

Отже, саме рівень конкурентоспроможності 
підприємств в остаточному підсумку визначає 
рівень конкурентоспроможності галузі та конку-
рентоспроможності економіки держави, оскільки 
безпосередньо бере участь у конкурентній бо-
ротьбі на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Деякі автори за ознакою «ступінь виявлен-
ня» виділяють фактичну (реальну) та потенцій-
ну конкурентоспроможність. Вони стверджують, 
що дані економічні поняття співвідносяться між 
собою так, як реальне співвідноситься з можли-
вим, наприклад, як фактичний випуск продукції 
підприємства співвідноситься з його потужніс-
тю. Потенційна конкурентоспроможність являє 
собою максимально можливу фактичну конку-
рентоспроможність з урахуванням всіх чинників 
конкретного ринку чи його окремого сегменту [5].

В.А. Гайдук фактично підтверджує цю тезу і 
пише: «конкурентоздатність існує в двох формах 
(потенційній та фактичній) і економічний суб’єкт 
прагне до максимальної реалізації свого потен-
ціалу» [2].

Треба зазначити, що вказана позиція не є за-
гальноприйнятою в сучасній економічній науці: 
частина фахівців вважає, що категорія «конку-
рентоспроможність» («конкурентоздатність») у 
повній відповідності до другого кореня даного 
терміну є виключно потенційним поняттям і ві-
дображає тільки можливість (здатність) конку-
рувати на ринку з іншими товаровиробниками 
й протистояти дії ринкових сил. При цьому, за-
звичай використовується термін «конкурентний 
потенціал» як синонім слова «конкурентоспро-
можність», яке використовується виключно у по-
тенційному сенсі.

Варто наголосити на тому, що представники 
різних галузей науки виявляють інтерес до про-
блеми забезпечення конкурентоспроможності. 
І хоча механізм забезпечення конкурентоспро-
можності розроблений ще недостатньо повно, 
його теоретична, методологічна й практична зна-
чимість уже широко визнана, оскільки наука і 
практика відчувають потребу в нових ідеях.

У процесі зародження знаходяться пробле-
ми конкурентоспроможності, які визначаються 
окремими течіями та напрямами, що розвива-
ються на власних методологічних засадах або 
конкурують між собою.

Коли йдеться про галузевий рівень, конкурен-
тоспроможність «визначається наявністю у неї 

(галузі) конкурентних переваг, що дозволяють, 
по-перше, виробляти (з витратами не вище інтер-
національних) продукцію високої якості, що задо-
вольняє вимоги конкретних груп покупців (спожи-
вачів) щодо споживчої цінності товарів, їх ринкової 
новизни та вартості (ціни), і, по-друге, постачати її 
на конкурентний світовий ринок в оптимальні тер-
міни, які диктуються ринковою ситуацією».

При цьому не можна не погодитися з думкою 
М. Портера (Porter, 2010) про те, що, досліджу-
ючи «конкурентоспроможність на національному 
рівні, необхідно фокусувати увагу не на еконо-
міці як цілому, а на певних галузях і сегментах 
галузі. Необхідно зрозуміти, як і чому виникають 
комерційно життєздатні навички та технології, а 
зрозуміти це досить повно можна тільки розгля-
даючи конкурентні галузі». 

Якщо звернути увагу на конкурентоспромож-
ність сільськогосподарської галузі, то на думку 
В. Клюкача, слід виділяти наступні чинники кон-
курентоспроможності сільськогосподарської про-
дукції: економічні (рівень витрат і цін на кінцеві 
види продукції); екологічні (забезпечення відпо-
відності існуючим вимогам); технологічні (пер-
спективи можливої модернізації виробництва); 
соціальні (витрати соціального характеру на пе-
репрофілювання виробництва).

На думку С. Шевельової, аналіз конкуренто-
спроможності сільськогосподарського підприєм-
ства слід здійснювати за такими чинниками як: 
ринкова позиція, прибутковість, привабливість 
для інвесторів, імідж серед споживачів та різно-
манітних суб’єктів господарювання.

Проте, Багрова І.В., Нефедотова О.Г. [1] дослі-
джуючи конкурентоспроможність підприємств, 
вважають, що не слід надавати перевагу окремим 
чинникам, оскільки складові конкурентоспро-
можності формують зазначений стан загалом та 
неврахування окремих складових може знизити 
можливості підприємства. Вони стверджують, що 
складові та фактори, які вони виділяють сприя-
тимуть глибшому розумінню природи конкурен-
тоспроможності, дозволять виокремити коло ха-
рактеристик, на які зможе впливати конкурентне 
підприємство, в результаті чого захистить під-
приємство від різнонапрямлених хаотичних дій 
при досягненні висококонкурентного стану.

Таким чином, конкурентоспроможність сіль-
ськогосподарської галузі – це узагальнюючий, 
підсумковий показник стійкої роботи підприємств 
галузі, здатний забезпечувати високий рівень 
доходу і зайнятості в регіоні на стабільній дов-
гостроковій основі в умовах внутрішньої та зо-
внішньої конкуренції, ефективно використовуючи 
технологічний, людський і фізичний капітал [6].

Характеристика конкурентоспроможності 
сільськогосподарської галузі передбачає можли-
вості та динаміку її пристосування до мінливих 
умов конкуренції на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. Виробник повинен чітко знати, які вну-
трішні та зовнішні чинники впливають на кон-
курентоспроможність галузі, й вибудовувати від-
повідно до цього виробничу і ринкову стратегію 
розвитку підприємства. 

Конкурентоспроможність продукції означає 
ступінь її відповідності вимогам споживачів або 
обраного ринку за найважливішими характе-
ристиками (економічними – ціна, собівартість; 
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екологічними – безпека; споживними – якість). 
Конкурентоспроможна продукція підприємств 
агропромислового комплексу характеризується 
високою якістю та безпекою, поживністю, трива-
лістю зберігання.

Така різноманітність визначень засвідчує, що 
конкурентоспроможність – це складне і багато-
гранне явище, яке потребує більш детального і 
всебічного дослідження.

Вивчення існуючих підходів до визначення 
конкурентоспроможності дає змогу стверджува-
ти, що конкурентоспроможність – це здатність 
товару, підприємства, галузі чи країни займати 
певну ринкову нішу та залишатися прибутковим. 
Враховуючи суть конкуренції як економічного 
явища, під конкурентоспроможністю підприємств 
досліджуваної галузі розуміють можливість під-
приємства у поточний момент часу забезпечу-
вати ефективну діяльність, підтримувати ста-
лий розвиток та стійкі позиції на ринку через 
гнучке пристосування до змін маркетингового 
середовища. Конкурентоспроможність виробни-
цтва характеризується сукупністю показників 
функціонування галузей і діяльності виробничих 
структур, що визначають їхній стабільний роз-
виток та успіх у конкурентній боротьбі на вну-
трішньому та зовнішньому ринках і оцінюється 
рівнем конкурентоспроможності окремих його 
підприємств і їхньої продукції. 

Таким чином, проблема конкурентоспромож-
ності багатопланова і багатоаспектна, її потрібно 
розглядати у ракурсі підвищення конкуренто-
спроможності продукції, агропідприємств і агро-
комплексу загалом.

Сьогодні проблема забезпечення конкурен-
тоспроможності сільськогосподарських підпри-
ємств має глобальний характер, оскільки, з од-
ного боку, визначає багато аспектів економічної 
і соціальної політики країни, з іншого – прямо 
пов’язана з інтересами її громадян, що є спожи-
вачами продукції цих підприємств. 

Однак необхідно перш за все, розглянути кон-
курентоспроможність на рівні країни і галузі. На-
ціональна конкурентоспроможність визначається 
здатністю галузей постійно розвиватися і виро-
бляти інновації. Утримувати перевагу дозволяє 
постійне вдосконалення товару, способу вироб-
ництва та інших факторів, причому так швидко, 
щоб конкуренти не змогли їх наздогнати і пере-
гнати. Конкуренція – це не рівновага, а постійні 
зміни. Вдосконалення та оновлення галузі – без-
перервний процес, тому в основі пояснення кон-
курентної переваги країни лежить роль країни 
базування в стимулюванні оновлення та вдоско-
налення (тобто в стимулюванні виробництва ін-
новацій). Відмінності в економіці країн, в їхній 
культурі, населенні, інфраструктурі, управлінні, 
національних цінностях і навіть в історії – усе це 
в тій чи іншій мірі впливає на конкурентоспро-
можність національних підприємств. Незважаю-
чи на все зростаюче значення глобалізації, на-

ціональна конкурентоспроможність визначається 
набором факторів, що залежать від конкретних, 
локальних умов, а саме:

1) факторні умови, тобто ті конкретні фактори 
(наприклад, кваліфікована робоча сила або інф-
раструктура), які потрібні для успішної конку-
ренції в даній галузі;

2) умови попиту, тобто, який на внутрішньому 
ринку попит на продукцію або послуги, що про-
понуються даною галуззю;

3) родинні й підтримуючі галузі, тобто наяв-
ність або відсутність у країні споріднених і під-
тримуючих галузей, конкурентоспроможних на 
міжнародному ринку;

4) стратегія підприємства, його структура і 
конкуренти, характер конкуренції на внутріш-
ньому ринку;

5) випадкові події, тобто ті, які керівництво 
підприємства не може контролювати;

6) державна політика щодо розвитку конкрет-
ної галузі.

Отже, конкурентоспроможність зернопродук-
тового господарства залежить як від зовнішніх, 
так і внутрішніх факторів. Тому, для обґрунту-
вання напрямів підвищення конкурентоспромож-
ності зернопродуктового підкомплексу аграр-
ного сектору необхідно здійснювати: достовірне 
об'єктивне оцінювання економічних процесів та 
явищ, з врахуванням відмінностей кліматичних 
умов і якісних характеристик ґрунтів підпри-
ємств регіону, комплексний аналіз проводити 
з визначенням напрямків використання зерна, 
його якості, вмісту клейковини та білку, засміче-
ності, вологості, інших якісних параметрів зерна.

Варто наголосити на тому, що процес фор-
мування конкурентоспроможних господарських 
структур зернового напрямку ринкового типу, 
здатних з максимальною ефективністю вико-
ристовувати землю та забезпечувати стабільну 
продовольчу безпеку держави посідає важливе 
місце в аграрній політиці всіх промислово розви-
нених країн. 

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Значення конкурентоспроможності підпри-
ємств аграрної сфери в умовах сучасної економіки 
зростає: набуває більшої необхідності насичення 
національного ринку сільськогосподарськими 
продуктами вітчизняного виробництва, вимага-
ється покращення їх якості, розширення асорти-
менту, що в кінцевому підсумку визначає здат-
ність країни реалізовувати свою продукцію як 
усередині, так і за її межами. В Україні нарощу-
вання виробництва зерна має особливе стратегіч-
не значення для підвищення ефективності АПК, 
успішного його розвитку та подолання кризового 
стану в суміжних (тваринницьких) галузях. Під-
вищення рівня ефективності виробництва зерна є 
найважливішим завданням, від вирішення якого 
залежить забезпечення конкурентоспроможності 
зернопродуктового підкомплексу і продовольчої 
безпеки країни. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛИ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация
Процесс формирования конкурентоспособных хозяйственных структур зернового направления ры-
ночного типа, способных с максимальной эффективностью использовать землю и обеспечивать ста-
бильную продовольственную безопасность государства занимает важное место в аграрной политике 
всех промышленно развитых стран. Значение конкурентоспособности предприятий аграрной сфе-
ры в условиях современной экономики растет: приобретает большую необходимости насыщения 
национального рынка сельскохозяйственными продуктами отечественного производства, требуется 
улучшение их качества, расширение ассортимента, в конечном итоге определяет способность стра-
ны реализовывать свою продукцию как внутри, так и за ее пределами. В Украине в целом и на 
региональном уровне наращивания производства зерна имеет особое стратегическое значение для 
повышения эффективности АПК, успешного его развития и преодоления кризисного состояния в 
смежных (животноводческих) отраслях. Повышение уровня эффективности производства зерна яв-
ляется важнейшей задачей, от решения которого зависит обеспечение конкурентоспособности зерно-
продуктов подкомплекса и продовольственной безопасности страны. Решение этой проблемы должно 
осуществляться не только на государственном, но и на региональном уровне, где решаются вопросы 
обеспечения населения продуктами питания.
Ключевые слова: отрасль зернового хозяйства, развитие конкурентоспособности, производство зерна.
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THE COMPETITIVENESS OF GRAIN FARMING INDUSTRY  
AND THE FACTORS OF ITS FORMATION

Summary
The formation of competitive economic structures toward grain market type capable of the most of the 
land and ensure stable food security occupies an important place in agricultural policy of all industrialized 
countries. The value of agricultural sector enterprise competitiveness in today's economy grows, the 
need of greater saturation of the domestic market in agricultural products and domestic production 
is required to improve their quality, diversification, which ultimately determines the ability of the 
country to sell their products both inside and outside. In Ukraine as a whole and at the regional level of 
grain production capacity is a particular strategic of importance to improve agriculture, its successful 
development and poverty crisis in neighboring industry. Raising the efficiency of grain production is the 
major problem, the solution of which depends on the sub grain products ensure competitiveness and 
food security. Solving this problem should be carried out not only at national but also at regional level 
where people settled the issue of food.
Keywords: grain farming industry, the development of competitiveness grain production.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Солошенко В.В., Волохата В.Є.
Харківський навчально-науковий інститут 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Необхідність забезпечення достатнього рівня стабільності банківської системи зумовлює об’єктивну по-
требу у додатковому власному капіталі, що і стало спонукальним мотивом наукового осмислення його 
сутності як економічної категорії. У статті узагальнено основні підходи щодо визначення «капітал» та 
«банківський капітал». Проаналізовано визначення сутності капіталу залежно від періоду та часу розвит-
ку економіки та економічної думки. Розглянуто сучасні визначення поняття «капітал банку». Запропоно-
вано узагальнене визначення «банківського капіталу».
Ключові слова: капітал, капітал банку, банк, банківські ресурси, кошти, дохід, активи.

Постановка проблеми. В економічній літе-
ратурі існує багато розбіжностей та неви-

значеностей у трактуванні суті банківського капі-
талу. Це помітно ускладнює подальший розвиток 
не лише теоретичних засад, а й практики фор-
мування та використання банківського капіталу. 
Від правильного розуміння суті банківського ка-
піталу значною мірою залежать взаємовідносини 
між банками та їх клієнтами, а також регулю-
вання банківської діяльності та нагляду. Відсут-
ність єдиного погляду на визначення суті бан-
ківського капіталу зумовлена, головним чином, 
неоднозначністю визначення поняття «капітал», 
одним із різновидів якого є капітал банківський. 
Докладніший розгляд цього питання допоможе 
зясувати підходи до визначення поняття «бан-
ківський капітал», ґрунтовніше зрозуміти його 
суть і понятійний апарат, використовуваний для 
характеристики банківського капіталу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тлумаченням сутності капіталу займалися з 
давніх часів, але і на сьогодні залишається акту-
альним питанням визначення капіталу. Розвиток 
економічних відносин сприяв поширенню капі-
талу зі сфери товарного виробництва на сферу 
кредитних відносин, тобто виникає поняття бан-
ківського капіталу. На сьогодні не існує єдиного 
визначення банківського капіталу. Трактуванням 
даного поняття займалися такі вчені О. Васюрен-
ко, А. Мороз, М. Савлук, М. Пуховкіна та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Складність визначення капіта-
лу банку як економічної категорії полягає у різ-
номанітних формах вираження, в суперечливих 
висвітленнях різними економічними школами та 
спільністю із загальною економічною категоріє 
«капітал», що і стало поштовхом до висвітлення 
економічної сутності банківського капіталу.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
узагальнення поняття «капітал банку».

Виклад основного матеріалу. Термін «капі-
тал» (нім. Kapital, франц. Capital, лат. Capitalis – 
головний, основний) означає багатство у формі 
грошових ресурсів, нерухомості, цінних паперів, 
яке використовується для самозростання.

Проаналізувавши історію економічної дум-
ки, то можемо стверджувати, що вперше спробу 
визначення капіталу здійснив Арістотель, який 
ввів до наукового обігу поняття «хремастика», 
що походить від грецького слова «хрема» й озна-
чає «майно», «володіння». Під хремастикою мис-

литель розумів мистецтво наживати достаток, 
або діяльність, спрямовану на нагромадження 
багатства, одержання прибутку. [1]

Сам же термін «капітал» почав набувати свого 
сучасного змісту близько 1770 р., тобто коли по-
бачили світ праці видатного французького вчено-
го XVIII ст. А. Тюрго, який зазначав: «Особа, яка 
отримує щорічно дохід більший, ніж їй потрібно 
витратити, може відкласти цей надлишок і на-
громаджувати його; ці нагромадження цінностей 
становлять те, що називають капіталом» [2]

Класики політичної економії А. Сміт і Д. Рі-
кардо, ототожнюють капітал із нагромадженою 
працею, різними запасами (засобів і предметів 
праці, одягу, їжі, грошей тощо), незалежно від 
суспільних умов та відносин. Пов’язуючи капітал 
з результатами попередньої праці, процесами ви-
робництва та обігу, заощадженнями, утриманням 
від поточного споживання, вони визначають, що 
капіталу належить провідна роль серед осно-
вних факторів виробництва, поряд з працею та 
природними ресурсами. А. Сміт стверджував, що 
накопичення капіталу створює передумови для 
підвищення продуктивності праці внаслідок його 
подальшого перерозподілу. Виходячи з цього, 
А. Сміт поділяв капітал на основний та оборотний. 
Д. Рікардо, розвиваючи далі вчення А. Сміта, на-
голошував: «Капітал – це та частина запасів ви-
робництва, яка використовується для отримання 
прибутку». Вчений характеризував капітал як 
провідний фактор розвитку продуктивних сил 
суспільства, частину багатства країни, яка вико-
ристовується у виробництві й складається з їжі, 
одягу, інструментів, сировини, машин, всього не-
обхідного для того, щоб привести у рух працю [3].

Марксистська школа політекономії трактує 
капітал не як річ, а як певні суспільні, притаман-
ні конкретній економічній формації в розвитку 
людства виробничі відносини, що представлені в 
речах і надають їм специфічний суспільний ха-
рактер. К. Маркс зазначав, що він складається 
із знарядь праці, сировини, засобів до існуван-
ня, матеріальних продуктів, певної суми товарів, 
мінових вартостей. На його думку, капітал – це 
не річ, а суспільне, належне певній суспільно-
історичній формації виробниче відношення, яке 
втілене в речі і надає їй специфічного суспіль-
ного характеру. К. Маркс поділяв капітал на по-
стійний та змінний [15].

Одним із найяскравіших представників ні-
мецької історичної школи, який приділяв зна-



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 702

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

чну увагу дослідженню категорії «капітал», був 
К. Бюхер. Він вважав її сутність мінливою, тоб-
то такою, що залежить від стадії еволюції форм 
обміну, яка супроводжувалась вдосконаленням 
промислового виробництва. Вчений виходив з 
того, що еволюція форм обміну супроводжува-
лась вдосконаленням промислового виробництва 
та сприяла поширенню сфери впливу капіталу 
аж до повного охоплення ним національної еко-
номіки [3].

Наступним етапом формування економічної 
думки було формування Австрійської школи. Її 
засновником виступав К. Менгер, який ствер-
джував, що капітал є не меншим благом, аніж 
праця та інші елементи виробництва. Отже, 
власники капіталу живуть не за рахунок робіт-
ників, а за рахунок використання капіталу, який 
для індивіда і суспільства має цінність так само, 
як і праця [17].

Фундатор кембриджської школи А. Маршалл 
вважав, що капітал не має речової форми, але 
тісно пов’язаний з речами. До його складу вчений 
включав і нематеріальні блага: знання, організа-

цію, а також підприємницькі здібності, професійну 
майстерність і ділові зв’язки. Головну властивість 
капіталу англійський теоретик вбачав у його здат-
ності приносити дохід, який залежить від продук-
тивності факторів виробництва та відносної рідкіс-
ності, що випливає з тягаря утримання [16].

Сучасні науковці трактують капітал перш за 
все як економічну категорію, тобто таку, що реа-
лізується у сфері економічної діяльності та еко-
номічних відносин, акцентуючи при цьому увагу, 
що капітал є однією з форм багатства, яка вико-
ристовується не стільки для задоволення поточ-
них потреб, скільки для майбутніх потреб.

У західній та російській економічній літе-
ратурі існує погляд, згідно з яким капітал ото-
тожнюється з грошовою формою, з сумою гро-
шей, з коштами та з ресурсами. «Экономическая 
энциклопедия» містить таке визначення: «Капі-
тал – це те, що здатне приносити дохід, або ре-
сурси, створені людьми для виробництва товарів 
і послуг; вкладене в справу, функціонуюче дже-
рело у вигляді засобів виробництва». П. Роуз під 
терміном «капітал» розуміє кошти, які внесені до 

Таблиця 1
Узагальнення підходів щодо визначення сутності поняття «капітал» банку

Класичний підхід до визначення поняття «капітал» банку

Адам Сміт [2]
Капітал – накопичений запас, тобто той капітал, що залишився після споживання. На-
копичення капіталу створює передумови для підвищення продуктивності праці внаслідок 
подальшого його перерозподілу.

Д. Рикардо [17] Капітал – накопичена праця, оскільки капіталісти виплачують своїм робітникам лише час-
тину створеної додаткової вартості.

Дж. С. Мілль 
[17] Капітал – попередньо накопичений запас продуктів минулої праці.

К. Маркс [15]
Капітал – не річ, яка виражається в капітальному блазі, а певні відносини між капіталіс-
том та найманим робітником. При цьому він стверджував, що капітал – самозростaюча 
цінність.

К. Блюхер [3] Капітал – раціональна форма організації людської поведінки. Сутність капіталу є мінли-
вою величиною, що залежить від стадії еволюції форм обміну.

К. Менгер [17]
Ввели фактор часу у визначення капіталу: дохід на капітал – це винагорода за відмову від 
задоволення тимчасових потреб у цей час, заради майбутнього. Отже, капітал є одночас-
ним результатом заощаджень і виробництва.

А. Маршалл [16] Капітал – сукупність речей, без яких виробництво не могло б здійснюватися з рівною 
ефективністю, але які не є безплатними дарами природи.

Сучасний підхід до визначення поняття «капітал» банку 
О. Васюренко 
[18]

Капітал банку – фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами (учасниками) 
банку, і належать їм.

В. Коваленко та 
В. Прадун [20]

Капітал – сукупність банківських ресурсів у матеріально-речовій формі, у формі немате-
ріальних та фінансових активів, що виражені у грошовій формі, сформовані за рахунок 
власних коштів, залучених і позичених коштів на грошовому ринку, які використовуються 
банком для здійснення банківської діяльності задля одержання прибутку.

Ж. Довгань [19]
Капітал банку – сукупність внесених власниками – учасниками капіталу власних коштів, 
які зростають у результаті ефективної банківської діяльності у процесі капіталізації при-
бутку, а також за рахунок додаткових вливань з боку учасників.

Ф. Мишкін [21] Капітал банку – «чисті активи банку, які дорівнюють різниці між сумою активів і пасивів».

М. Алексеєнко 
[10]

Капітал банку – це «кошти і виражена у грошовій формі частка майна, що перебуває у 
розпорядженні банків і використовується ними для здійснення операцій із розміщення 
коштів та надання послуг з метою одержання прибутку».

В. Стельмах, 
В. Альошин і ін. 
[11]

сукупність різних видів грошових капіталів, засобів, які використовує банк у вигляді бан-
ківських ресурсів для забезпечення своєї діяльності, здійснення різноманітних банківських 
операцій і отримання прибутку. Складається з власного капіталу банку і залучених коштів. 
Іноді під банківським капіталом розуміють тільки власний капітал

Л. Примостка 
[12]

власні кошти акціонерів (власників банку), внесені ними на свій ризик з метою отримання 
доходів

А. Загородний, 
Г. Вознюк [13]

сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для 
кредитних, інвестиційних та інших операцій

А. Мороз, 
М. Савлук, 
М. Пуховкіна [14]

фонди, які створюються банками для забезпечення фінансової стійкості підприємницької 
та господарської діяльності, а також прибуток поточного року і минулих років



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

703
банку його власниками і складаються в основно-
му з акціонерного капіталу, резервів і нерозподі-
леного прибутку [4]. 

До недавнього часу поняття «капітал банку» було 
характерним тільки для нормативних документів, 
які регламентують сферу банківської діяльності. 
Українське законодавство визначає сутність капі-
талу банку як залишкову вартість активів банку 
після вирахування всіх його зобов'язань: Капітал 
= Активи – Зобов’язання. Тож вітчизняне зако-
нодавство трактує поняття «банківський капітал» 
тільки як власний капітал банку [5].

Виходячи з цього, О.В. Васюренко та К.О. Во-
лохата трактують капітал банку як сукупність 
внесених власниками (учасниками капіталу) 
власних коштів, які зростають у результаті 
ефективної банківської діяльності у процесі ка-
піталізації прибутку, а також за рахунок додат-
кових надходжень з боку учасників [18]. Дещо 
інший підхід до розкриття економічного змісту 
капіталу банку наводять у своїй праці В.І. Мі-
щенко та Н.Г. Слав’янська. Автори пропонують 
банківським капіталом вважати спеціально ство-
рені фонди і резерви, призначенні для забезпе-
чення фінансової стійкості, комерційної та гос-
подарської діяльності, відшкодування можливих 
збитків які перебувають у користуванні банку 
протягом всього періоду його функціонування 
[22]. Такої ж думки додержуються О.А. Кири-

ченко та В.І. Міщенко. Однак А.М. Герасимович, 
М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко пропо-
нують інший підхід до тлумачення поняття «ка-
пітал банку». На їх погляд, капітал банку являє 
собою грошові кошти та виражену у грошовій 
формі частину майна, які належать його влас-
никам, забезпечують економічну самостійність і 
фінансову стійкість банку, використовують для 
здійснення банківських операцій та надання по-
слуг з метою одержання прибутку [7].

Капітал банку (bank capital; capital of a 
bank) – кошти, спеціально створені фонди та ре-
зерви, призначені для забезпечення фінансової 
стійкості, комерційної та господарської діяльнос-
ті, відшкодування можливих збитків, і які пере-
бувають у користуванні банку [8].

Власні кошти або капітал банку – головний 
показник його здатності до розвитку, можливості 
витримувати конкуренцію, здійснювати його по-
дальший розвиток [9].

У таблиці 1 наведено узагальнення підходів 
до поняття «капітал».

Висновки і пропозиції. Отже, можна зазначи-
ти, що капітал банку – це окремий об’єкт управ-
ління, який включає власні кошти засновників 
(акціонерів, власників) банку, що об’єднанні у 
фонди і резерви і здатні забезпечити проведення 
банківських операцій з надання послуг із досяг-
ненням певної величини економічної вигоди.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация
Необходимость обеспечения достаточного уровня стабильности банковской системы обуславливает объ-
ективную потребность в дополнительном капитале, что и стало побудительным мотивом научного осмыс-
ления его сущности как экономической категории. В статье обобщены основные подходы к определению 
«капитал» и «банковский капитал». Проанализированы определения сущности капитала в зависимости 
от периода и времени развития экономики и экономической мысли. Рассмотрены современные определе-
ния понятия «капитал банка». Предложено обобщенное определение «банковского капитала».
Ключевые слова: капитал, капитал банка, банк, банковские ресурсы, средства, доход, активы.

Soloshenko V.V., Volokhata V.E.
Kharkov Educational and Scientific Institute
SHEE «Banking University»

ECONOMIC ESSENCE BANKING CAPITAL

Summary
The need to ensure sufficient stability of the banking system leads to an objective need for additional 
equity, which was the motive scientific understanding of its nature as an economic category. This article 
summarizes the main approaches to the definition of «capital» and «bank capital». The analysis defining 
the essence of capital depending on the time period and the economic development and economic thought. 
The modern definition of «capital of the bank.» A generalized definition of «bank capital».
Keywords: capital, capital, bank, bank resources, costs, revenues, assets.
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МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Спіцина В.В., Сіренко Н.М.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті охарактеризовано основні риси сучасного становища України. Досліджено механізми та мето-
ди управління витратами сільськогосподарськими підприємствами. Проаналізовано динаміку структури 
витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні. Узагальнено структуровану систе-
му стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств. Обґрунтована необхідність в 
системі управління витратами підприємствами в умовах невизначеності. 
Ключові слова: витрати, механізми управління, управління витратами, система управління витратами, 
сільськогосподарські підприємства 

Постановка проблеми. Сучасні підприєм-
ства, видом економічної діяльності яких 

є сільськогосподарське виробництво, функціону-
ють в умовах високої складності, невизначеності 
і динамічності навколишнього соціально-еконо-
мічного середовища. Для того щоб вижити в цьо-
му середовищі, підприємствам агропромислового 
комплексу необхідно постійно розвиватися, удо-
сконалюватися й адаптуватися до швидко мін-
ливих вимог ринку, який формується в умовах 
сучасної економіки інноваційного типу. В умовах 
ринкової економіки перед підприємствами постає 
проблема гнучкого і швидкого реагування на мін-
ливість ринкового середовища.

Механізм управління витратами виступає од-
ним з найбільш дієвих способів, покликаних під-
вищити ефективність діяльності господарств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питання визначення управлін-
ня витратами приділяють значну увагу вітчиз-
няні науковці та практики, зокрема: К. Бурлак, 
О. Бурлака, М. Грещак, О. Коцюба, Т. Мокієнко, 
В. Россоха, А. Самсоненко, І. Цуркан, та зару-
біжні вчені В. Петухова, інші. Незвaжaючи нa 
достaтню розробленість зaгaльної теорії управ-
ління витрaтами, не приділено нaлежної увaги 
їх дослідженню в aгрaрному секторі. Специфіч-
ність гaлузі потребує більш детaльного підходу 
до визнaчення механізмів системи управління 
витратами.

Мета статті. Дослідження механізмів управ-
ління витратами сільськогосподарських підпри-
ємств в умовах економічної невизначеності.

Виклад основного матеріалу. Економічний 
розвиток держави є основою розробки стратегії 
управління країною. Розвиток ринкової еконо-
мічної системи в Україні доцільно розглядати в 
контексті національної економічної політики, чин-
никами ефективності якої є розширене відтворен-
ня національної конкурентоспроможності та фор-
мування геоекономічного національного простору 
в глобальному світовому ринковому середовищі. 
Стратегічна мета соціально-економічного розви-
тку держави обґрунтовує вибір курсу на еконо-
мічне зростання основних макропоказників.

Основними рисами сучасного економічного 
становища України є:

– значна заборгованість держави, окремих га-
лузей і підприємств іншим країнам;

– відставання сектору економіки, який виробляє 
товари, від сектору економіки, який їх споживає;

– надмірний контроль економіки з боку укра-
їнського уряду, що має ефект придушення того 
її сектору, що виробляє товар;

– «відірваність» України від світової економіки.
Стан справ в економіці України залишаєть-

ся вкрай складним. Українська економіка зму-
шена долати наслідки планово-розподільної сис-
теми господарювання, її структурні деформації, 
затратний механізм ціноутворення та неконку-
рентоспроможність.

Серед основних тенденцій соціально-еконо-
мічного розвитку України превалюють негативні 
явища і тенденції:

– втрачено високотехнологічні виробництва, 
лідерство в багатьох напрямах фундаментальних 
досліджень;

– критичного рівня досяг «відплив умів»;
– склалися диспропорції між реальним і фі-

нансовим секторами економіки;
– швидкими темпами зростають внутрішній 

та зовнішній державні борги з сумнівними пер-
спективами не тільки їх погашення, але й обслу-
говування;

– відбулося катастрофічне падіння матеріаль-
ного добробуту населення;

– високого рівня досягла «тінізація» економі-
ки [9].

Невизначеність ринкового середовища спри-
чиняє швидке реагування на зміни, пристосуван-
ня пропозиції виробника до попиту споживача. 
Технологічне обмеження аграрного сектору еко-
номіки щодо зміни асортименту продукції в ко-
роткостроковому періоді зумовлює пошук шляхів 
адаптації підприємств до зовнішнього середови-
ща, дослідження нових ринків з ідентичними по-
требами, визначення резервів, оптимізацію ре-
сурсів виробництва й організаційної структури 
підприємства, збалансування поточних вигод і 
довгострокових перспектив [6]. Саме тому ак-
туальним постає питання у вирішенні проблем 
управління витратами та налагодження системи 
управління ними.

Управління витратами – це процес цілеспря-
мованого формування витрат щодо їх видів, 
місць та носіїв за постійного контролю рівня ви-
трат і стимулювання їх зниження. Управління 
витратами є важливою функцією економічно-
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го механізму будь-якого підприємства. Система 
управління витратами має функціональний та 
організаційний аспекти. Вона включає такі орга-
нізаційні підсистеми:

–  пошук і виявлення чинників економії ре-
сурсів;

–  нормування витрат ресурсів;
–  планування витрат за їхніми видами;
–  облік та аналіз витрат;
–  стимулювання економії ресурсів і знижен-

ня витрат.
Такими підсистемами керують відповід-

ні структурні одиниці підприємства залежно 
від його розміру. Виявлення й використання 
чинників економії ресурсів, зниження витрат є 
обов'язком кожного працівника підприємства, 
передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів [2]. 

Сучасна система управління витратами побу-
дована на засадах управлінського обліку та роз-
витку автоматизованих інформаційних систем. 
Система управління витратами, як і будь-яка 
система управління складається з двох підсис-
тем: тієї, яка управляє, і тієї, якою управляють.

Дослідження механізму управління як систе-
ми з усіма її елементами та їх взаємозв'язками 
має повністю розкривати значення цього по-
няття, як економічних відносин, так і для жит-
тєдіяльності підприємства в цілому. Механізм 
управління витратами сільськогосподарських то-
варовиробників являє собою сукупність елемен-
тів: методів, функцій, процесів і управлінських 

відносин, взаємопов'язаних один з одним, утво-
рюють певну цілісність, єдність. 

Повне і достовірне відображення витрат на 
виробництво є основою для аналізу господар-
ської діяльності й ефективності виробництва. За 
економічним змістом витрати групують за таки-
ми елементами: матеріальні витрати, витрати на 
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 
амортизація основних засобів та нематеріальних 
активів, інші витрати. Таке групування єдине 
для всіх галузей народного господарства і визна-
чене багатьма нормативними документами щодо 
організації та здійснення бухгалтерського обліку 
(табл. 1). Але витрати не однорідні і тому для 
планування та обліку за способом включення в 
собівартість продукції їх групують за статтями. 
Це дає змогу знати складові собівартості з метою 
впливу на формування її величини. 

Витрати на виробництво сільськогосподар-
ської продукції у 2015 р. в порівнянні з 2013 р. в 
цілому зменшилися. Проте, потрібно зазначити, 
що витрати за статтями «Матеріальні витрати» 
та «Інші витрати, включаючи плату за оренду» 
зросли на 4,0 та 0,1 в.п. відповідно. За статтями 
«Оплата праці», «Відрахування на соціальні за-
ходи» та «Амортизація» спостерігається скоро-
чення витрат (табл. 1).

Оскільки за витратами елементів «Мате-
ріальні витрати» становлять найбільшу част-
ку в загальних витратах,нами проаналізовано 
детальніше (табл. 2). Частка «Матеріальних 

Таблиця 1
Динаміка структури витрат на виробництво сільськосподарської продукції в Україні  

за елементами у 2013-2015 рр., %

Статті витрат

Сільське господарство
 

У тому числі
Рослинництво Тваринництво

Роки Відх. 2015 р. 
від 2013 р. в.п.

Роки Роки
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Усього витрат 100,0 100,0 100,0 – 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Оплата праці 7,6 7,2 5,5 -2,1 7,1 6,7 5,1 9,0 8,4 6,8
Відрахування на соціальні заходи 2,8 2,7 1,9 -0,9 2,6 2,6 1,8 3,3 3,1 2,4
Матеріальні витрати 69,6 70,4 73,6 4,0 66,0 66,9 70,0 79,0 80,8 84,1
Амортизація 5,5 5,4 4,4 -1,1 5,9 5,9 4,8 4,4 3,9 3,3
Інші витрати 14,5 14,3 14,6 0,1 18,4 17,9 18,3 4,3 3,8 3,4

Джерело: розроблено за даними [4]

Таблиця 2
Динаміка структури матеріальних витрат на виробництво продукції сільського господарства  

в Україні за елементами у 2013-2015 рр., %

Статті витрат
Сільське господарство

Сільське господарство
Рослинництво Тваринництво

Роки Відх. 2015 р. 
від 2013 р. в.п.

Роки Роки
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Матеріальні витрати – всього 100,0 100,0 100,0 – 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Насіння і посадковий матеріал 13,0 12,9 12,0 -1,0 19,1 18,1 16,8 – – –
Корми 23,1 20,7 20,7 -2,4 – – – 72,8 71,5 72,6
Інша продукція с/г 1,9 1,8 2,0 0,1 0,9 0,7 0,5 4,1 4,6 5,7
Мінеральні добрива 16,7 14,1 19,0 2,3 24,4 19,9 26,6 – – –
Пальне і мастильні матеріали 13,4 15,4 12,9 -0,5 18,0 20,0 16,7 3,6 4,0 3,3
Електроенергія 2,2 1,9 1,5 -0,7 1,5 1,3 1,0 3,8 3,4 2,8
Паливо й енергія 2,0 1,6 1,5 -0,5 1,7 1,2 1,2 2,6 2,5 2,2
Запасні частини 6,6 7,4 8,0 1,4 8,0 9,0 9,8 3,4 3,5 3,3
Інші витрати 21,1 24,2 22,4 1,3 26,4 29,8 27,4 9,7 10,5 10,1

Джерело: розроблено за даними [4]
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витрат» в рослинництві у 2015 р. становила 
70,0%, відповідно у тваринництві вона також 
вагома – 84,1%. 

У структурі матеріальних витрат у сільсько-
му господарстві в 2015 р вагому частку займають 
витрати на корми (20,7%), але вони мають тен-
денцію до зниження (2,4 в.п.). Також зазнали ско-
рочення такі статті витрат: «Насіння і посадко-
вий матеріал», «Пальне і мастильні матеріали», 
«Електроенергія та «Паливо й енергія» на 1,0, 
0,5, 0,7 та 0,5 в.п. відповідно. Підвищилась питома 
вага витрат на мінеральні добрива – 2,3 в.п., це 

значною мірою пояснюється їх здорожченням та 
витратами на їх транспортування. 

У сільському господарстві виділяють декіль-
ка рівнів оптимізації витрат. По-перше, залеж-
но від умов виробництва визначають показники 
продуктивності і витрат палива для конкретних 
машин та агрегатів; по-друге, обраховують вели-
чину експлуатаційних витрат згідно з проведе-
ними технологічними операціями; по-третє, ви-
значають виробничу собівартість.

 Оптимізаційні процеси при формуванні ви-
трат визначаються, як послідовне виконання 

Рис. 1. Структурована система стратегічного управління витратами  
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розроблено за [5]

Стратегічне управління витратами – це система, яка включає у себе 
взаємопов’язані елементи управління (мета, завдання, планування, аналіз, 
комунікація, мотивація, контроль, оцінка, прийняття рішень), і спрямована на 
забезпечення реалізації стратегічних завдань підприємства в умовах динамічного 
й невизначеного підприємницького середовища на основі оптимального 
використання існуючого потенціалу підприємства. 
 

Мета стратегічного управління – довгострокове забезпечення 
економічної ефективності підприємства за умов впливу зовнішніх та внутрішніх 
чинників на рівень і поведінку витрат, оскільки ці чинники можуть мати як 
позитивний, так і негативний вплив.
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трьох рівнів оптимізації, в результаті чого отри-
мують оптимізовані процеси: режими роботи та 
параметри виконання процесу оптимізуються 
програмою імітаційного моделювання по макси-
муму продуктивності та мінімуму витрат палива; 
за критерієм мінімуму прямих експлуатаційних 
витрат обирається оптимальний варіант виконан-
ня технологічної операції; для різних техноло-
гій вирощування сільськогосподарських культур 
та варіантів технологічних операцій обирається 
оптимальний варіант усього виробничого процесу 
за мінімальною собівартістю виробництва [1].

Оптимізація витрат сільськогосподарських 
підприємств повинна акцентуватися на наступ-
них аспектах: оцінка обґрунтованості абсолютної 
величини витрат; її відповідність плановим вели-
чинами; оцінка факторів формування величини 
та структури витрат; своєчасне виявлення ре-
зервів зменшення витрат; виявлення та обґрун-
тування механізмів мобілізації таких резервів [8].

Особливе значення в зарубіжних системах 
управління витратами відводиться стратегічно-
му управлінню операційними витратами. Світова 
практика бізнесу свідчить, що більшість органі-
зацій, які досягли значних результатів у бізнесі, 
завдячують саме впровадженню системи стра-
тегічного управління, і зокрема, стратегічному 
управлінню витратами (рис. 1). Управління ви-
тратами можна визначити як взаємопов’язаний 
комплекс робіт, які формують і впливають на 
процес виникнення та поведінку витрат під час 
здійснення господарської діяльності й спрямо-
вані на досягнення оптимального їх рівня у всіх 
підсистемах підприємства [3].

Таким чином, структурована система страте-
гічного управління витратами сільськогосподар-
ських підприємств передбачає аналіз проблем, 
структуровану характеристику можливостей 
розв’язання їх, ухвалення рішень, обґрунтування 
вибору й визначення механізму реалізації управ-
лінських дій, спрямованих на адаптацію економіч-
ного суб’єкта до умов ринкового середовища.

На процес стратегічного управління витратами 
підприємства впливають функціональна, елемент-

на та організаційна структури, що робить процес 
стратегічного управління витратами комплексом 
взаємопов’язаних дій, спрямованих на максимі-
зацію ефективності використання фінансових ре-
сурсів та виконання функцій, що них покладені. 
Тому, сьогодні перед кожним сільськогосподар-
ським підприємством стоїть питання про вибір 
структурованої системи стратегічного управління 
витратами, на базі якої можливо провести впро-
вадження такого контролю, що дозволить покра-
щити ефективність діяльності підприємства.

Впровадження стратегії управління витрата-
ми підприємством характеризує високий еконо-
мічний результат, який не повинен обмежува-
тись тільки зменшенням витрат, а розподілятись 
на всі елементи системи управління.

Тому система стратегічного управління ви-
тратами є ефективним інструментом боротьби 
на конкурентному ринку, тобто реальною мож-
ливістю досягнення підприємством особливих 
переваг над конкурентами за рахунок ефектив-
ного управління витратами, що є базою загальної 
стратегії розвитку аграрних підприємств.

Висновки і пропозиції. У процесі досліджен-
ня розглянуто формування механізму управління 
витратами на сільськогосподарських підприєм-
ствах як способу формування і реалізації стійких 
орієнтирів у сфері системи управління витратами.

На будь-якому сільськогосподарському підпри-
ємстві завжди є резерви зниження витрат. Підпри-
ємство, будучи багатоелементною системою, поді-
ляється в залежності від застосовуваної ознаки 
поділу на різні множини елементів (підсистем).

Одним з важливих аспектів економічного ана-
лізу витрат та їх контролю є вирішення проблем 
розподілу виробничих витрат по різних сегмен-
тах або функцій підприємства.

В якості об'єкта обліку витрат можуть висту-
пати структурні підрозділи, види виробництв, 
процеси виробництва або функції виробничої 
і збутової діяльності. Дослідження механізму 
управління як системи з усіма її елементами та 
їх взаємозв'язками повністю розкривають зна-
чення цього поняття.
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация 
В статье охарактеризованы основные черты современного положения Украины. Исследованы механизмы 
и методы управления затратами сельскохозяйственными предприятиями. Проанализирована динамика 
структуры затрат на производство сельскохозяйственной продукции в Украине. Обобщенно структу-
рированную систему стратегического управления затратами сельскохозяйственных предприятий. Обо-
снована необходимость в системе управления затратами предприятиями в условиях неопределенности.
Ключевые слова: расходы, механизмы управления, управление затратами, система управления за-
тратами, сельскохозяйственные предприятия.
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Summary 
The article describes the main features of the current situation of Ukraine. We investigated the 
mechanisms and methods of cost management in agricultural companies. Analyzed the dynamics of 
the cost structure of agricultural production in Ukraine. Generalized structured system of strategic 
cost management of agricultural enterprises. The necessity in the system of cost management of 
enterprises in conditions of uncertainty.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  
І РІВЕНЬ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Томашевська О.А., Онищук А.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Здійснено аналіз економічної ефективності виробництва зернових культур, оцінку рівня 
конкурентоспроможності зернових за допомогою системи одиничних, групових і інтегральних показників; 
визначено інтегральний індекс конкурентоспроможності вирощування зернових; виявлено резерви для 
підвищення рівня економічної ефективності вирощування зернових культур.
Ключові слова: виробництво зернових культур, економічна ефективність, рівень рентабельності, 
конкурентоспроможність вирощування зернових, інтегральний індекс конкурентоспроможності зер-
нових культур.

Постановка проблеми. Зернове господар-
ство відіграє важливу роль в аграрному 

секторі України. Виробництво, переробка й екс-
порт зернових в Україні забезпечують суттєві 
грошові надходження до бюджету та є важливи-
ми секторами працевлаштування населення кра-
їни. Об’єктивна необхідність розвитку виробни-
цтва та збуту зерна зумовлена цілим комплексом 
причин. Окрім того, зернова галузь країни має 
значний потенціал розвитку, пов'язаний, перш 
за все, з наявністю багатих земельних ресурсів у 
нашій державі та достатньої кількості кваліфіко-
ваної робочої сили. Тому дослідження проблеми 
економічної ефективності виробництва зерна та 

© Томашевська О.А., Онищук А.М., 2017

рівня його конкурентоспроможності в сільсько-
господарських підприємствах і пошук шляхів їх 
підвищення й надалі залишається актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
дослідженням проблеми економічної ефективнос-
ті виробництва зерна сільськогосподарськими під-
приємствами працювали такі відомі економісти як 
В.Г. Андрійчук, Ю.П. Воскобійник, О.Г. Шпику-
ляк, О.Г. Білозерцев, Ю.Д. Білик, П.І. Гайдуцький, 
М.Ю. Коденська, С.В. Кучер, М.Г. Лобас, Т.Ю. При-
ймачук, Д.Ю. Словей, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, 
О.М. Шпичак і багато інших. Ними розроблені 
стратегічні аспекти розвитку зернового вироб-
ництва в Україні, обґрунтовано підвищення його 
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економічної ефективності за рахунок раціональ-
ного використання ресурсів, удосконалення сис-
теми ціноутворення та функціонування ринку 
зерна. Питання конкурентоспроможності сіль-
ськогосподарської продукції в цілому й зернових, 
зокрема, досліджувалися в роботах вітчизняних 
вчених: В.Я. Месель-Веселяка, М.Я. Дем’яненка, 
С.М. Кваші, Н.Є. Голомші та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У той же час низка проблем 
вимагає подальшого наукового обґрунтування й 
практичного вирішення з урахуванням умов сьо-
годення. Зокрема, це питання підвищення еконо-
мічної ефективності виробництва зерна та забез-
печення його конкурентоспроможності на рівні 
регіонів.

Формулювання цілей статті. Метою робо-
ти є дослідження окремих аспектів економічної 
ефективності та конкурентоспроможності виро-
щування зернових культур у сільськогосподар-
ських підприємствах для виявлення резервів їх 
підвищення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Об’єктивна необхідність підвищення економічної 
ефективності виробництва зерна та рівня його кон-
курентоспроможності зумовлена цілим комплек-
сом причин. По-перше, зерно є найважливішим 
продуктом, що визначає міжгалузеві пропорції не 
тільки в агропромисловому виробництві, але й в 
економіці країни в цілому. На продукти перероб-
ки зерна припадає до 40% загальної калорійності 
харчового раціону населення. По-друге, виробни-
цтво зерна є найважливішим джерелом доходів 
переважної більшості сільськогосподарських під-
приємств. По-третє, зерно складає значну частину 
кормових ресурсів тваринництва і є сировиною для 
харчової та переробної промисловості.

Для виявлення резервів підвищення ефектив-
ності виробництва зерна в межах даної роботи 
за допомогою системи показників було прове-
дено комплексний аналіз і здійснено оцінку різ-
них явищ, що відбуваються в цій галузі. Аналіз 
екoнoмічної ефективності виробництва зернових 
у cільcькoгocпoдapcьких підпpиємcтвaх Ново-
град-Волинського paйoну Житомирської oблacті 
було здійснено на прикладі таких показників як 
урожайність, повна собівартість і ціна реалізації 
1 ц, прибуток на 1 ц продукції та на 1 га посіву, 
рівень рентабельності (табл. 1). Так, повна собі-
вартість 1 ц зернових упродовж 2011-2015 рр. 
стрімко підвищилась – на 93,2%. Слід відмітити, 
що це явище є типовим для вітчизняної галузі 
рослинництва в цілому через низку об’єктивних 
причин, як то – зростання цін на паливно-мас-
тильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин 

тощо [6]. При цьому ціна реалізації 1 ц зернових 
зросла лише на 39,7% протягом досліджуваного 
періоду. Це свідчить про те, що продовжує збе-
рігатися диспаритет цін на сільськогосподарську 
та промислову продукцію, який існує протягом 
останніх десятиліть. В свою чергу, це познача-
ється на рівні рентабельності виробництва зер-
нових культур. Якщо рівень прибутку на 1 ц про-
дукції та на 1 га посіву протягом 2011-2015 рр. 
збільшився, відповідно, на 15,2% та в 2,8 рази, 
то рівень рентабельності за цей же період змен-
шився на 88,5 в.п. Можна констатувати зменшен-
ня рівня економічної ефективності виробництва 
зернових у період із 2011 по 2015 рр. та збіль-
шення ризиків виробництва для сільськогоспо-
дарських товаровиробників.

У розрізі зернових культур у 2015 р., як свід-
чить рис. 1, найбільш рентабельним було вирощу-
вання проса, рівень рентабельності якого склав 
218,8% та пшениці (88,8%). А от вирощування 
озимого ячменю було збитковим – рівень збит-
ковості склав 3,2%. Значну рентабельність проса, 
порівняно з іншими культурами можна пояснити 
тим, що, вірогідно, в 2015 р. в досліджуваному 
регіоні склалися сприятливі умови для вирощу-
вання даної культури, до того ж, сільгоспвироб-
никам вдалося вигідно реалізувати його. Крім 
того свою роль відіграло те, що просо користу-
ється неабияким попитом як на внутрішньому, 
так і зовнішньому агропродовольчому ринках і 
традиційно є досить привабливою експортно-орі-
єнтованою сільськогосподарською культурою [2].
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Рис. 1. Рівень рентабельності зернових культур  
у сільськогосподарських підприємствах  

Новоград-Волинського району  
Житомирської області у 2015 р.

Розроблено авторами за [1]

На ефективний розвиток виробництва зерно-
вих має вплив як рівень економічної ефектив-
ності, так і рівень конкурентоспроможності, так 
як конкурентоспроможність вітчизняної зерно-
вої продукції – найвагоміший чинник виходу 
сільськогосподарських підприємств-виробників 
зернових на світовий ринок До основних чин-
ників, які визначають конкурентоспроможність 
зерна на ринку, відносять його якість та вар-
тість. Крім того, в умовах сьогодення конкурен-
тоспроможність виробництва зерна в основному 
визначається інноваційним напрямком розвитку 
галузі [3, 5]. У межах даної роботи показники 
конкурентоспроможності продукції було розра-
ховано на рівні району та області (середні зна-
чення по Новоград-Волинському району та Жи-

Таблиця 1
Екoнoмічнa ефективність виpoбництвa зернових культур в cільcькoгocпoдapcьких підпpиємcтвaх 

Новоград-Волинського paйoну Житомирської області*
Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. у % до 2011 р.

Уpoжaйніcть, ц/гa 39,95 38,96 36,49 45,79 47,19 118,1
Повна сoбівapтіcть 1 ц, гpн. 81,7 91,7 122,9 143,60 157,9 193,2
Цінa pеaлізaції 1 ц, гpн 260,6 287,5 266,6 310,9 364,0 139,7
Пpибутoк, гpн: на 1 ц продукції 178,9 195,8 143,7 167,3 206,0 115,2
на 1 га посіву 4011 7552 4253 4295 8697 зб. в 2,8 р.
Рівень рентабельності, % 219,0 213,5 116,9 116,5 130,5 х

*Розраховано автором на підставі [1]
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томирській області). Сукупність показників було 
розділено на дві підмножини: стимуляторів і 
дестимуляторів. Вплив одних чинників прямий, 
а інших – обернений.

Як стимулятори взято показники: урожай-
ність, коефіцієнт дохідності, товарність зерно-
вих, спеціалізація; виручка від реалізації 1 га, 
частка посіву зернових у ріллі. Такий показник, 
як виробнича собівартість продукції, є ознакою 
дестимуляції. Вихідні дані для розрахунку ін-
тегрального індексу конкурентоспроможності 
вирощування зернових культур сільськогоспо-
дарських підприємствах Новоград-Волинського 

району Житомирської області, абсолютні значен-
ня показників і розрахункові індекси конкурен-
тоспроможності наведені в табл. 2, 3.

Оцінка рівня конкурентоспроможності була 
здійснена за допомогою системи одиничних, гру-
пових та інтегральних показників. Одиничний 
показник відображає відсоткове співвідношення 
показників одного й того самого параметра по-
рівнюваних товарів. Груповий показник поєднує 
одиничні показники та характеризує ступінь за-
доволення потреби загалом.

Інтегральний показник конкурентоспромож-
ності товару щодо товару-зразка – це числова 

Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності вирощування 
зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Новоград-Волинського району 

Житомирської області

Культура Урожай-
ність, ц/га

Виробнича со-
бівартість, грн

Ціна 1 ц, 
грн

Коефіцієнт 
дохідності

Товар-
ність, %

Спеціалі-
зація, %

Виручка 
1 га, грн

Питома 
вага у ріллі

Зернові всього 50,8 157,5 303,5 1,663 89,0 49,9 13706 100,0
пшениця 51,0 153,0 363,7 1,888 75,9 54,9 14080 50,0
жито 26,6 125,6 228,4 1,416 109,5 1,2 6645 2,4
ячмінь озимий 45,7 123,8 216,3 0,968 62,3 0,6 6155 1,2
ячмінь ярий 33,5 137,7 301,7 1,295 35,5 0,6 3588 2,1
овес 28,3 162,4 262,7 1,501 82,2 1,8 6116 3,7
просо 18,1 300,7 1188,3 3,188 45,7 1,4 9803 1,9
гречка 7,9 805,3 1298,2 1,728 65,3 0,8 6731 1,6
кукурудза 65,4 151,3 247,8 1,460 113,7 44,9 18423 31,2
інші зернові 24,4 266,9 424,3 1,515 14,1 0,7 1453 5,9

Розроблено авторами за [1]

Таблиця 3
Вихідні дані для розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності вирощування 

зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області

Культура Урожай-
ність, ц/га

Виробнича со-
бівартість, грн

Ціна 
1 ц, грн

Коефіцієнт 
дохідності

Товар-
ність, %

Спеціалі-
зація, %

Виручка 
1 га, грн

Питома 
вага у ріллі

Зернові всього 43,1 209,1 276,9 1,326 122,6 45,5 14628 100,0
пшениця 45,8 193,2 288,3 1,312 89,2 13,5 11776 36,8
жито 27,6 202,0 231,0 1,094 104,4 0,8 6662 3,9
ячмінь озимий 43,5 183,6 189,3 0,894 83,5 0,4 6866 1,7
ячмінь ярий 43,2 182,0 242,9 1,363 70,1 1,2 7358 5,1
овес 20,6 184,1 210,2 1,240 70,6 0,4 3060 3,7
просо 12,4 245,7 372,5 1,469 83,3 0,1 3858 1,1
гречка 5,2 767,9 910,9 1,551 107,2 0,3 5063 1,9
кукурудза 47,9 222,3 274,3 1,345 102,0 28,7 21265 43,4
інші зернові 20,5 280,6 463,2 1,454 33,4 0,2 3162 2,5

Розроблено авторами за [1]

Таблиця 4
Індекси конкурентоспроможності вирощування зернових культур  

у сільськогосподарських підприємствах Новоград-Волинського району Житомирської області
Культура Урожай-

ність
Виробнича 
собівартість

Ціна 
1 ц

Коефіцієнт 
дохідності

Товарність Спеціалі-
зація

Виручка 
1 га

Питома 
вага у ріллі

Зернові всього 1,178 1,327 1,096 1,254 0,726 1,098 0,937 1,000
пшениця 1,114 1,263 1,261 1,439 0,851 4,083 1,196 1,361
жито 0,962 1,608 0,989 1,294 1,049 1,531 0,997 0,611
ячмінь озимий 1,051 1,482 1,143 1,082 0,746 1,544 0,896 0,686
ячмінь ярий 0,776 1,321 1,242 0,950 0,506 0,510 0,488 0,417
овес 1,373 1,134 1,250 1,211 1,165 5,002 1,999 0,997
просо 1,452 0,817 3,190 2,171 0,549 10,817 2,541 1,696
гречка 1,532 0,953 1,425 1,114 0,609 2,776 1,330 0,832
кукурудза 1,367 1,469 0,903 1,086 1,115 1,567 0,866 0,720
інші зернові 1,191 1,051 0,916 1,041 0,421 2,742 0,460 2,377
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характеристика конкурентоспроможних товарів, 
що є відношенням групового показника за тех-
нічними параметрами до групового показника за 
економічними параметрами. На першому етапі 
було розраховано індекси співвідношення зазна-
чених вище показників по району до середніх по 
області. Результати розрахунку інтегральних ін-
дексів представлені у табл. 4, 5 та на рис. 2.

Конкурентоспроможність розглядається нами 
як властивість продукції. Її кількісною характерис-
тикою є різні показники конкурентоспроможності 
продукції. Основний, найбільш розповсюджений 
показник конкурентоспроможності – це інтеграль-
ний показник якості. Якість продукції, як складова 
її конкурентоспроможності, забезпечує нині това-
ровиробнику переваги в конкурентній боротьбі та є 
головним критерієм для покупця [4].

Таблиця 5
Розрахунок інтегрального індексу 

конкурентоспроможності вирощування 
зернових культур у сільськогосподарських 

підприємствах Новоград-Волинського району 
Житомирської області

Культура
 ∏
=

n

i

i

a
a

11

 
n

n

x

i

a
a∏

=11

Зернові всього 1,361 1,039
пшениця 12,955 1,377
жито 2,013 1,377
ячмінь озимий 1,300 1,033
ячмінь ярий 0,082 0,731
овес 19,912 1,453
просо 144,655 1,862
гречка 2,831 1,139
кукурудза 1,570 1,058
інші зернові 1,265 1,030

Розрахунок інтегрального індексу конкурен-
тоспроможності вирощування зернових культур 
у сільськогосподарських підприємствах Ново-
град – Волинського району Житомирської облас-
ті свідчить, що зернові культури в даному регіоні 
мають високий рівень конкурентоспроможності 
(порівняно з областю), крім ячменю ярого.
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Рис. 2. Фактичні інтегральні індекси 
конкурентоспроможності зернових культур

Розробка авторів

У ході дослідження встановлено, що найви-
щий рівень конкурентоспроможності мають про-
со та овес (висока врожайність, вищий за облас-
ний рівень ціни реалізації, виручки на 1 га та 
коефіцієнту дохідності), а низький рівень – яч-
мінь ярий (низька врожайність, дохідність, рі-
вень товарності та спеціалізації).

На другому етапі було здійснено розрахунок 
зміни виробництва зернових культур у сільсько-
господарських підприємствах Новоград-Волин-
ського району Житомирської області залежно від 
зміни врожайності та площі та визначено індекс 
валового збору, середній індекс урожайності, ін-
декс зміни площ і індекс структури посівів. 
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Середній індекс урожайності 
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У результаті проведеного дослідження зміни 
виробництва зернових культур у сільськогоспо-
дарських підприємствах Новоград-Волинсько-
го району Житомирської області залежно від 
зміни врожайності та площі отримали наступні 
результати. Так, виробництво зернових куль-
тур збільшилося на 72,8%, як за рахунок збіль-

Таблиця 6
Зміна виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах  

Новоград-Волинського району Житомирської області

 
Площа, тис. га Урожайність, ц/га Валовий збір, тис. ц Індекс 

валово-
го збору

за рахунок
2010 2015 2010 2015 2010 2015 умовний зміна уро-

жайності
зміна 
площіП0 П1 Y0 Y1 П0У0 П1У1 П1У0

Зернові усього 18367 16929 27,1 50,8 497355 859432 633870 1,728 1,356 0,9217
у тому числі:           
пшениця озима 4319 8260 24,6 51,0 106343 421105 203379 3,960 2,071 1,912
пшениця яра 1160 205 23,0 52,0 26704 10652 4719 0,399 2,257 0,177
жито 3795 399 16,1 26,6 61027 10602 6416 0,174 1,652 0,105
ячмінь озимий 319 198 16,1 45,7 5148 9044 3195 1,757 2,830 0,621
ячмінь ярий 1436 358 15,4 33,5 22079 12009 5504 0,544 2,182 0,249
овес 1906 632 13,5 28,3 25656 17897 8507 0,698 2,104 0,332
просо 197 320 12,9 18,1 2542 5779 4129 2,273 1,400 1,624
гречка 494 270 9,7 7,9 4781 2144 2613 0,448 0,820 0,547
кукурудза 3047 5288 72,2 65,4 219994 345866 381795 1,572 0,906 1,735
інші зернові 1694 999 13,6 24,4 23081 24334 13612 1,054 1,788 0,590
Сума 18367 16929 27,1 50,8 497355 859432 633870    
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шення врожайності основних культур, так і за 
рахунок зміни структури посівних площ. Індекс 
врожайності виключає вплив структури посів-
них площ, дорівнює 1,356 і показує, що серед-
ня врожайність у 2015 році порівняно з 2010 р. 
збільшилася на 35,6% за рахунок зміни врожай-
ності окремих зернових.

Величина індексу структури посівів 1,126 
свідчить про те, що збільшення питомої ваги ви-
соковрожайних культур у звітному періоді (ку-
курудзи з 16,6 до 32,6%) зумовило підвищення 
виробництва зернових (на 12,6%).

1,728 =1,356 х 0,9217 х 1,383
Висновки з даного дослідження і перспекти-

ви. Таким чином у результаті проведеного до-
слідження можна стверджувати, що сільськогос-
подарські підприємства Новоград – Волинського 
району Житомирської області мають всі резерви 
для підвищення рівня економічної ефективності 
вирощування зернових культур і рівня їх кон-
курентоспроможності. Перспективи подальших 
досліджень полягають у пошуку нових резервів і 
формуванні ефективного механізму використан-
ня виявлених. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ  
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И УРОВЕНЬ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация
Выполнен анализ экономической эффективности производства зерновых культур, проведена оценка 
уровня конкурентоспособности зерновых с помощью системы единичных, групповых и интегральных 
показателей; определен интегральный индекс конкурентоспособности выращивания зерновых; выяв-
лены резервы для повышения уровня экономической эффективности выращивания зерновых культур.
Ключевые слова: производство зерновых культур, экономическая эффективность, уровень рентабель-
ности, конкурентоспособность выращивания зерновых, интегральный индекс конкурентоспособности 
зерновых культур.

Tomashevska O.A., Onuschyk A.M. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF GROWING OF GRAIN-CROPS  
AND LEVEL OF THEIR COMPETITIVENESS

Summary
The analysis of economic efficiency of production of grain-growing is carried out, estimation of level 
of competitiveness of grain-growing by means of the system of single, group and integral indexes; the 
integral index of competitiveness of growing of grain-crops is certain; backlogs are educed for the increase 
of level of economic efficiency of growing of grain-crops.
Keywords: production of grain-crops, economic efficiency, level of profitability, competitiveness of growing 
of grain-growing, integral index of competitiveness of grain-crops.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ:  

МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*

Трушкіна Н.В.
Інститут економіки промисловості 

Національної академії наук України

У статті уточнено зміст поняття «збутова діяльність вугледобувного підприємства» з урахуванням особли-
востей його функціонування. Виявлено чинники, які впливають на організацію процесів збутової діяльності 
вугледобувних підприємств. Виконано аналіз динаміки показників збутової діяльності вугледобувних 
підприємств. Надано пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення організації збутової 
діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту, які включають поліпшення кон-
трактних взаємовідносин з різними категоріями споживачів; формування системи управління збутовою 
діяльністю; обґрунтування доцільності створення синдикату. Досліджено питання інформаційного забез-
печення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств.
Ключові слова: вугледобувне підприємство, збутова діяльність, організація, методичне забезпечен-
ня, контрактні взаємовідносини, різні категорії споживачів, система управління збутовою діяльністю, 
механізм, синдикат, інформаційне забезпечення. 

Постановка проблеми. Дослідження по-
казують, що вугледобувні підприємства 

функціонують в умовах нестабільності попиту 
та зниження рівня лояльності споживачів. Тому 
підвищення ефективності організації збутової ді-
яльності є ключовим компонентом створення до-
даної вартості та конкурентних переваг вугледо-
бувних підприємств. Це відбувається за рахунок 
прогнозування попиту споживачів вугільної про-
дукції, формування реально виконаних планів і 
програм збутової діяльності, постійного контр-
олю і регулювання процесів у збутових мережах, 
своєчасного виявлення проблем і оперативно 
прийнятих управлінських рішень, впровадження 
інформаційних технологій. За експертними роз-
рахунками, реалізація заходів з удосконалення 
організації збутової діяльності промислових під-
приємств сприяє скороченню витрат на реаліза-
цію, маркетинг і підтримку клієнтів на 10–15% 
[1, с. 48], зменшенню вартості та часу на обробку 
замовлень на 20–40% [2, с. 32], збільшенню обся-
гів відвантаження продукції на 35–40% [3, с. 43], 
зниженню часу на переміщення товарів та рівня 
транспортних витрат у результаті оптимізації 
маршрутів руху транспорту та узгодження гра-
фіків поставок [4, с. 21, 22].

Отже, сучасні умови господарювання вугле-
добувних підприємств вимагають пошуку резер-
вів підвищення ефективності їх функціонування, 
серед яких можна назвати вдосконалення орга-
нізації збутової діяльності з урахуванням неста-
більності попиту на вугільну продукцію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі організації збутової діяльності промислових 
підприємств присвячено значну кількість праць 
провідних вітчизняних і зарубіжних учених. 
У наукових публікаціях О. Біловодської, О.С. Бє-
лоусової, А. Богдановича, О. Клименка, О. Коши-
ка, О. Кривешко, В. Кислого, І. Кулиняка, Н. Ла-
гоцької, К. Лєщини, О. Олефіренко, С. Розумей, 

О. Смоляник, Н. Терент’євої розглянуто сутність 
поняття «збутова діяльність». Науково-методич-
не, організаційне та інформаційне забезпечення 
управління збутовою діяльністю підприємств та 
формування методичних підходів до оцінки ефек-
тивності функціонування збутових систем ви-
світлено у наукових працях зарубіжних вчених: 
П. Аллена, Г.Дж. Болта, Ю. Вітта, Дж. Вуттена, 
Є. Голубкова, А. Градова, Р.В. Джексона, П. Дру-
кера, П. Зав’ялова, Ф. Котлера, А. Панкрухіна, 
Г. Річа, Розанн Л. Спіра, В.Дж. Стентона, Ч. Фа-
трелла, Р.Д. Хісріка, Л. Штерна; вітчизняних: 
О. Варченка, І. Паски, І. Соловйової.

На основі аналізу наукових публікацій уза-
гальнено основні положення вчених і фахівців: 

– проаналізовано ринкові умови функціону-
вання підприємств вугільної промисловості та 
сформовано організаційно-економічний механізм 
управління ресурсним потенціалом шахт в умо-
вах нестійкого попиту на вугілля [5, с. 137];

– запропоновано, що «лібералізація націо-
нального вугільного ринку має відбуватися шля-
хом переходу до укладання прямих контрактів 
між виробниками і споживачами вугільної про-
дукції та впровадження біржової (аукціонної) 
торгівлі вугіллям» [6, с. 39];

– виконано аналіз сучасного стану розвитку 
вугільних шахт та економічних проблем забезпе-
чення їх стійкого функціонування [7, с. 109];

– розроблено ефективну модель для визна-
чення необхідності та раціональності укладення 
контракту з тим чи іншим агентом [8, с. 108-109];

– обґрунтовано, що співвідношення підпри-
ємств державного сектору вугільної промисловос-
ті та їх контрагентів – енергогенеруючих компаній 
і металургійних корпорацій – доцільно організу-
вати на принципах економічних мереж [9, с. 97].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на широке коло 
наукових розробок з обраної теми, проблема вдо-
сконалення організації збутової діяльності вугле-
добувних підприємств з урахуванням особливос-
тей їх функціонування в умовах нестабільності 
попиту на вугільну продукцію та сучасних тен-

* Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП 
НАН України «Розвиток публічно-приватного партнерства у про-
цесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» 
(№ держреєстрації 0115U001638).
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денцій розвитку інституціонального середовища 
потребує подальших наукових розробок. Все це 
значною мірою обумовило вибір теми даного до-
слідження та його цільову спрямованість.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
робка пропозицій щодо вдосконалення методичного 
та інформаційного забезпечення організації збуто-
вої діяльності вугледобувних підприємств в умовах 
нестабільності попиту на вугільну продукцію.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи особливості функціонування під-
приємств вугільної промисловості та сучасні 
умови розвитку кон’юнктури ринку вугілля та 
інституціонального середовища уточнено зміст 
поняття «збутова діяльність вугледобувного під-
приємства», який на відміну від існуючих розгля-
дається як вид господарської діяльності вугледо-
бувного підприємства, що пов’язано з процесом 
реалізації вугілля з метою задоволення попиту 
та дотримання умов контрактних відносин з різ-
ними категоріями споживачів.

Виявлено, що вітчизняній вугільній галузі 
притаманні специфічні особливості організації 
процесів збутової діяльності. Серед них:

– постійні коливання кон’юнктури ринку вугіл-
ля та нестабільний попит на вугільну продукцію;

– нерівномірний розвиток процесів споживання 
та видобутку вугілля в Україні; за даними Держав-
ної служби статистики України, обсяг споживання 
вугілля скоротився за 2007–2015 рр. на 36,2% – з 
71 до 45,3 млн т, а видобутку вугілля – на 49,2%, 
або з 58,9 до 29,9 млн т [10, с. 98; 11, с. 258];

– у структурі споживання енергетичних ма-
теріалів частка вугілля зросла за 2007–2015 рр. 
на 5,7%, або з 25,2 до 30,9%;

– скорочення обсягів видобутку вугілля, гото-
вої, товарної і реалізованої вугільної продукції; 
за даними Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України, обсяг видобутку дер-
жавних вугледобувних підприємств скоротився 
за 2007–2015 рр. на 84,1% – з 42,2 до 6,7 млн т; 
готової вугільної продукції – 82,5%, або з 28,6 до 
5 млн т; товарної – на 82,6%, або з 28,2 до 4,9 млн 
т, реалізованої вугільної продукції – на 84,3%, 
або з 28,1 до 4,4 млн т;

– реалізація вугілля здійснюється, як прави-
ло, за прямим каналом збуту;

– нерівномірність обсягів відвантаження ву-
гілля велико- та середньооптовим споживачам;

– збільшення обсягу залишків вугілля на скла-
дах державних вугледобувних і вуглепереробних 
підприємств, тобто спостерігається тенденція про-
фіциту вугільної продукції; за даними Міністер-
ства енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни, обсяг залишків вугілля в Україні зросли за 
2007–2015 рр. на 114,1% – з 1288,3 до 2757,9 тис. т, 
а на державних вугледобувних підприємствах – 
на 68,1%, або з 1188,8 до 1997,8 тис. т.;

– характерним є зниження обсягу експор-
ту вугілля і, відповідно, зростання його імпор-
ту; за даними Державної служби статистики 
України, обсяг експорту вугілля скоротився за  
2007–2015 рр. на 83,8%, або з 3,7 до 0,6 млн т, об-
сяг імпорту вугілля збільшився на 10,6% – з 13,2 
до 14,6 млн т [12; 13].

Отже, аналіз статистичних даних свідчить 
про недостатньо ефективну організацію збутової 
діяльності вугледобувних підприємств України.

Тому доцільним є розробка пропозицій щодо 
вдосконалення методичного забезпечення органі-
зації збутової діяльності вугледобувних підпри-
ємств в умовах нестабільності попиту. 

Основними елементами організації збутової 
діяльності вугледобувних підприємств є підго-
товка та укладання контрактів з різними кате-
горіями споживачів вугільної продукції, виходя-
чи із специфіки їх обслуговування, і дотримання 
умов контрактних взаємовідносин. При організа-
ції контрактної діяльності зі споживачами існує 
певна специфіка, яку потрібно враховувати. Так, 
при оформленні контрактів на поставку вугільної 
продукції великооптовим споживачам доцільним 
є включення такого пункту, як 30–50% перед-
плати або відстрочка платежів за відвантажене 
вугілля. Відмінністю контракту на поставку ву-
гільної продукції середньооптовим споживачам 
має бути те, що умовою оплати є стовідсоткова 
передоплата, а також вибір виду транспортного 
засобу залежно від обсягів відвантаження. Осо-
бливістю контракту на поставку вугілля дрібно-
оптовим споживачам є стовідсоткова передопла-
та за надані послуги «вугілля плюс поставка» або 
«вугілля без поставки».

Отже, до етапів підготовки контрактів на по-
ставку вугільної продукції доцільно включити: 
прогнозування обсягів відвантаження вугільної 
продукції споживачам; прийом замовлень на ву-
гільну продукцію, укладання контрактів на по-
ставку; процедури узгодження термінів поста-
вок, умови оплати за вугільну продукцію; вибір 
виду транспорту, укладання контрактів на тран-
спортне обслуговування з вантажно-транспорт-
ним управлінням або автотранспортним підпри-
ємством; формування графіків транспортування 
з урахуванням часу в дорозі та часу розванта-
ження вагонів та автомобільних засобів; застосу-
вання стягнень штрафних санкцій із споживачів 
у випадку їх несвоєчасної відмови від замовлен-
ня на поставку продукції.

Потребує також уточнення та доповнення 
змісту контрактів на поставку вугільної продук-
ції. Практика свідчить, що, як правило, в ситу-
ації, коли споживачі несвоєчасно відмовляються 
від замовленої вугільної продукції, підприємство 
сплачує за послуги вантажно-транспортного 
управління, використання, подання та прибиран-
ня вагонів. У зв’язку з цим у контракти на по-
ставку слід включити такий пункт: у випадках, 
коли споживачі несвоєчасно відмовляються від 
замовленої вугільної продукції, вони відшкодову-
ють підприємству витрати, які пов’язано з опла-
тою послуг вантажно-транспортного управління 
за використання, подання та прибирання вагонів.

Одним з важливих резервів скорочення ви-
трат і підвищення ефективності функціонування 
вітчизняних вугледобувних підприємств є фор-
мування системи управління збутовою діяльніс-
тю на основі системного підходу.

Формування системи управління збутовою ді-
яльністю вугледобувного підприємства має базу-
ватися на організаційно-економічному механізмі, 
під яким розуміється сукупність принципів, ін-
струментів, функцій, методів і засобів, спрямо-
ваних на скорочення рівня витрат на організа-
цію процесів збутової діяльності та різних послуг 
(транспортних, складських, маркетингових тощо). 
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Доведено, що формування системи управління 
збутовою діяльністю вугледобувного підприєм-
ства має базуватися на якісно нових принципах 
функціонування: застосування системного під-
ходу до організації збутової діяльності в єдино-
му комплексі; реалізація всього переліку функцій 
управління (прогнозування, планування, організа-
ція, облік, контроль, аналіз і регулювання) комп-
лексом послідовно здійснених процесів збутової 
діяльності; облік специфічних особливостей орга-
нізації збутової діяльності; диференціювання спо-
живачів вугільної продукції, виходячи з обсягів 
їх щорічного попиту; партнерські відносини вуг-
ледобувного підприємства та споживачів мають 
здійснюватися на добровільних засадах взаємодії, 
синергії в результаті інтеграції зусиль, цілей і ре-
сурсів учасників, на основі взаємної залежності 
в плані відповідальності, розподілу повноважень 
і ризиків; реалізація процесів збутової діяльності 
має ґрунтуватися на впровадженні сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій.

Обґрунтовано, що негативні наслідки, спри-
чинені нестабільністю попиту на вугільну про-
дукцію, можна подолати за рахунок об’єднання 
у синдикат крупних вертикально інтегрованих 
компаній (які одночасно є виробниками та спо-
живачами вугільної продукції) та окремих дер-
жавних вугледобувних підприємств. У рамках 
державно-приватного партнерства синдикату 
передається функція управління збутовою ді-
яльністю. Головною метою діяльності синдикату 
стане підтримка безперервної експлуатації ТЕС 
(за рахунок поставки необхідного обсягу палива) 
та забезпечення каналів збуту вугільної продук-
ції для державних шахт. Серед основних завдань 
синдикату можна назвати такі: визначення необ-
хідного обсягу видобутку вугілля; забезпечення 
організації процесів збутової діяльності; форму-
вання цін на вугілля та політики роботи вугле-
добувних підприємств.

Отже, утворення синдикату обумовлено необ-
хідністю своєчасного реагування на зміни в попи-
ті; організації безперервних поставок палива на 
ТЕС; забезпечення гарантованих каналів збуту 
продукції для державних вугледобувних підпри-
ємств; розподіл ризиків.

Пропонується, що розподілення доходу між 
учасниками синдикату має здійснюватися відпо-
відно до договору про спільну діяльність. Згідно 
зі ст. 1130 глави 77 Цивільного кодексу України 
[14] за договором про спільну діяльність сторо-
ни (учасники) зобов’язуються спільно діяти без 
створення юридичної особи для досягнення пев-
ної мети. У даному випадку (на прикладі синди-
кату) без об’єднання вкладів учасників з метою 
організації збутової діяльності.

Згідно з Цілями сталого розвитку на  
2016–2030 роки, першочерговими заходами зі 
створення стійкої інфраструктури, сприяння 
сталій індустріалізації та інноваціям визнано по-
силення інтеграції промислових підприємств до 
виробничо-збутових ланцюжків та ринків [15].

Серед особливостей сучасних умов господарю-
вання промислових підприємств слід вказати ди-
намічний розвиток інформаційно-комп’ютерних 
технологій. Це підтверджується результатами 
аналізу статистичних даних. Так, за даними Дер-
жавної служби статистики України, кількість 

підприємств, що користуються автоматизова-
ним обміном даних для відправлення або одер-
жання товарно-транспортних накладних, зросла 
за 2011–2015 рр. на 119,7%, або з 6398 до 14057; 
одержання замовлень від клієнтів – на 70,4%, або 
з 13005 до 22161; відправлення або одержання 
інформації про продукцію – на 57,6%, або з 15038 
до 23702. При цьому частка підприємств у за-
гальній їх кількості, де здійснюється автомати-
зований обмін даними, збільшилася, відповідно, 
на 14,4% (з 24,4 до 38,5%), 11,3% (з 49,5 до 60,8%) 
і 7,8% (з 57,2 до 65%) [16, с. 12].

Кількість підприємств, де здійснюється регу-
лярний електронний обмін інформації, за рівнем 
техніко-матеріального забезпечення, виробни-
чим планом або прогнозом попиту клієнтів збіль-
шилася на 35,6%, або з 3840 до 5206; розвитком 
доставки кінцевої продукції споживачам – на 
40,6%, або з 4331 до 6088. Питома вага цих під-
приємств у загальній кількості підприємств, де 
використовується автоматизований обмін дани-
ми, становила в 2015 р., відповідно, 14,3% і 16,7%. 
На основі обстеження рівня усвідомлення пере-
ваг у використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій при організації ринку збуту виявлено, 
що 10,7% респондентів відзначають про значні 
поліпшення (у 2011 р. – 7,7%) [16, с. 13, 14].

До основних логістичних технологій, які за-
стосовуються для організації процесів збутової 
діяльності підприємства можна віднести: CRM 
(управління взаємовідносинами зі споживачами), 
DDT (концепції «реагування на попит») та DRP 
(системи планування дистрибуції продукції та 
ресурсів у розподілі).

Висновки і пропозиції. У результаті дослі-
дження виявлено чинники, які впливають на 
організацію процесів збутової діяльності вугле-
добувних підприємств. Встановлено, що для ви-
рішення визначених проблем у сучасних умовах 
необхідним є пошук дієвих механізмів організації 
збутової діяльності вугледобувних підприємств, 
головними з яких визнано удосконалення систе-
ми контрактних взаємовідносин вугледобувного 
підприємства з урахуванням специфіки обслу-
говування велико-, середньо- та дрібнооптових 
споживачів; формування системи управління 
збутовою діяльністю; обґрунтування доцільнос-
ті створення синдикату як організаційної фор-
ми, що об’єднує крупні вертикально інтегровані 
компанії (які одночасно є виробниками та спожи-
вачами вугільної продукції) та окремі державні 
вугледобувні підприємства. Досліджено питання 
інформаційного забезпечення організації збуто-
вої діяльності вугледобувних підприємств.

Розраховано очікуваний економічний ефект від 
реалізації заходів з удосконалення організації збу-
тової діяльності вугледобувного підприємства, який 
складається з економії витрат на збут у результаті 
підвищення рівня узгодженості дій між підприєм-
ством і вантажно-транспортним управлінням при 
укладанні контрактів на надання транспортних 
послуг; формування оптимальних графіків руху 
вагонів; раціонального використання вагонів за 
вантажопідйомністю; скорочення часу на обслуго-
вування споживачів вугільної продукції. Розрахун-
ки показують, що очікуваний економічний ефект 
від реалізації заходів з удосконалення організації 
збутової діяльності на ПАТ «Шахта імені О.Ф. За-
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сядька» становить 279,6 тис. грн, на ВСП «Шах-
тоуправління «Павлоградське» – 46,6 тис. грн та 
ДВАТ «Шахта «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоград-
вугілля» – 52,8 тис. грн.

Отже, впровадження комплексу заходів з удо-
сконалення організації збутової діяльності вугле-

добувного підприємства за рахунок підвищення 
рівня обслуговування різних категорій спожива-
чів та поліпшення контрактних взаємовідносин 
сприятиме формуванню науково обґрунтованої 
маркетингової стратегії підприємства, яка відпо-
відатиме сучасним вимогам господарювання.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ НЕСТАБИЛЬНОСТИ СПРОСА:  
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аннотация
В статье уточнено содержание понятия «сбытовая деятельность угледобывающего предприятия» с 
учетом особенностей его функционирования. Выявлены факторы, влияющие на организацию процессов 
сбытовой деятельности угледобывающих предприятий. Выполнен анализ динамики показателей сбы-
товой деятельности угледобывающих предприятий. Даны предложения по совершенствованию мето-
дического обеспечения организации сбытовой деятельности угледобывающих предприятий в условиях 
нестабильности спроса, которые включают улучшение контрактных взаимоотношений с различными 
категориями потребителей; формирование системы управления сбытовой деятельностью; обоснование 
целесообразности создания синдиката. Исследован вопрос информационного обеспечения организации 
сбытовой деятельности угледобывающих предприятий.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, сбытовая деятельность, организация, методическое 
обеспечение, контрактные взаимоотношения, различные категории потребителей, система управления 
сбытовой деятельностью, механизм, синдикат, информационное обеспечение.
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ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY OF MINING ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY IN DEMAND:  
METHODOLOGICAL AND INFORMATIONAL SUPPORT

Summary
The article clarifies the concept of «marketing activity coal enterprise» taking into account the characteristics 
of its functioning. Factors that affect the organization of processes of marketing activity coal enterprise 
are investigated. Analysis of indexes of marketing activity coal enterprises is made. Proposals to improve 
the methodological support of the organization of marketing activity of the coal-mining enterprises 
developed in the conditions of instability in demand, which include improvement of contractual relations 
with the various categories of consumers; the formation of the sales management system; rationale for the 
creation of a syndicate. The issues of information support the organization of marketing activity of mining 
enterprises investigated.
Keywords: coal mining enterprise, marketing activities, organization, methodological support, contractual 
relationships, different types of customers, marketing management system, mechanism, syndicate, 
information support.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фісуненко П.А., Штипуляк А.А.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

В статті представлено результати теоретичного дослідження змісту, особливостей прогнозування та пла-
нування діяльності підприємства, їх взаємозв'язок. Визначено напрямки досягнення ефективного вико-
ристання ресурсів підприємства. Запропоновано методичний підхід до нормування і планування ресурсів 
підприємства в системі управління ефективністю виробництва. Розкрито сутність і завдання факторного 
аналізу, його алгоритм та методику.
Ключові слова: підприємство, прогноз, прогнозування, планування, ефективність, ресурси, фактор-
ний аналіз.

Постановка проблеми. В умовах реформу-
вання економіки України, впровадження 

ринкових відносин важливого значення набуває 
постійне вдосконалення управління виробництвом, 
яке значно залежить від передбачення перспекти-
ви розвитку, від прогнозу як засобу пізнання май-
бутнього. Прогнозування дозволяє запропонувати 
альтернативні шляхи та передбачити перспекти-
ви свого розвитку. Планування ж, в свою чергу, 
є одним з важливих частин підприємницької ді-
яльності, яке створює основу для ефективної ро-
боти підприємства. Успішна робота підприємства 
залежить від забезпеченості його необхідними 
ресурсами та їх ефективного використання. Для 
підвищення ефективності виробництва на підпри-
ємстві потрібно впроваджувати систему управлін-
ня ефективністю виробництва. Направленість цієї 
системи – мінімізація ресурсів в кожній одиниці 
кінцевих результатів виробництва. Одним із ін-
струментів являється факторний аналіз, резуль-
тати якого використовуються в першу чергу для 
планування діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання прогнозування та планування в умовах 

ринкових відносин постійно привертають увагу 
вчених. Відомі роботи таких зарубіжних дослід-
ників, як Р. Аккоф, Петер Друккер, П. Котлер, 
Е. Ленд Пітер, М. Портер, А. Файоль, Д. Хан та ін. 
Роботи цих авторів присвячені, методам пануван-
ня та прогнозування, технологіям розробки пла-
нів та прогнозів на підприємстві, аналізу ефек-
тивності прогнозування та планування діяльності 
підприємства, аналізу вимог споживача та діяль-
ності конкурентів тощо. Сьогодні в Україні можна 
назвати науковців, в роботах яких розглядають-
ся різноманітні проблеми прогнозування та пла-
нування, наприклад, М.А. Бєлов, В.Г. Васильков, 
Н.П. Гончарова, Б.Є. Грабовецький, О.Г. Дацій, 
Л.М. Драгун, О.С. Іванілов, Е.А. Зінь, В.О. Корос-
тельов, В.Є. Москалюк, В.А. Сідун, Г.М. Тарасюк, 
М.Г. Твердохліб, В.М. Тимошенко, М.О. Турче-
нюк, Р.Б. Тян, Т.О. Примак, С.М. Покропивний, 
Ю.В. Пономарьова, Г.О. Швиданенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не зважаючи на велику кіль-
кість публікацій, потребують подальших до-
сліджень питання методичного забезпечення 
планування діяльності підприємства у напрямку 
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зростання ефективності використання ресурсів. 
Методика плануваня ресурсів має будуватися 
з урахуванням економічного закону зростання 
продуктивності праці, а також бути невід'ємним 
елементом (інструментом) системи управління 
ефективністю виробництва.

Мета статті. Розглянути сутність прогнозу-
вання та планування, їх роль у діяльності під-
приємства в сучасних ринкових умовах. Дослі-
дити теоретичні підходи до визначення сутності 
ресурсів підприємства та напрямки їх ефектив-
ного використання. Запропонувати методичний 
підхід до планування ресурсів підприємства на 
основі результатів факторного аналізу ефектив-
ності їх використання.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке управ-
лінське рішення за своєю суттю є прогнозним, 
прогнозування створює фундаментальну основу 
підприємницької діяльності у будь-якій сфері. 
Прогнозування розвитку діяльності підприємства 
передбачає визначення факторів, що впливають 
на структуру і обсяг попиту, динаміку його змін.  
Розробка прогнозів і складання на їх підставі 
планів в умовах ринкової економіки є незмінною 
умовою виживання будь-якого підприємства.

В умовах ринку велике значення має перед-
плановий аналіз можливих варіантів розвитку, 
дій у майбутньому, зовнішніх і внутрішніх чин-
ників. Така робота називається прогнозуванням. 
За думкою В. А. Сідун, прогнозування є елемен-
том внутрішньофірмового планування. Прогнозу-
вання передбачає вивчення перспектив окремих 
галузей національної економіки і цілих регіонів. 
Саме на цій основі найбільші компанії формулю-
ють загальну мету розвитку компанії в цілому й 
окремих її підрозділів. Як елемент внутрішньо-
фірмового планування прогнозування безпосе-
редньо пов'язане з маркетингом і набирає форми 
ринкової стратегії фірми [4, с. 203].

Важливість планування виражена у відомо-
му афоризмі: «Планувати або бути планованим». 
Сенс висловлення полягає у тому, що фірма, яка 
не уміє або не вважає за потрібне планувати свою 
діяльність, сама виявляється об'єктом плануван-
ня, засобом для досягнення чужої мети. Плану-
вання – це суб'єктивна діяльність людей, яка на 
основі вивчення закономірностей, яких-небудь 
явищ і процесів (сторін суспільного життя), ви-
значають їх розвиток (стан руху) в найближчі і 
віддалені періоди часу. Планування на підприєм-
стві – це планування всіх його доходів і напрямів 
витрачання грошових коштів для забезпечення 
розвитку підприємства. Планування здійснюєть-
ся за допомогою складання фінансових планів 
різного змісту і призначення залежно від завдань 
і об'єктів планування. На відміну від плануван-
ня, прогнозування переважно спрямоване в май-
бутнє і, будучи складовою планування, суттєво 
відрізняється від останнього. Прогнозування – 
це система наукових досліджень кількісного та 
якісного характеру, спрямованих на з’ясування 
тенденцій розвитку об’єкта і пошук оптимальних 
шляхів досягнення цілей цього розвитку. Прогноз 
(від грецьк. – prognosis – передбачення) – це імо-
вірнісне судження щодо стану будь-якого об’єкта 
або явища в майбутньому з відносно високим 
ступенем достовірності, зроблене на спеціальних 
наукових дослідженнях. Прогнозування застосо-

вується на попередньому (передплановому) ета-
пі розроблення та сприяє виробленню концепції 
економічного розвитку об’єкту або явища на пла-
новий період. Воно відіграє певну роль і на ета-
пі реалізації плану, при оцінюванні досягнутих 
результатів, пошуку можливостей та напрямів 
додаткових управлінських впливів, призначених 
для ліквідації відхилень від окресленої планом 
траєкторії розвитку [1, с. 160].

На думку О. С. Іванілова, прогноз – це на-
уково обґрунтована гіпотеза щодо ймовірного 
майбутнього стану економічної системи та еконо-
мічних об’єктів і показників, що характеризують 
цей стан. Розробку, складання прогнозів назива-
ють прогнозуванням [2, с. 480].

Прогноз описує сферу і можливості, в рамках 
яких можуть бути сформульовані реальні завдан-
ня та цілі, встановлює проблеми, які мають ста-
ти об’єктом розробки в плані. Розробка прогнозу 
і формування портфеля замовлень в умовах рин-
ку – взаємозв’язані стадії в рамках загального 
планування в межах підприємства, які мають спе-
цифіку. Розбіжності між ними полягають у тому, 
що сформований портфель замовлень відображає 
та втілює вже прийняте рішення, а прогноз – це 
пошук потенційного, реалістичного, економічно 
правильного рішення. Сформований портфель за-
мовлень на підприємстві сприймається як резуль-
тат усіх видів та етапів роботи, він повинен бути 
якісно однорідним і спрямованим на досягнення 
вибраної мети. Прогноз розкриває можливість різ-
них варіантів розвитку, аналізує та обґрунтовує їх. 
У прогнозі можна розглянути різноманітні принци-
пи економічної політики і поєднання об’єктивних 
та суб’єктивних, економічних і неекономічних фак-
торів. Він не встановлює якихось конкретних за-
вдань плану, але містить матеріал, який потрібен 
для їхнього розробки. Економічні прогнози можуть 
бути короткостроковими (до 3-х років), середньо-
строковими (5-7 років), довгостроковими (понад 10 
років). При цьому організація діяльності щодо про-
гнозування вимагає забезпечення необхідних зу-
стрічних потоків інформації [2, с. 481].

Суть планування полягає в розробці та об-
ґрунтуванні цілей, визначені найкращих методів 
і способів їх досягнення при ефективному ви-
користанні всіх видів ресурсів, необхідних для 
виконання поставлених завдань і встановленні 
їх взаємодії. В процесі планування кожне під-
приємство повинно відповісти на такі запитан-
ня: що повинно бути зроблено і для чого? Коли 
це буде зроблено і хто його буде робити? Де це 
буде зроблено, і що для цього необхідно? Вирі-
шення цих питань є функцією планування, яка 
слугує основою для прийняття рішень та являє 
собою управлінську діяльність, що передбачає 
розробку цілей і завдань управління виробни-
цтвом, а також визначення шляхів реалізації 
планів для досягнення поставлених цілей. Про-
цес планування діяльності підприємств включає 
багато складових: виробництво і реалізація про-
дукції, її собівартість, забезпеченість трудовими, 
матеріальними і фінансовими ресурсами, фінан-
сові результати роботи, фінансовий стан підпри-
ємства, його інвестиційна діяльність. Саме це і 
є об’єктами планування діяльності підприємств, 
які розглядаються як єдине ціле і через які роз-
кривається його предмет. Оскільки планування 
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являє собою процес підготовки рішень про цілі, 
способи і методи їх досягнення шляхом цілеспря-
мованої порівняльної оцінки різних альтернатив-
них варіантів дій в передбачуваних умовах, і їх 
прийняття завжди пов’язано із використанням 
ресурсів, то ресурси підприємства і являються 
в більшій мірі предметом планування на підпри-
ємстві [3, с. 15].

Термін «ресурс» – означає запас, джерело. До 
ресурсів відносяться запаси та джерела сирови-
ни, матеріалів, майно та грошові кошти, праця. 
Ресурси – це сукупність матеріальних і немате-
ріальних елементів, які прямо чи опосередковано 
беруть участь у виробничому процесі [10, с. 43].

На нашу думку, при плануванні діяльності 
підприємства потрібно перш за все розглядати 
виробничі ресурси, а саме основні засоби, оборот-
ні кошти та трудові ресурси. В цьому контексті 
під основними засобами треба розуміти однора-
зові капітальні витрати, що пов'язані з виробни-
цтвом продукції, які зберігають свою натураль-
ну форму протягом тривалого часу і переносять 
свою вартість частинами на вартість випущеної 
продукції. Оборотні кошти також представляють 
собою одноразові капітальні витрати, що авансу-
ються (чи маються в розпорядженні) для ство-
рення (утримання) оборотних виробничих фондів 
і фондів обертання, що забезпечують безперерв-
ність виробництва і реалізації продукції. Трудові 
ресурси, певним чином, також можна розгляда-
ти як одноразові капітальні витрати, які підпри-
ємство здійснює для забезпечення виробничого 
процесу. Окрім поточних витрат, пов'язаних з ви-
користанням трудових ресурсів (заробітна плата 
і нарахування), підприємство також здійснює і 
капітальні, які не включаються до собівартості – 
це можуть бути витрати на пошук персоналу, 
на його навчання і підвищення кваліфікацій, на 
створення умов праці та житлових умов, рекреа-
цію та оздоровлення і т.д.

Логіка віднесення основних засобів, оборотних 
коштів та трудових ресурсів до категорії одно-
разових капітальних витрат полягає в тому, що 
в них спільна природа, походження, – це кошти, 
капітал, який підприємство авансує в свою ді-
яльність. «Одноразовість» та «капітальність» цих 
витрат полягає в тому, що вони здійснюються в 
один момент часу в значному обсязі (купівля об-
ладнання, будівель, споруд, виробничих запасів, 
персоналу), а відшкодовуються вони частинами 

(амортизацією, списанням частини виробничих 
запасів на собівартість виготовленої в певному 
періоді продукції і т.д.) протягом тривалого часу. 
Значна їх частина залишається на балансі під-
приємства (капіталізується) у вигляді ресурсів, 
невідшкодованих витрат, невикористаних витрат 
(термін з управлінського обліку).

В основу планування ресурсів підприємства 
слід покласти закон зростання продуктивності 
(ефективності) праці, сформульований К. Марк-
сом. «Підвищення продуктивності праці полягає 
саме в тому, що частка живої праці зменшується, 
а частка минулої праці (втіленої в засобах вироб-
ництва) – збільшується, але збільшується таким 
чином, що загальна сума праці в кожній одиниці 
продукту зменшується» [13, с. 286]. Необхідність 
мінімізації ресурсів в кожній одиниці продукції 
витікає також із законів зростання потреб і від-
носної обмеженості ресурсів (рис. 1).

Важливо зазначити, що підвищення про-
дуктивності праці (ефективності виробництва) 
свідчить про випереджальне зростання обсягу 
кінцевих результатів виробництва порівняно зі 
зростанням витрат праці (живої і минулої). Цей 
принцип також необхідно використовувати при 
плануванні діяльності підприємства.

Таким чином, ефективне використання ресур-
сів – найважливіший фактор забезпечення пла-
тоспроможності, кредитоспроможності й фінан-
сової стабільності підприємства, підтримки його 
конкурентоспроможності, формування достатніх 
ресурсів для розвитку й одержання достатнього 
прибутку. Ефективність використання ресурсів 
залежить від таких факторів, як НТП і впрова-
дження його досягнень у виробництво, удоско-
налення організації виробництва, підвищення 
якості продукції, вдосконалення планування і 
підвищення автоматизації виробництва, оптимі-
зація поточних витрат.

Для вирішення завдання підвищення ефек-
тивності виробництва на підприємствах необхід-
но впроваджувати відповідну систему – систему 
управління ефективністю виробництва. Діяль-
ність цієї системи має бути спрямована на по-
стійну мінімізацію ресурсів в кожній одиниці 
кінцевих результатів виробництва. З точки зору 
системного підходу, запропонований механізм 
представляє собою сукупність цілей, критеріїв, 
методів і функцій, спроектованих у відповідності 
з економічними законами як інструменти, необ-

хідні для досягнення цілі. Цей механізм 
створюється для того, щоб витрати 
ресурсів на підприємстві були міні-
мальними та включає в себе комплекс 
заходів (технічних, технологічних, ор-
ганізаційних, соціальних, економічних), 
спрямованих на мінімізацію ресурсів 
(основних засобів, оборотних коштів, 
трудових ресурсів) в кожній одиниці 
кінцевих результатів.

Одним із інструментів зазначеної 
системи управління ефективністю ви-
робництва є аналіз, методичне забез-
печення якого будується, перш за все, 
на факторному аналізі. Факторний ана-
ліз – це методика комплексного систем-
ного вивчення і оцінки впливу факторів 
на величину результативних показни-

Зростання потреб

Протиріччя

Обмеженість ресурсів 
(можливостей 

екстенсивного розвитку)

Вирішення Зростання продуктивності праці

Закон зростання продуктивності праці

Кількісне вираження 
закону

Форми вияву закону

Продуктивність праці = кінцеві результати 
виробництва / витрати (ресурси)

1.Зниження витрат на 
одиницю продукції.
2.Зростання 
національного доходу

Рис. 1. Форми вияву і кількісне вираження закону зростання 
продуктивності (ефективності) праці
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ків. Роль факторного аналізу в управлінні еко-
номічними системами полягає в тому, що він дає 
можливість формувати та змінювати параметри 
досліджуваного об'єкта шляхом відповідного під-
бору та коригуванням чинників, які їх обумови-
ли. Факторний аналіз є складовою балансово-
го методу планування, передбачає узгодження 
всього обсягу витрат та кожного з елементів із 
джерелами їх фінансування. Методика фактор-
ного аналізу універсальна, може використовува-
тись для аналізу всіх сфер діяльності підприєм-
ства, і, перш за все, для планування. 

В реальних умовах виробництва, у реальному 
масштабі часу змінюються кінцеві результати та 
ресурси підприємства. Ці зміни приймаються в 
якості факторів першого роду, які будуть розгля-
датися безпосередньо при проведенні факторно-
го аналізу. До факторів другого роду відносяться 
дії осіб, відповідальних за ефективне викорис-
тання ресурсів (хто винен? у зниженні ефектив-
ності використання ресурсів). Фактори другого 
роду виявляються на основі аналізу повноважень 
і відповідальності безпосередніх виконавців, про-
веденого управлінським персоналом. 

В основу факторного аналізу та оцінки ефек-
тивності використання ресурсів підприємства 
покладено алгоритм:

Ер = Iр / Iкр,                     (1)
де Iр; Iкр – відповідно, індекс ресурсів, індекс 

кінцевих результатів діяльності підприємства.
Безліч можливих результатів розрахунку 

співвідношення (1) формалізували і відобразили 
у вигляді діаграми (рис. 2). На вертикальній осі 
відкладали зміну кінцевих результатів виробни-
цтва. Причому вгору фіксували зростання кінце-
вих результатів (Ікр > 1) і при цьому відкладали 
Ікр – 1; вниз від «1» – зниження обсягів вироб-
ництва кінцевих результатів, тобто коли Ікр < 1, 
відкладали 1 – Ікр. На горизонтальній осі від-
кладали зміну ресурсів підприємства. Причому 
вправо від «1» фіксували зростання ресурсів, 
тобто випадки, коли Ір > 1, відкладали Ір – 1. 
Ліворуч від «1» – зниження ресурсів (тобто, коли 
Ір < 1), відкладали 1 – Ір.

Рис. 2. Співвідношення між змінними ресурсами (Ір)  
і кінцевими результатами (Ікр)

Таким чином, отримали 17 типів множин точок 
результатів розрахунку співвідношення (1) між 

Ікр і Ір. З них виявилося 7 типів співвідношення, 
при яких в результаті зміни чисельника і знамен-
ника у часі в кожній одиниці кінцевих результатів 
ресурсів стало менше (ніж у базовому варіанті). 
Це безліч точок в секторі 3, на лінії 1-4, у секторі 
5, на лінії 1-6, у секторі 7, на лінії 1-8, в секторі 9. 
Тут результати співвідношення інформують ко-
ристувача про зростання ефективності викорис-
тання ресурсів, в порівнянні з базовим варіантом. 
Крім цього, є 10 типів результатів розрахунку 
співвідношення (1) між мінливими кінцевими ре-
зультатами виробництва і змінними ресурсами, 
при яких в кожній одиниці кінцевих результа-
тів ресурси збереглися на колишньому рівні, або 
зросли порівняно з базовим варіантом. Це в точці 
«1», безліч точок на лінії 1-10, в секторі 11, на лінії 
1-12, в секторі 13, на лінії 1-14, в секторі 15, на лі-
нії 1-16, в секторі 17, на лінії 1-2. Тут результати 
відносини інформують про зниження ефективнос-
ті використання ресурсів підприємства, порівняно 
з базовим варіантом. При цьому контрольний ор-
ган визначає центри відповідальності (особи, гру-
па осіб) за невірно прийняті в минулому технічні, 
технологічні, організаційні, економічні, соціальні 
рішення, які розробляють рекомендації щодо усу-
нення факторів, що негативно впливають на еко-
номіку підприємства і використання ресурсів. Ко-
жен тип відносин має свій алгоритм оцінки, який 
наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Умови, алгоритм факторної оцінки, оцінка 

ефективності використання ресурсів 
підприємства

№ Умови Алгоритм оцінки
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1. Ікр=1 Ір=1 {Ікр-1;1-Ікр}= 

={Ір-1;1-Iр} Т.1 -

2. Ікр>1 Ір>1 Ікр-1=Ір-1 Л. 1-2 -
3. Ікр>1 Ір>1 Ікр-1>Ір-1 C.3 +
4. Ікр>1 Ір=1 Ікр-1>{Ір-1;1-Iр} Л. 1-4 +
5. Ікр>1 Ір<1 Ікр-1>1-Ір C. 5 +
6. Ікр>1 Ір<1 Ікр-1=1-Ір Л. 1-6 +
7. Ікр>1 Ір<1 Ікр-1<1-Ір C. 7 +
8. Ікр=1 Ір<1 {Ікр-1;1-Ікр}<1-Iр Л. 1-8 +
9. Ікр<1 Ір<1 1-Ікр<1-Ір C. 9 +
10. Ікр<1 Ір<1 1-Ікр=1-Ір Л. 1-10 -
11. Ікр<1 Ір<1 1-Ікр>1-Ір C. 11 -
12. Ікр<1 Ір=1 1-Ікр>{Ір-1;1-Iр} Л. 1-12 -
13. Ікр<1 Ір>1 1-Ікр>Ір-1 C. 13 -
14. Ікр<1 Ір>1 1-Ікр=Ір-1 Л. 1-14 -
15. Ікр<1 Ір>1 1-Ікр<Ір-1 C. 15 -
16. Ікр=1 Ір>1 {Ікр-1;1-Ікр}<Iр-1 Л. 1-16 -
17. Ікр>1 Ір>1 Ікр-1<Ір-1 C. 17 -

Планування як елемент системи управління 
ефективністю використання ресурсів має відпо-
відати таким вимогам:

• нормування і планування як метод управ-
ління, повинні «працювати» в системі управлін-
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ня ефективністю використання ресурсів підпри-
ємства;

• нормування і планування ресурсів повинно 
проводитися «для себе»;

• норма і план (ліміт) ресурсів і витрат повинні 
бути досяжними, але по мірі освоєння норми і ліміти 
повинні обов'язково переглядатися у бік посилення;

• методика розрахунку норм і лімітів ресур-
сів і витрат повинна бути простою і не містити 
суб'єктивних елементів.

Методика факторного аналізу надає корис-
тувачеві граничні умови співвідношення між 
змінними кінцевими результатами і змінними 
ресурсами. Крім цього, ця методика дає гаму на-
прямів підвищення ефективності використання 
ресурсів підприємства, а саме: з рис. 2 видно, що 
лінія 10-1-2 являє собою сукупність порогових 
значень планових величин ресурсів, необхідних 
для виробництва продукції, дотримання яких 
обов'язково сприятиме зростанню ефективності 
використання ресурсів (рис. 3).

Рис. 3. Інформація про напрямки досягнення 
ефективного використання ресурсів підприємства

Обов'язковим для зазначених вище розрахун-
ків є умови, при яких:

Ікр > Ір, 

тобто:               ,
Р
Р

КР
КР

t

пл

t

пл

>

,
КР

РКРР t

t
пл ×
<

плзвідси:       КРПЛ х Рt > КРt х РПЛ,
Плановий розмір ресурсів (абсолютна величи-

на) визначається:

,
Р
Р

КР
КР

t

пл

t

пл

>

,
КР

РКРР t

t
пл ×
<

пл

                    (2)

Запропонована методика нормування і плану-
вання ресурсів дозволяє розробляти кілька ва-
ріантів планів (варіативність планування). При 
цьому плановий розмір ресурсів залежить від 
планового обсягу виробництва, який може за-
даватися кількома варіантами (в залежності від 
ситуації на ринку). Обов'язковою умовою досяг-
нення ефективного використання ресурсів є до-
тримання наступної нерівності:

РЄ пл < РЄ t,
тобто ресурсоємкість кінцевих результатів 

у плановому періоді обов'язково повинна бути 
нижче аналогічного показника у звітному періоді.

Для створення кількох варіантів планів до-
цільно складати матрицю (табл. 2).

Висновки і пропозиції. В статті визначено 
сутність і завдання прогнозування та плануван-
ня діяльності підприємства, основна мета яких 
полягає у створенні потенціалу для виживання 
підприємства в умовах динамічної зміни зовніш-
нього середовища, що породжує невизначеність 
перспективи. Ефективне функціонування під-
приємства в сучасних умовах неможливе без ви-
користання в управлінні методів прогнозування 
та планування. Предметом планування на під-
приємстві являються ресурси. Ефективне вико-
ристання ресурсів є одним з важливих факторів 
підвищення ефективності виробництва. 

Для підвищення ефективності виробництва на 
підприємствах необхідно впроваджувати систе-
му управління ефективністю виробництва. Ме-
тою цієї системи є мінімізація ресурсів на вироб-
ництво одиниці продукції. Одним із інструментів 
зазначеної системи є аналіз, методичне забез-
печення якого будується на факторному аналі-
зі. Результати факторного аналізу дають мож-
ливість розраховувати планові розміри ресурсів, 
дотримуватись вимог закону зростання продук-
тивності (ефективності) праці. Для таких розра-
хунків запропоновано відповідний методичний 
підхід. В свою чергу факторний аналіз є скла-
довою балансового методу планування, методи-
ка якого універсальна, вона дає безліч напрямів 
підвищення ефективності використання ресурсів 
підприємства та дозволяє розробляти декілька 
варіантів планів. Для досягнення ефективного 
використання ресурсів ресурсоємкість кінцевих 
результатів у плановому періоді обов’язково по-
винна бути нижче аналогічного показника у звіт-
ному періоді. 

Таблиця 2
Матриця визначення ефективного розміру ресурсів і витрат підприємства

Ресурси

Кінцеві 
результати

Р0

Р1

КР
РКР

Р
0

0j
1

×
<

КР
РКР

Р
0

0j
2

×
<

КР
РКР

Р
0

0j
i

×
<

Р2КР
РКР

Р
0

0j
1

×
<

КР
РКР

Р
0

0j
2

×
<

КР
РКР

Р
0

0j
i

×
<

…..

Рi

КР
РКР

Р
0

0j
1

×
<

КР
РКР

Р
0

0j
2

×
<

КР
РКР

Р
0

0j
i

×
<

КР0 РЕ00 РЕ10 РЕ20 ….. РЕi0

КР1 РЕ01 РЕ11 РЕ21 ….. РЕi1

КР2 РЕ02 РЕ12 РЕ22 ….. РЕi2

….. ….. ….. ….. ….. …..
КРj РЕ0j РЕ1j РЕ2j ….. РЕij

де КРо – кінцеві результати базового (звітного) періоду;
КР1, КР2,..., КРј – планова величина кінцевих результатів (інформація служби маркетингу);
Р0 – величина ресурсів базового (звітного) періоду;
Р1, Р2,..., Рі – розрахункові величини ресурсів планового періоду (варіанти розрахунків 1, 2,.., i).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация
В статье представлены результаты теоретического исследования содержания, особенностей прогно-
зирования и планирования деятельности предприятия, их взаимосвязь. Определены направления до-
стижения эффективного использования ресурсов предприятия. Предложен методический подход к 
нормированию и планирования ресурсов предприятия в системе управления эффективностью произ-
водства. Раскрыты сущность и задачи факторного анализа, его алгоритм и методика.
Ключевые слова: предприятие, прогноз, прогнозирование, планирование, эффективность, ресурсы, 
факторный анализ.

Fisunenko P.A., Shtipuliak A.A.
Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

FORECASTING AND PLANNING AS A TOOL OF INCREASE OF EFFICIENCY  
OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary 
The results of theoretical content research, forecasting features and activities of the company planning 
and their interconnection are presented in this article. Directions of achievement on effective resources 
use are defined. Methodical approach to normalization and planning of resources of company in production 
efficiency management system are suggested. The essence of the problem and factor analysis, his algorithm 
and methodology.
Keywords: enterprise, forecast, forecasting, planning, efficiency, resources, factorial analysis.
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ 

Черкасов А.В., Колесник І.А.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

У статті розглядаються основні проблеми соціальної сфери України. Оцінюється ефективність соціальної 
політики держави. Аналізується ситуація на національному ринку праці. Акцентується увага на проблемі 
неформальної зайнятості. Визначаються умови ефективного реформування соціальної сфери.
Ключові слова: соціальна сфера, соціальна політика, ринок праці, зайнятість, безробіття, неформальна 
зайнятість.

Постановка проблеми. Ситуація, яка скла-
лася в соціальній сфері України протягом 

останніх років, вимагає не лише кардинальних, 
але й водночас, швидких змін. Загальновідомо, 
що володіючи на момент проголошення неза-
лежності найбільшим серед країн Східної Євро-
пи економічним потенціалом, за чверть століття 
Україна посідає в регіоні останнє місце за рівнем 
ВВП на душу населення. Більшість наукових та 
політичних дискусій сьогодення точаться навко-
ло питання наскільки безнадійною є така ситуа-
ція. Іноді здається, що для пошуку відповідей по-
трібно розплутати клубок надзвичайно складних 
проблем, проте при найближчому розгляді стає 
зрозумілим, що рецепти давно і добре відомі і 
питання лише в їхній реалізації.

Протягом всього періоду існування незалеж-
ної України соціальна сфера була і залишається 
найбільш проблематичною. Разом з тим, саме від 
прогнозування і планування подальшого розви-
тку соціальної сфери, напряму залежить здат-
ність держави виконувати значний обсяг своїх 
конституційних зобов’язань. Питань які носять 
соціальний характер нині надзвичайно багато. 
Поглибилися не лише старі, роками не вирішу-
вані проблеми, а й натомість виникли нові, нео-
чікувані та не прогнозовані виклики та загрози. 
В першу чергу, мова йде про проблему анексова-
них та окупованих територій, яка вимагає швид-
кої та докорінної зміни підходів з цілої низки 
аспектів соціальної політики. І якщо переважна 
частина населення Криму залишилася в окупації 
(за різними оцінками на материкову Україну ви-
їхало від 20 до 50 тисяч осіб), то кількість тимча-
сово переміщених осіб з Луганської та Донецької 
областей коливається в межах 1,6-2 млн. осіб. 
З них майже третина (в основному у віці до  
35-40 років) не зареєстровані як вимушені пере-
селенці, і більшість потребуватиме соціальної до-
помоги, в першу чергу, житла та роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
сади побудови ефективної національної політи-
ки в соціальній сфері розглядаються у працях 
провідних вітчизняних науковців: О. Амоші [4], 
Н. Борецької [6], В. Гейця [8], О. Грішнової [3], 
А. Колота [2], Е. Лібанової [7], О. Макарової [5] 
та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, окремі аспекти 
проблеми потребують поглибленого дослідження, 
зокрема, ефективність використання державою 
всіх наявних інструментів в рамках чинної со-
ціальної політики та роль державних інститутів, 
які покликані не лише вишукувати компенсатори 

ключових ризиків сьогодення, а, в першу чергу, 
створювати підґрунтя для подальшого розвитку.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу дер-
жавної політики у соціальній сфері, виявленні про-
блем у її ефективному провадженні та окресленні 
перспективних напрямів успішної реалізації.

Виклад основного матеріалу. На наш погляд, 
головною проблемою соціальної сфери, що зво-
дить нанівець всі зусилля щодо її реформування, 
є стара, успадкована від соціалістичного устрою, 
структура управління, до якої за часи незалеж-
ності додалася проблема бюрократичної зарегу-
льованості, і, як наслідок поширення корупції. 
За цих умов, боротьба за кількісне скорочення 
бюрократичного апарату та витрат на його утри-
мання без зміни змісту роботи є, по суті, шляхом 
до підвищення корупційних доходів тих чинов-
ників, які не потрапляють під скорочення і збе-
рігають за собою посади. При цьому, відсутність 
нової моделі управління соціальною сферою не 
лише не сприяє вирішенню проблем, а натомість, 
поглиблює їх. 

Усе вищевикладене, дає підстави для висно-
вку про необхідність жорсткої програми реформ 
управління соціальною сферою. Соціальна полі-
тика повинна мати економічне наповнення. При 
цьому саме соціальні орієнтири повинні бути під-
ґрунтям для вироблення економічних орієнтирів. 
Нинішня ситуація у соціальній сфері дає всі під-
стави стверджувати, про відсутність у значної 
частини чиновників відповідальних за реалізацію 
соціальної політики бажання впроваджувати ре-
альні реформи. Останнє є цілком природнім яви-
щем для будь-якої бюрократичної системи. До-
статньо яскраво це виявляється в процесах, які 
протягом майже п’яти років відбуваються навко-
ло реорганізації Державної служби зайнятості.

Триваюча економічна криза в Україні тільки 
підтверджує, що одним з найважливіших питань, 
яке потребує невідкладного вирішення, є пробле-
ма зайнятості та стан реальних доходів населення.

Починаючи з 2012 року негативна тенденція 
падіння обсягів промислового виробництва су-
проводжується скороченням зайнятості та зни-
женням реальної заробітної плати (рис. 1). 

Цілком очевидним є наявність прямого зв’язку 
між обсягами виробництва, кількістю робочих 
місць та величиною заборгованості по заробітній 
платі. Скорочення попиту на робочу силу змен-
шує фонд оплати праці та знижує гарантії ви-
плати заробітної плати у повному обсязі. 

Протягом останніх років ринок праці Украї-
ни характеризується достатньо високою часткою 
безробітних громадян працездатного віку у за-
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гальній кількості економічно активного населен-
ня (рис. 2).
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Рис. 1. Темпи промислового виробництва,  
зайнятості та оплати праці в Україні

Джерело: Державна служба статистики України [1]

Безумовно, питання наявності роботи є дуже 
важливим для кожної людини. Проблема сього-
дення полягає у тому, що значна частина рин-
ку праці України перебуває у тіньовому секто-
рі. Вітчизняний ринок праці впродовж тривалого 
часу не може стабільно та якісно функціонува-
ти. На думку експертів, однією із ключових про-
блем є саме високий рівень тіньової зайнятості. Із  
18,5-19 млн. населення країни зайнятого економіч-
ною діяльністю, лише близько 10 млн. осіб працю-
ють в офіційному секторі економіки і сплачують 
єдиний соціальний внесок. Водночас, протягом 
останніх двох років чисельність пенсіонерів ста-
більно перевищує кількість платників єдиного со-
ціального внеску та має стійку тенденцію до зрос-
тання. За підсумками першого півріччя 2016 року 
розрив становить близько 25-30%. При середньо-
світових показниках у 60-61% частка офіційно 
працюючих в Україні у співвідношенні до всьо-
го населення перебуває на рівні 40%. Це створює 
суттєве навантаження на державний бюджет та 
ускладнює забезпечення гідних пенсій та інших 
соціальних виплат. Паралельно з цим, існують 
серйозні проблеми з працевлаштуванням молоді 
та осіб старше 40 років, зростанням довготривало-
го безробіття та безробіття серед жінок (відсоток 
безробітних жінок тривалий час перевищує 50%).
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Рис. 2. Динаміка частки безробітного населення  
в Україні

Джерело: Державна служба статистики України [1]

Розглядаючи питання подолання кризи на-
ціональної економіки, неможливо не погодиться 
із думкою фахівців, що однією з причин існую-
чих проблем є тіньова, або, згідно з терміноло-
гією МОП, неформальна зайнятість. За різними 
оцінками, в неформальному секторі України нині 
зайнято 4,5–5,5 млн. осіб або 25–35% від загаль-
ної чисельності зайнятого населення. У сільській 

місцевості значення цього показника становить 
55-58 відсотків. 

Згідно результатів досліджень різних інсти-
туцій, в Україні 40–50% заробітної плати ви-
плачується працівникам за різними тіньовими 
схемами. Має місце практика вирівнювання офі-
ційних заробітних плат між працівниками різної 
кваліфікації, встановлення усім категоріям пра-
цівників, починаючи від найпростіших професій 
і до рівня топ-менеджменту, посадових окладів 
(ставок) на рівні мінімальної заробітної плати. 
Особливо це поширено на підприємствах, уста-
новах та організаціях, що не входять до сфери 
галузевих угод.

З метою мінімізації витрат та отримання мак-
симального прибутку, із значною кількістю пра-
цівників роботодавці взагалі не укладають трудові 
угоди. Внаслідок несплати податків та внесків із 
тіньових доходів, Державний бюджет, Пенсійний 
та інші страхові фонди країни втрачають мільяр-
ди гривень надходжень, а працівники залишають-
ся без належного соціального захисту та гідного 
пенсійного забезпечення у майбутньому.

Участь у неформальному секторі економіки, 
як правило, має вимушений характер, оскіль-
ки неформальна зайнятість є найбільш доступ-
ною та не висуває високих професійно-кваліфі-
каційних вимог до працівників і не передбачає 
процедур відбору та оформлення. Заради спра-
ведливості, слід відмітити, що здатність нефор-
мального сектору економіки створювати робочі 
місця, забезпечувати дохід та задовольняти спо-
живчий попит відіграє певну позитивну роль у 
стабілізації соціально-економічної ситуації та 
підтриманні рівня життя населення країни. Ра-
зом з тим, неформальний сектор не спроможний 
забезпечити ефективне використання наявного 
трудового потенціалу. Зайняті в ньому праців-
ники повністю виключені з системи державного 
соціального страхування та не захищені норма-
ми трудового законодавства. Тривала зайнятість 
у неформальному секторі економіки призводить 
до поступової руйнації трудового потенціалу – 
втрати працівниками професійно-кваліфікацій-
них навичок, зниження їхнього матеріального та 
культурного рівня. Оскільки людські ресурси є 
найбільш цінною складовою національної еконо-
міки, при формуванні державної політики слід 
врахувати як негативний, так і позитивний вплив 
неформальної зайнятості на соціально-еконо-
мічні процеси в країні. При розробці будь-яких 
економічних програм, серед потенційних загроз 
національній безпеці України, в тому числі, слід 
обов’язково враховувати й трудоресурсну небез-
пеку та прогнозувати можливі соціально-еконо-
мічні наслідки від втрати трудового потенціалу, 
передбачивши шляхи їх подолання або мініміза-
ції в контексті національної соціальної та еконо-
мічної безпеки.

Водночас, не варто недооцінювати і певну 
позитивну роль неформальної зайнятості у за-
безпеченні населення додатковими робочими 
місцями, підвищенні рівня доходів, розширенні 
виробництва товарів та надання послуг, створен-
ня бази для розвитку малого бізнесу. На певних 
циклічних етапах економічного розвитку краї-
ни, неформальна зайнятість пом’якшує наслідки 
різкого падіння рівня життя та зростаючого без-
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робіття. Крім цього, неформальний сектор еконо-
міки дозволяє багатьом людям обрати зручний 
режим роботи.

Поряд з цим, неформальний сектор економі-
ки породжує низку гострих проблем соціального 
характеру. Перш за все, він створює додаткові 
умови для криміналізації суспільства. Крім того, 
зайняті у неформальному секторі економіки пе-
ребувають поза сферою державного контролю за 
дотриманням соціальних гарантій та умов праці. 
Зайнятість у неформальному секторі, переду-
сім, такими видами діяльності, як дрібна торгів-
ля чи надання різних послуг приватним особам, 
призводить до часткової втрати кваліфікації та 
професійних навичок. Нерегулярний характер 
зайнятості відучує працівника від систематичної 
роботи. У підсумку, все вищезазначене спричиняє 
декваліфікацію значної частини працівників за-
йнятих у неформальному секторі економіки, осо-
бливо молоді. Водночас, діяльність неформального 
сектору ускладнює контроль за якістю виробле-
них товарів та наданих послуг, що в свою чергу, 
може мати негативні наслідки для споживачів. 
І насамкінець, як вже зазначалося нами раніше, 
через приховування доходів від оподаткування 
державні фінанси недоотримують значні кошти.

Попри всю позитивну роль, яку, на перший 
погляд, відіграє зайнятість у неформальному 
секторі економіки на нинішньому етапі соціаль-
но-економічного розвитку України, наявні недо-
ліки цього явища вимагають трансформації дер-
жавної політики щодо підвищення ефективності 
використання трудового потенціалу населення, 
яке перебуває у стані неформальної зайнятос-
ті. Як засвідчує досвід країн з масовою нефор-
мальною зайнятістю, вона не зникає автоматично 
по мірі створення робочих місць у формальному 
секторі економіки.

Нині певна частка роботодавців Україні має 
прямий економічний зиск від несвоєчасної випла-
ти заробітної плати або виплати її в розмірах мен-
ших, ніж передбачено законодавством; здійснення 
виплат «в конвертах»; не оформлення трудових 
відносин. Водночас, порушуються права працю-

ючого населення та підривається стабільність 
функціонування фінансової системи держави.

Слід зазначити, що серед усіх європейських 
країн, в Україні застосовуються найнижчі норми 
штрафних санкцій за порушення законодавства 
про працю, в тому числі за несвоєчасність виплати 
заробітної плати або виплату її не в повному об-
сязі, дотримання мінімальних державних гарантій.

Міжнародною конфедерацією профспілок 
(МКП) було проведено дослідження у 139 країнах 
світу за 97 різними критеріями. Згідно з оприлюд-
неним звітом, за підсумками 2014 року Україна по-
трапила до списку країн в яких нічим не гаранто-
вані права працюючих громадян. За результатами 
моніторингу за період з травня 2013 року до берез-
ня 2014 року Україна, поруч з Сирією, Суданом, 
Сомалі, Палестиною, Лівією і Центральноафрикан-
ською Республікою, опинилася в групі країн з по-
значкою «5+», що вказує на відсутність будь-якої 
гарантії прав через порушення принципу верхо-
венства права. Також, згідно з методологією дослі-
дження, у цих країнах має місце внутрішній кон-
флікт та (або) військові дії. Протягом останніх двох 
років в Україні негативний характер тенденцій не 
лише продовжує зберігатися, а й посилюється.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Вважаємо, що передумови успішного ре-
формування соціальної сфери України поляга-
ють в наступному:

По-перше, у розумінні того, що нині відбува-
ється трансформація економіки товарів в економі-
ку людини. За цих умов, вкладення коштів в со-
ціальну сферу слід розглядати не як витрати, а як 
інвестиції, передусім в інтелектуальний капітал.

По-друге, потрібно здійснювати макроекономіч-
не прогнозування ситуації на ринку праці на період 
3-5 років, у тому числі за критеріями професійної 
підготовки та компетентностей яких вимагатимуть 
від потенційних працівників роботодавці.

По-третє, не варто розглядати людину ви-
ключно як ресурс – економічний, політичний чи 
трудовий. Слід навчитися розуміти мотивацію та 
інтерес людини, в тому числі і економічний, які 
спонукають її до праці. 
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Аннотация
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центируется внимание на проблеме неформальной занятости. Определяются условия эффективного 
реформирования социальной сферы.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, рынок труда, занятость, безработица, не-
формальная занятость.
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Summary
The paper described the main problems of the social sphere of Ukraine. The effectiveness of social policy 
is evaluated. The situation in the labor market is analyzed. Characteristic features of the problems of 
informal employment are outlined. The effective reform of the social sphere is identified.
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ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСІНГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Чукурна О.П., Більмак А.В., Іщенко Ю.С.
Одеський національний політехнічний університет

В статті розглянуто розвиток логістичного аутсорсінгу в транспортно-логістичній системи України. 
Проаналізовано відмінності національної логістики від глобальної логістики. Визначені принципи вход-
ження транспортно-логістичної системи України до глобальної логістичної системи. Запропоновано шляхи 
входження української транспортно-логістичної системи до глобального ринку логістичних послуг, в тому 
числі й логістичного аутсорсінгу.
Ключові слова: логістичний аутсорсінг, глобальна логістика, транспортно-логістична система.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв'язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Глобалізація між-
народної торгівлі, транснаціоналізація великих 
компаній та зростання обсягів виробництва то-
варів передбачає безперешкодне переміщення 
ресурсів та товарів між країнами й континента-
ми, що можливо здійснити тільки при наявності 
потужної та розвиненої транспортно-логістичної 
інфраструктури. За своєю сутністю транспортні 
операції починають та закінчують будь-які пе-
реміщення, як сировини в процесі виробництва 
товарів, так й готових виробів та товарів при їх 
реалізації кінцевим споживачам. Зростаючу роль 
транспортно-логістичних послуг підтверджують 
дані UNCTAD [9], згідно з якими 63% світового 
обсягу накопичених інвестицій приходиться саме 
на сферу послуг, в якої 23,4% складають саме 
транспортно-логістичні послуги. В умовах гло-
балізації основною вимогою до транспортно-ло-
гістичної діяльності стає ефективне управління 

ланцюгами постачань, що неможливо здійснити 
без сучасних інформаційних технологій. Світо-
ві тенденції свідчать, що в сфері транспортної 
логістики в останні роки з'явились нові форми 
організації ланцюгів постачань, в яких здійсню-
ється віртуальне управління логістичним ланцю-
гом на всьому шляху просування товарів до спо-
живачів. В цьому аспекті велика роль належить 
логістичному аусорсінгу. Використання логістич-
ного аутсорсінгу надає можливість планувати 
та керувати логістичним ланцюгом виходячи за 
межі національних ринків та формуючі ланцюги 
в глобальній економіці. Сучасні тенденції розви-
тку в сфері логістики впливають на усі сектори 
економіки країн та викликають значний науко-
вий інтерес щодо дослідження цього питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв'язання даної пробле-
ми, на які посилається автор. Дослідженням те-
оретико-методологічних питань розвитку логіс-
тичної діяльності присвячено багато наукових 
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праць закордонних та українських вчених, серед 
яких варто виділити наступних: М. Окландер [4], 
Е. Крикавський [2], Н. Чухрай [3], Кратта О.А., 
Чукурної О.П. [6] та ін. Враховуючи значний вне-
сок цих науковців у розвиток концепції логісти-
ки, питання розвитку логістичного аутсорсінгу в 
умовах глобалізації вивчено недостатньо.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Вплив глобалізації на економічні процеси країни 
сприяв появі нових форм організації логістичної 
діяльності за рахунок впровадження аутсорсін-
гу. Викликає значний науковий інтерес ступінь 
розвитку логістичного аутсорсингу в Україні та 
яким чином українська логістична система інте-
грується до глобальної економіки. В науковій лі-
тературі цьому питанню не приділяється значної 
уваги. Але не можна ігнорувати вплив глобаль-
них тенденцій на розвиток логістики. Саме тому, 
вибір теми дослідження є актуальним та сприя-
тиме формуванню наукових висновків щодо ролі 
логістичного аутсорсінгу в умовах глобалізації та 
його впливу на розвито логістики в Україні.

Метою статті є дослідження розвитку тран-
спортно-логістичної діяльності в Україні та від-
повідність її світовим тенденціям в сфері вико-
ристання логістичного аутсорсінгу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Логістичний аутсорсінг представляє 
собою діяльність з передачі певних логістичних 
операцій іншим посередницьким підприємства. 
Зазвичай, логістичний аутсорсінг впроваджують 
транспортні посередники. Світовий ринок послуг з 
логістичного аутсорсінгу представлений, в першу 
чергу, великими провідними логістичними компа-
ніям, до яких відносять: DHL ((Німеччина), UPS 
(США), FedEx (США), ТЖ (Нідерланди), Kuehne 
& Nagel (Швейцарія), FM-Logistics (Франція), 
Schenker (Німеччина), AP Moller-Maersk (Данія), 
Nippon Express (Японія), Panalpina (Швейцарія) 
та ін. Глобальні компанії стикаються з різними 
логістичними обмеженнями і можливостями в 
різних частинах планети, тому Всесвітній банк 
регулярно публікує рейтинг рівня розвитку ло-
гістики по всіх країнах світу – індекс доступності 
логістичних послуг Logistics Performance Index 
(LPI) [7]. Рейтинг складається на базі опитування 
глобальних логістичних компаній за сукупністю 
наступних показників: робота митниці, наявність 
інфраструктури, міжнародні перевезення, логіс-
тика компетенції, можливість відстеження ван-
тажів та швидкість й вартість доставки. Перше 
місце за рейтингом 2016 року зайняла Німеччина 
(4,23 балів з 5 можливих). Друге місце займає 
Люксембург (4,22), трете – Швеція (4,2), четвер-
те – Нідерланди (4,19), п'яте – Сінгапур (4,14). 
Україна посідає 79 місце, Росія – на 99 місці з 
155 країн рейтингу [8].

Основними факторами, що визначають попит 
на послуги з логістичного аутсорсінгу, є динаміка 
світової економіки і міжнародного товарообміну, 
глобалізація вантажопотоків і ускладнення схем 
доставки, потреби в оптимізації витрат, пов'язаних 
з перевезенням, зберіганням і дистрибуцією то-
варів. В структурі світового ринку логістичних 
послуг близько 55% припадає на транспортно 
експедиторські послуги, при чьому їх частка під 

впливом уповільнення темпів зростання міжна-
родних вантажоперевезень знижується [6].

Глобалізація сприяла виникненню глобальної 
логістики, яка на відмінну від національної ха-
рактеризується наступними ознаками:

• міжнародна торгівля пов'язана з більшими 
обсягами угод, що дозволяє компенсувати високі 
витрати на перевезення;

• для міжнародних ринків характерний вели-
кий вплив конкуренції та більш широкі коливан-
ня попиту;

• у більшості компаній немає великого досві-
ду роботи в області глобальної логістики.

Основною відмінністю розвитку логістики в 
умовах глобалізації є використання логістичного 
аутсорсінгу при проектуванні й управлінні лан-
цюгами постачань. Логістичний аутсорсінг пред-
ставляє собою покупку власником вантажів ло-
гістичних послуг, як простих (транспортування, 
складування, зберігання, експедирування), так і 
комплексних (постачання, розподіл, постачання 
товарів за принципом «від дверей до дверей»). 
В ролі аутсорсера (провайдера) логістичних послуг 
виступають логістичні посередники, які можуть 
бути представлені в наступних організаційних 
формах: First Party Logistics (1 PL) – автономна 
логістика; Second Party Logistics (2 PL) – тра-
диційні логістичні послуги; Third Party Logistics 
(3PL) – традиційні та додаткові послуги; Fourth 
Party Logistics (4PL) – інтеграція всіх компаній, 
залучених в ланцюг поставок; Fifth Party Logistics 
(5PL) – інтернет-логістика;

Перший вид логістичного посередника – це 
First Party Logistics (1 PL) представляє собою 
автономну логістику підприємства. Основними 
вимогами до організаційної діяльності такого по-
середника є обов'язкова наявність відділу до-
ставки, складу, митного відділу та інших струк-
тур. Активи такого посередника складаються з 
транспортних засобів, складських приміщень та 
персоналу. Основними видами діяльності є: збе-
рігання товарів, транспортування, документаль-
ний супровід операцій, митне оформлення.

Другим видом логістичного посередника є 
Second Party Logistics (2 PL) – це компанії, які 
надають традиційні послуги з транспортуван-
ня та управління складськими приміщеннями. 
Основними напрямками діяльності логістичних 
посередників типу 2PL є: транспортна логісти-
ка, експедирування вантажів, логістичний сер-
віс, складська логістика, митне й документальне 
оформлення вантажів та інформаційні послуги.

Логістичні посередники типу 2PL починають 
впроваджувати сучасні інформаційні сервіси, які 
сприяють відстежуванню вантажів на шляху їх 
просування від виробника до споживача. Інфор-
маційна логістична складова у таких посередни-
ків значно зростає, що впливає на виникнення 
нематеріальних активів у такого типу підпри-
ємств. Основними видами логістичної діяльнос-
ті 2PL – посередників є: інформаційні послуги, 
супровід вантажів, документальне оформлення 
вантажів та ін.

Третій вид логістичного посередника Third 
Party Logistics (3PL) надають традиційні та до-
даткові послуги. Однак, в даному випадку, ло-
гістична система виходить за межі простого 
транспортування товарів і передбачає надання 
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додаткових послуг, які крім традиційного скла-
дування припускають проміжне зберігання ван-
тажу, його перевалку, а також проектування й 
розробку інформаційних систем, використання 
послуг субпідрядників. Всі послуги можуть на-
даватися як окремо, так і в комплексі. Основною 
відмінністю логістичного оператора 3PL від по-
передніх є делегування послуг з логістичного 
аутсорсінгу іншим логістичним посередникам, а 
саме посередникам типу 2PL. Основні функції, 
які виконує логістичний посередник типу Third 
Party Logistics (3PL) представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Основні функції логістичного посередника 

Third Party Logistics
Third 
Party 
Logistics 
(3PL)

– це оператор мультимодального пере-
везення, який забезпечує повний комп-
лекс складських, митних, страхових та 
інформаційних послуг 

Напрямки 
діяльності

– організація схем доставки;
– вибір перевізників, експедиторів та 
інших контрагентів;
– митне декларування;
– підготовка документації для експор-
ту, імпорту й фрахтування;
– перевірка й відстежуванню рахунків 
на оплату послуг;
– складування й вантажоперевезення;
– оформлення договорів з контраген-
тами;
– консолідація, сортування, маркування 
та інші операції;
– моніторинг діяльності контрагентів; 
– страхування вантажів;
– інформаційні послуги.

Четвертим видом логістичного посередника є 
Fourth Party Logistics (4PL), який є інтеграто-
ром всіх компаній, залучених в ланцюг поставок. 
4PL -провайдер вирішує завдання, що пов'язані з 
плануванням, управлінням та контролем всіх ло-
гістичних процесів компанії-клієнта, з урахуван-
ням довгострокових стратегічних цілей. Завдан-
нями 4PL – провайдера є наступні: оперативне, 
тактичне й частково стратегічне планування та 
оптимізація ланцюжків поставок; інтеграція ін-
формаційно-технологічних систем; стратегічне 
планування логістичних інформаційних мереж. 

4PL – провайдери здійснюють свою діяль-
ність в глобальній економіці, займаючись форму-
ванням глобальних логістичних ланцюгів. Вони 
частково виконують функції фізичного розподілу 
товару на певному етапі його доведення до кінце-
вого споживача в рамках логістичного ланцюга. 
Загалом, 4PL – провайдери займаються форму-
вання ланцюгів постачань та залучення інших 
видів логістичних посередників (2 PL та 3 PL) 
до ланцюжка постачань. Функціями, які виконує 
4PL – провайдер, є наступні: планування вико-
ристання транспорту; планування та оптимізація 
маршрутів; стеження і маршрутизація; управ-
ління складами і запасами; управління доходами; 
управління документопотоком; додаткові послу-
ги; лізинг кадрів; фінансові послуги і консалтинг.

П'ятий тип логістичного посередника – це Fifth 
Party Logistics (5PL) – інтернет-логістика. Цей 
тип логістичного оператора є притаманним суто 
для умов дії в глобальній економіці. Fifth Party 
Logistics (5PL) – це система, що представляє со-

бою планування, підготовку, управління та контр-
оль за всіма етапами логістичного процесу за до-
помогою електронних засобів інформації. Цей тип 
посередників, на відміну, від попередніх, взагалі 
не займається фізичним розподілом товару до кін-
цевого споживача. Він організує всіх логістичних 
посередників внутрі логістичного ланцюга та здій-
снює управління інформаційними та матеріальни-
ми потоками. 5PL – провайдери використовують 
Інтернет в якості єдиної віртуальної площадки 
для виконання повного спектра логістичних по-
слуг. Практично, цей вид посередників, всі ло-
гістичні функції з доведення товару до кінцевого 
споживача віддає на логістичний аутсорсінг.

В структурі світового транспортно-логістич-
ного ринку, частка ринку логістичного аутсорсін-
гу складає – 64,3% (рис. 1.). Це досить вагомий 
показник, який свідчить про світову тенденцію 
домінування використання послуг з аутсорсінгу 
та перехід логістики за національні межі. 

100% 

64,30% частка світового 
транспортно-
логістичного ринку  

частка логістичного 
аутсорсінгу  

Рис. 1. Частка логістичного аутсорсінгу в структурі 
ринку транспортно-логістичних послуг [5, с. 55]

Розглянемо структуру логістичних послуг з 
аустсорсінгу в Україні та тенденції, які притаман-
ні українському ринку транспортних логістичних 
послуг. В сьогоденні в Україні рівень розвитку 
економіки дозволяє зробити висновки щодо ви-
сокого рівня організації логістичної діяльності на 
підприємствах. Проте, прогресивні форми органі-
зації логістики, які передбачають використання 
логістичного аутсорсінгу, представлені в діяльнос-
ті тільки 1PL-, 2PL-, та 3PL – провайдерів. Схема 
організації логістичної діяльності з використання 
схеми логістичного аутсорсінгу за типом 2PL-
провайдера, використовують в своєї діяльності 
майже 89% українських підприємств (рис. 2.). 

10% 

89% 

1% 

1 PL

2 PL

3 PL

Рис. 2. Структура логістичних посередників  
в Україні за видами логістичного аутсорсінгу [5]

Особливостями розвитку ринку логістичних 
послуг в Україні на відміну від світових тенден-
ції, є наступні: вузький перелік логістичних по-
слуг; наявність невеликих компаній, які обслу-
говують локальні ринки з невеликими обсягами 
вантажоперевезень; великі організації, орієнто-
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вані на міжнародні маршрути; відсутність 5PL і 
4PL – провайдерів; тривалість проведення екс-
портної операції (Україна – до 30 днів, Шанхай – 
до 20 днів, Берлін – 6 днів, Амстердам -5 днів).

Аналіз статистичної інформації щодо розви-
тку транспортної логістики в Україні, дозволив 
зробити висновки щодо падіння їх обсягів. Це 
підтверджується даними Держкомстату Україні 
[1]. Якщо розглянути статистичні дані Держком-
стату України відносно обсягів перевезень, то 
стає очевидним, що загальний вантажообіг кра-
їни, починаючи з 2008 року значно знижується 
(рис. 3). 

Рис. 3. Загальний вантажообіг в України за усіма 
видами транспорту за 2003-2015рр. (млрд. т/км.) [1]

Висновки і пропозиції. Логістичний ринок 
України знаходиться в стадії формування, але 
має значний потенціал, для реалізації якого 
необхідне спрощення процедур торгівлі та вдо-
сконалення транспортного й складського обслу-
говування. Логістика в Україні розвивається від-
повідно до світових тенденцій, але з логістичних 
провайдерів, які використовують логістичний 
аутсорсінг в країні присутні та здійснюють свою 
діяльність тільки 1PL-, 2PL-, та 3PL – провайде-
ри. Темпи розвитку логістичного ринку в Україні 
нижче в порівнянні зі світовими темпами роз-
витку цієї галузі. На вітчизняному логістично-
му ринку діє близько 40 фірм [6]. Більшість з 
них – це потужні логістичні оператори світового 
масштабу, а саме: Кюне і Нагель Україна, Рабен 

Україна, Фіге України, ЖЕФКО України, Шен-
кер, UPS, TNT, DHL та ін. Одиночну конкурен-
цію їм складають вітчизняні підприємства, такі 
як НВК («українські вантажні кур'єри»), «ТБН 
Логістик Україна», «Рапід», компанії експрес-
доставки «Нова Пошта», «Автолюкс», «Гюнсел» 
та ін. Кон'юнктура ринку перспективна, в той же 
час спостерігається тенденція посилення конку-
ренції. Поряд з цим існує дефіцит якісних і недо-
рогих логістичних послуг. 

Процес входження української логістично-
транспортної системи до глобального ринку ло-
гістичних послуг, в тому числі й послуг логіс-
тичного аутсорсінгу, повинен супроводжуватися 
відповідністю наступним цілям:

• Спрощення процедур міжнародної торгівлі 
за рахунок зниження або повного скорочення за-
ходів щодо тарифного і нетарифного регулюван-
ня торгівлі й створення зон вільної торгівлі або 
інтеграційних об'єднань між країнами.

• Оптимізація логістичної інформаційної сис-
теми при транскордонному співробітництві країн 
за рахунок впровадження і повного переходу на 
використання новітніх інформаційних логістич-
них систем. Наприклад, системи єдиного вікна.

• Впровадження в логістичну діяльність 
транспортних посередників інноваційних інфор-
маційних логістичних систем, які дозволяють 
планувати та повністю керувати вантажопото-
ками й усунути корупцію, а також припинити 
затримку вантажів при проходженні їх через 
митні кордони.

• створення необхідних умов для розвитку 
мультимодальної платформи «електронна логіс-
тика», для чого необхідно розробити єдиний ін-
формаційний майданчик для обміну даними, який 
може працювати на базі ERP- системи. Це ство-
рить необхідні умови для входження в українську 
транспортно-логістичну систему 5PL і 4PL – про-
вайдерів та сприятиме інтеграції логістичної сис-
теми країни до глобальних логістичних систем.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрено развитие логистического аутсорсинга в транспортно-логистической системы 
Украины. Проанализированы различия национальной логистики от глобальной логистики. Определе-
ны принципы вхождения транспортно-логистической системы Украины в глобальную логистическую 
систему. Предложены пути вхождения украинского транспортно-логистической системы в глобальный 
рынок логистических услуг, в том числе и логистического аутсорсинга.
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LOGISTICS OUTSOURCING IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary
The article considers the development of logistics outsourcing in the transport and logistics system of 
Ukraine. The analyzed the differences of the national logistics of global logistics. The determined principles of 
entering the transport and logistics system of Ukraine in the global logistics system. Suggested ways joining 
Ukrainian transport and logistics system in global market of logistics services, including logistics outsourcing.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Шамановська Г.В.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

В статті доведено необхідність аналізу ефективності брендингових стратегій підприємства, визначено 
особливості такого аналізу, а також розкрито основні наукові підходи до оцінки ефективності брендинго-
вих стратегій підприємств та здійснено порівняння цих підходів.
Ключові слова: ефективність, аналіз, оцінка, брендинг, брендингова стратегія, бренд-менеджмент, 
управління брендингом.

© Шамановська Г.В., 2017

Постановка проблеми. Брендинг підприєм-
ства, як і будьзякий інструмент маркетингу, 

потребує оцінки ефективності його використання, 
оскільки саме за результатами такої оцінки можна 
зробити висновки про ефективність брендингової 
стратегії, виявити її недоліки та розробити на-
прями її удосконалення. Актуальність теми даної 
статті полягає в тому, що сучасних умовах госпо-
дарювання, коли більшість підприємств функці-
онує в умовах обмеженості фінансових ресурсів, 
витрати на формування брендингової стратегії по-
винні в майбутньому окупитися, а також прине-
сти підприємстві відповідні результати у вигляді 
збільшення кількості клієнтів, зростання частки 
ринку підприємства та покращання фінансових 
результатів його господарської діяльності.

Питання оцінки економічної ефективності за-
вжди розглядалися в сукупності з соціальною 
ефективністю, що зумовило розвиток теорії со-
ціально-економічної ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження ефективності брендингових стратегій 

підприємств здійснювали багато зарубіжних та 
вітчизняних дослідників, серед яких варто виді-
лити наукові праці Аакера Д. [1], Багієва Г.Л. [2; 
3], Боброва Є.А., Катенева В.І. [3], Мелентьєвої Н.І. 
[4], Перція В. [5; 6], Тамберга В. [7], Тихонової Н.С. 
[8], Томілової М.В. [9], Хотинської Г.І. [10] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Основні положення і методи 
оцінки ефективності брендингу ґрунтуються на 
теорії ефективності, а також теорії соціально-
економічної ефективності. Ефективність є ха-
рактеристикою якості функціонування системи, 
об'єкта чи виду діяльності і знаходиться як від-
ношення ефекту / результату діяльності до ви-
трат, пов'язаних з цією діяльністю.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
виявлення значення аналізу ефективності брен-
дингових стратегій, а також розкриття основних 
підходів до оцінки ефективності брендингових 
стратегій підприємств.

Виклад основного матеріалу. Оцінка ефек-
тивності діяльності дозволяє відбирати найбільш 
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раціональні методи управління і витрачання 
ресурсів. Теорія ефективності в Україні почала 
розвиватися в 20-30-ті роки минулого століття.

Тоді основним фокусом в теорії ефективності 
був пошук оптимальних методів управління ви-
робничими системами, підвищення їх ресурсоот-
дачі. Тому, в основному, досліджувалися питання 
кількісної оцінки ефектів і ефективності вироб-
ничих систем.

Саме такий підхід використовується в теорії 
маркетингу для оцінки ефективності маркетин-
гових витрат. Відповідно до теорії оцінки ефек-
тивності маркетингу, розрізняють економічну, 
комунікативну і психологічну ефективність мар-
кетингу, а також соціальні ефекти від маркетин-
гової діяльності.

Досліджуючи основні наукові підходи до оцін-
ки ефективності брендингових стратегій підпри-
ємства, зазначимо, що Багієв Г.Л. та ін. розгляда-
ють кілька видів ефективності в залежності від 
її змісту:

– еффектівность дії, обміну;
– еффектівность як відповідність плану, 

зразком;
– еффектівность як оцінка задоволеності по-

ведінкою системи;
– еффектівность як показник рівня задоволе-

ності виконання функцій соціально-економічної 
системи в умовах становлення і розвитку ринко-
вих відносин [2; 3].

В цілому, більшість авторів пропонують роз-
раховувати економічну і комунікативну ефек-
тивність маркетингових комунікацій, розглядаю-
чи комунікативну ефективність провідним видом 
ефективності.

Найбільш загальний узагальнений підхід до 
оцінки ефективності маркетингових комунікацій 
представлений в роботі Мелентьєвої Н.І. [4].

Вона вказує, що багато фахівців заперечують 
можливість об'єктивного і точного визначення 
ефективності реклами, оскільки існує ефект запіз-
нювання (довгостроковий вплив реклами на покуп-
ку), а також неможливість оцінки впливу інших 
факторів, крім реклами, на продажу. У зв'язку з 
цим, на думку Мелентьєвої Н.І., для оцінки ефек-
тивності реклами повинен використовуватися ці-
льовий підхід, який передбачає, що рекламодавець 
повинен ставити перед собою конкретні цілі, які 
він збирається досягти в результаті реклами. Якщо 
цілі виконані, реклама вважається ефективною.

Мелентьєва Н.І. виділяє три основні групи по-
казників, що характеризують рекламний ефект і 
ефективність:

– економічні: додатковий товарообіг і прибу-
ток, частка витрат на рекламу, виражена в роз-
рахунку на одного клієнта, розмір витрат на ре-
кламу і т.п.;

– неекономічні: кількість осіб, залучених за 
допомогою реклами, кількість покупок завдяки 
рекламі, кількість опублікованих оголошень, сту-
пінь залучення уваги, емоційний ефект і т.п.;

– показники, за допомогою яких можна дати 
умовну оцінку ефекту реклами: вартість дове-
дення реклами до одного індивідуума з цільової 
групи, відсоток цільової групи впливу, що припа-
дає на одиницю грошових витрат, кількість осіб 
з числа опитаних покупців, які назвали мотивом 
покупки конкретний вид реклами і т.п. [4, с. 112].

В цілому, погоджуючись з точками зору, пред-
ставленими вище, необхідно узагальнити їх і сфор-
мулювати загальний методичний підхід до оцінки 
ефективності брендингу. На нашу думку, слід роз-
різняти два види ефективності витрат на брен-
динг – економічну та комунікативну. Економічна 
ефективність розраховується як відношення при-
бутку від приросту виручки (товарообігу), отрима-
ного за рахунок брендингу, до витрат на брендинг.

Практика рекламної діяльності показує, що 
розрахунок економічної ефективності практично 
не реалізуєма, оскільки виділити ефект від ре-
клами/брендингу в загальному прирості вируч-
ки не представляється можливим. На виручку 
впливають не лише витрати на рекламу, але і 
безліч інших чинників, ідентифікація яких може 
бути утруднена. Крім того, на стабільному наси-
ченому ринку взагалі може не існувати кореляції 
між виручкою і витратами на рекламу.

Тому зазвичай професіонали більш довіряють 
оцінці комунікативної ефективності брендингу/ 
реклами. Відповідно, при постановці цілей рекла-
ми використовуються показники комунікативної 
ефективності: приріст показника впізнаваності 
торгової марки (бренду); приріст числа клієнтів 
в результаті рекламної кампанії.

Разом з тим, для оцінки ефективності брен-
дингу абсолютно недостатньо оцінити лише еко-
номічні та комунікативні показники [5; 6]. Прак-
тика показує, що найважливішими показниками 
для оцінки ефективності брендингу є стратегічні 
маркетингові показники, до яких відносять ди-
наміку ринкової частки, задоволеності і лояль-
ності клієнтів, які характеризують ефективність 
рекламних інвестицій в довгостроковому періоді. 
Ці показники частіше всіх використовуються для 
формулювання цілей реклами, оскільки забезпе-
чують стратегічні (тобто довгострокові) конку-
рентні переваги на ринку.

Слід також зазначити, що на висококонкурент-
них ринках, де йде активна боротьба між кілько-
ма продавцями, витрати на рекламу/брендинг мо-
жуть формуватися за принципом «не менше, ніж 
у конкурента». Іншими словами, буде йти бороть-
ба між рекламними бюджетами, а, отже, показ-
ники економічної та комунікативної ефективності 
не будуть визначати рівень витрат на рекламу. 
Фірма буде витрачати на рекламу стільки ж, а то 
й більше, ніж конкурент, навіть якщо це не буде 
ефективно з економічної точки зору.

На думку Тихонової Н.С., система показників 
для контролінгу ефективності брендингу повинна 
включати наступні групи показників:

– показники поточної економічної ефектив-
ності витрат на брендинг;

– показники комунікативної ефективності ви-
трат на брендинг;

– показники стратегічної ефективності витрат 
на брендинг;

– показники порівняльної економічної ефек-
тивності витрат на брендинг.

При цьому основним підходом до визначення 
пріоритетів в системі даних показників повинен 
бути прийнятий ситуаційний підхід. Іншими сло-
вами, в залежності від ринкової ситуації та ці-
лей компанії на конкретний момент часу в якості 
більш-менш важливих показників ефективності 
брендингу можуть бути прийняті різні їх групи.
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На думку Тихонової Н.С., в загальному ви-

падку ієрархія важливості показників системи 
контролінгу ефективності брендингу виглядає 
наступним чином:

– сістема контролінгу ефективності брендингу;
– показники стратегічної ефективності витрат 

на брендинг;
– показники поточної економічної ефектив-

ності витрат на брендинг;
– показники порівняльної економічної ефек-

тивності брендинг;
– показники комунікативної ефективності ви-

трат на брендинг [8, с. 161].
У зв'язку з вищевикладеним, нами було ви-

ділено основні інструменти оцінки ефективності 
брендингу підприємства:

– аналіз співвідношення показників приросту 
виручки і витрат на брендинг / рекламу;

– аналіз співвідношення показників приросту 
числа клієнтів і витрат на рекламу;

– аналіз співвідношення показників приросту 
впізнаваності бренду і витрат на брендинг;

– аналіз співвідношення показників приросту 
ринкової частки компанії і витрат на брендинг;

– аналіз динаміки питомих витрат на рекламу 
(витрат на одного залученого клієнта);

– аналіз рекламних бюджетів компанії та її 
конкурентів;

– аналіз динаміки ринкових часток і реклам-
них бюджетів компанії та її конкурентів;

– аналіз динаміки ринкової вартості бренду 
(бренд-капіталу).

Поряд з витратним підходом, до оцінки вар-
тості бренду застосовуються методи, засновані 
на принципі інтеграції основних факторів, що 
впливають на вартість бренду – це сила бренду 
і прибуток, яку забезпечує бренд. Розглянемо їх 
детальніше:

1. Метод агентства Intebrand. Відповідно до 
цього методу, оцінка вартості ґрунтується на 
прибутку, який бренд забезпечить в майбутньо-
му. Проводиться прогноз чистого прибутку для 
конкретного напряму бізнесу компанії. З цієї 
суми прибутку віднімаються матеріальні активи.

Залишок оцінюється як нематеріальні активи, 
які включають патенти, лояльність споживачів і 
вартість бренду. Потім виділяється з цього за-
лишку частина, що належить лише бренду. Для 
цього здійснюються маркетингові дослідження та 
інтерв'ю з топ-менеджментом, що дозволяє ви-
значити силу бренду і оцінити ризик прогнозо-
ваного прибутку. 

Це здійснюється шляхом аналізу: лідерства 
бренду на тому чи іншому секторі ринку; 

– стабільності бренду;
– частки охоплення ринку; 
– характеру інтернаціональності бренду (між-

народний, національний, регіональний бренди); 
– динаміки продажів бренду; 
– маркетингової підтримки бренду; 
– правового захисту бренду [9, с. 18].
2. Згідно з методом сумарних витрат про-

водиться розрахунок всіх витрат зі створення 
і просування бренду: витрати на дослідження 
і розробку, художнє рішення і упаковку, юри-
дичну реєстрацію і захист, витрати на рекламу, 
вартість просування і зв'язку з громадськістю, 
включаючи фактор дисконтування.

3. Метод залишкової вартості передбачає, що 
величина бренд-капіталу визначається як різни-
ця між поточною ринковою ціною фірми і вартіс-
тю матеріальних, фінансових і нематеріальних 
активів, які не відносяться до бренду.

4. За методом звільнення від роялті, оцінка 
бренд-капіталу проводиться на основі величини 
відрахувань від роялті, які отримує компанія за 
право використання бренду. Відрахування роз-
раховуються, як правило, від обсягу продажів.

5. Метод рекламного агентства Young & 
Rabicam передбачає, що бренд-капітал визна-
чається шляхом дослідження бренду із застосу-
ванням анкети, що складається з 32 тематичних 
питань та комплекту з 4-х показників (диференці-
ація, релевантність, повага, розуміння) [10, с. 97].

6. Згідно з методом Equi Trend фірми Total 
research, для оцінки вартості бренду використо-
вуються дані тривалих спостережень. Метод за-
снований на трьох узагальнюючих показниках ма-
рочного капіталу (помітність, сприймається якість, 
задоволеність користувача) і дає можливість піді-
йти до оцінки сили бренду з боку споживача.

7. Метод Аакера грунтується на виборі комп-
лексу показників, які отримують за допомогою 
кількісного (статистичні моделі) аналізу і вивчен-
ня практичних ситуацій (кейсів) про коливання 
розмірів цінової премії. Метод враховує досвід 
інших фірм у визначенні вартості брендів. Виді-
ляється «десятка показників капіталу бренду»:

– показники прихильності (цінова премія, за-
доволеність споживача / лояльність до бренду);

– показники сприйманої якості / лідерства 
бренду (сприймається якість, лідерство / попу-
лярність);

– показники асоціації / диференціації (сприй-
нята цінність, індивідуальність бренду, асоціації 
з організацією);

– показники ринкової поведінки (частка рин-
ку, ринкова ціна і наочність бренду в дистрибу-
тивної мережі) [1].

Отже, ми дійшли висновку, що вартість брен-
ду можна вважати найважливішим стратегічним 
показником ефективності брендингу. Комуніка-
тивна ефективність брендингу визначається та-
кими показниками, як впізнаваність (поінформо-
ваність), число звернень після реклами.

Психологічна ефективність брендингу визна-
чається показниками задоволеності покупця і 
його лояльності бренду, а також стосовно бренду.

Відповідно до вищесказаного, структура роз-
ширеної метрики ефективності брендингу вигля-
дає наступним чином:

– обізнаність про бренд;
– задоволеність брендом;
– лояльність до бренду;
– залученість до бренду [7, с. 240].
Отже, оцінка ефективності брендингу повинна 

грунтуватись на аналізі витрат на формування 
брендингової стратегії, та ефективності її вико-
ристання. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, нами 
було проаналізовано основні наукові підходи до 
оцінки ефективності брендингу підприємства. 
Було зазначено, що найбільш ефективною ме-
тодикою визначення ефективності брендингу є 
порівняння витрат на його розробку та доходів, 
отриманих внаслідок його впровадження на під-
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приємстві. Перспективами подальших розвідок у 
визначеному напрямі є розробка напрямів під-
вищення ефективності брендингу в діяльності 

підприємств з метою збільшення рівня їх конку-
рентоспроможності як на внутрішньому, так і на 
зарубіжних ринках збуту.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье доказана необходимость анализа эффективности брендинговых стратегий предприятия, опре-
делены особенности такого анализа, а также раскрыты основные научные подходы к оценке эффек-
тивности брендинговых стратегий предприятий и проведено сравнение этих подходов.
Ключевые слова: эффективность, анализ, оценка, брендинг, брендинговая стратегия, бренд-
менеджмент, управление брендингом.
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EFFICIENCY MARK OF BRANDING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE

Summary
The article proves the necessity of analyzing the effectiveness of branding strategies of the enterprise, 
defined features of this analysis, and a summary of scientific approaches to evaluating the effectiveness 
of branding strategies for companies and compared these approaches.
Keywords: efficiency, analysis, evaluation, branding, brand strategy, brand management, branding 
management.
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РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ

Шамановська Г.В.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

В статті розкрито сутність брендингу, його значення, а також окреслено основні етапи його розвитку як 
в світі, так і в Україні. Наведено характеристику кожного етапу розвитку брендингу та його особливості. 
Запропоновано основні напрями та перспективи розвитку брендингу в Україні.
Ключові слова: маркетинг, концепція маркетингу, торгова марка, брендинг, бренд-менеджмент, брендин-
гова стратегія, конкуренція, позиціонування.

Постановка проблеми. Сьогодні ми спосте-
рігаємо перерозподіл світових ринків, то-

тальну глобалізацію економіки, посилення кон-
куренції, поглиблення спеціалізації країн, зміну 
джерел забезпечення конкурентоспроможності. 

Безумовно, такі процеси відобразилися на 
розвитку теоретико-методичних підходів у мар-
кетингу. Крім традиційних еволюційних концеп-
цій маркетингу, виникають нові концепції, такі, 
як маркетинг партнерських стосунків, маркетинг 
мережевої взаємодії, холістичний маркетинг 
та ін. У той же час в умовах, коли серед ключо-
вих факторів успіху підприємств виокремлюють 
відносини зі споживачами, персонал та нема-
теріальні активи, концепція брендингу набуває 
більшого значення і стає відповіддю на потреби 
в нових формах забезпечення конкурентоспро-
можності товарів та послуг. 

Питання брендингу є особливо актуальними 
сьогодні, з огляду на стан українського ринку, на 
якому велику конкуренцію складають світові брен-
ди, ускладнюючи можливості для розвитку вітчиз-
няних. Тому важливо визначити основні етапи роз-
витку брендингу у світі та зоврема в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження в напрямку розвитку брендингу, який 
є нематеріальним активом компаній, проводили-
ся такими вченими, як Аакер Д. [1], Гончарен-
ко Ж.В., Радченко Є.А., Сабирова І.М. [2], Ко-
чергіна А.К., Фангманн Г.О. [3], Харчук О.А. [4], 
Рижко І.В. [5] та інші. Дослідники розкривають 
сутність брендингу, пропонують методологічні 
підходи до його формування. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У цих наукових працях ви-
світлено питання щодо сутності та значення 
брендингу в діяльності підприємств, а також 
проаналізовано основні етапи його розвитку у 
світі. Проте я вважаю, що необ-
хідно також дослідити особливос-
ті розвитку брендингу в Україні 
та виявити перспективи розвитку 
цього процесу. 

Мета статті. Головною метою 
цієї роботи є дослідження сутнос-
ті та значення брендингу в діяль-
ності підприємств, а також осно-
вних етапів його розвитку задля 
прогнозування подальшого його 
розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Бренди в сучасній економіці – це 
глобальні комунікатори, що спо-
лучають продавців, товари і по-

купців, це емоційний індивідуальний образ то-
вару (послуги) або компанії, що відображає його 
унікальні риси і характеристики.

В даний час ще не склалося загальноприйня-
того визначення бренду. Бренд – інтелектуальна 
частина товару (послуги), що володіє стійкою по-
зитивною комунікацією зі споживачами і надає в 
їх очах товару (послуги) додаткову цінність (вар-
тість). Бренд – це не сам продукт, а його обіцянка. 
В даний час під брендом розуміють сукупність 
як матеріальних, так і нематеріальних категорій, 
які формують у споживача позитивний імідж то-
вару (послуги) або компанії і викликають бажан-
ня придбати товар з конкретним маркуванням, 
зробивши такий вибір з різномаїття пропозицій.

Бренди мають досить серйозну матеріальну 
силу, щоб впливати не лише на свідомість або 
відчуття споживача, його духовне життя, а й 
формувати повсякденне життя як окремих соці-
альних груп, так і суспільства в цілому. Кордонів 
між визначеннями бренду як доданої вартості, 
як системи цінності, як образу в індивідуальній 
свідомості покупця не існує.

Брендинг є комплексним впливом на спожива-
ча різних елементів просування (реклами, зв'язків 
з громадськістю, стимулювання збуту, прямого 
маркетингу, фірмового стилю, спеціальних подій 
і т.д.), спрямованим на формування у свідомості 
споживчої аудиторії цілісного та сталого способу, 
що ідентифікує торгову марку і відрізняє її від 
конкурентів на ринку (рис. 1) [4, с. 415].

На продуктивність підприємства і ефектив-
ність реалізації стратегії його розвитку впливає 
цілий ряд факторів. Один з ключових чинників – 
прихильність споживачів до бренду підприєм-
ства. Ступінь, в якій клієнти лояльні до бренду 
підприємства, прямо впливає на стабільність і 
зростання його доходів і прибутку протягом три-
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Рис. 1. Схема впливу брендингу на ефективність діяльності 
промислового підприємства [4, с. 415]
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валого періоду часу, ефективно захищаючи його 
від загрози з боку конкурентів (рис. 1).

Вважається, що історія брендингу почалася з 
часів винаходу клейма на виробах, яке ставили 
на своїх товарах стародавні ремісники (в першу 
чергу, гончарі й муляри). Клеймо було символом 
майстра, який виготовив товар, і символом якості 
товару. Перші варіації клейма зустрічаються на 
древній китайській порцеляні, на глиняних гле-
чиках Стародавньої Греції та Риму, на товари 
з Індії. Таким чином, походження перших брен-
дів – 13 століття до н.е.

Наступним важливим етапом в історії ство-
рення торгових марок є середньовіччя, коли 
майже кожен поважаючий себе ремісник ставив 
власний торговий знак на товарі. За торговими 
марками почали відстежувати порушників мо-
нопольних прав гільдій на виробництво окремих 
видів товарів.

Далі у 1266 році в Англії з'явився закон про 
обов'язкове зазначення торгової марки вироб-
ника на булочних виробах. Таким чином, в разі 
недовісу або виробництва низькоякісного товару, 
можна було встановити особу, винну в цьому. 
Уже в цей час почали з'являтися перші випадки 
підробки клейма відомих майстрів звичайними 
ремісниками.

І нарешті, найважливіший етап в історії виник-
нення і розвитку бренду – часи переселення в Пів-
нічну Америку. Всі напрацьовані знання в галузі 
брендингу були перенесені на новий континент і 
використані сучасними компаніями для просуван-
ня товарів на ринок. Вперше з'явилися яскраві 
етикетки продуктів для залучення уваги покупців.

Піонерами американського брендингу стали 
виробники ліків та тютюнових виробів: Panacea, 
Vermifuge, Vegetable Pain Killer [4, с. 415].

Всю наступну історію створення брендів мож-
на розділити на 4 періоди, починаючи з 1860 року:

1. Перший етап історії брендингу доводить-
ся на 1860-1914 роки. У цей період виробництво 
товарів масового попиту переживало «бум» піс-
ля закінчення громадянської війни. Ключовими 
факторами, що вплинули на зростання попиту 
стали розвиток виробництва і вдосконалення до-
ставки товару, зростання населення країни.

Розвиток транспорту і засобів зв'язку забез-
печили розвиток каналів розподілу товарів. Удо-
сконалення виробничих процесів дозволило не 
лише виробляти товари швидше, але і поліпшити 
споживчі якості товарів (в тому числі і упаковку) 
без зростання собівартості продукції. Удоскона-
лення законодавства в сфері захисту торгових 
марок знижувало ризики виробництва.

У 1870 році конгрес США прийняв спеціаль-
ний закон про торгові марки, який встановлював 
правила їх реєстрації: необхідно було відправи-
ти в Патентне бюро зображення торгової марки 
з описом типу товару і сплатити реєстраційний 
внесок 25 $.

Зростання населення країни завдяки ефек-
тивній імміграційній політиці і підвищення за-
гального рівня життя завдяки індустріалізації та 
урбанізації (в тому числі зростання освіченості 
населення) забезпечували постійне зростання 
попиту на товари і послуги. Спостерігався роз-
виток можливостей реклами: газети і журнали 
приступили до постійної публікації рекламних 

оголошень. Магазини роздрібної торгівлі також 
починали вдаватися до маркетингу, заохочуючи 
своїх споживачів акціями.

У цей період історії брендингу відбувається 
поява великих торгових марок, які поступово ви-
тісняють дрібних виробників. Вперше з'являються 
розсилки зразків товарів і брошур, виставки для 
продавців-посередників, рекомендації з викла-
дення товару на полиці в магазині [2, с. 49].

2. Другий етап історії брендингу доводиться 
на 1915-1929 роки. У цей період починається до-
мінування торгових марок масового попиту.

До 1915 року торгові марки загальнонаціональ-
них виробників міцно закріпили своє становище 
на ринку. У період з 1915 року маркетинг торго-
вих марок став пріоритетним напрямком для фа-
хівців з виробництва і стимулювання збуту.

Методи маркетингу стрімко поліпшувалися і 
удосконалювалися: до розробки упаковки поча-
ли залучати дизайнерів; підвищилися вимоги до 
кваліфікації торгового персоналу, що відповідає 
за роботу з клієнтами; реклама стала більш при-
вабливою, ємною і креативною; високого розвитку 
отримав напрямок маркетингових досліджень.

На даному етапі розвитку виникла проблема 
низької координації дій в області маркетингу, 
оскільки побудовою бренду займалося дуже ба-
гато людей.

3. Третій етап розвитку брендів припав на 
1930-1945 роки. У цей період виникають перші 
проблеми в управлінні торговельними марка-
ми, викликані уповільненням зростання осно-
вних ринків.

У 1929 році почалася Велика депресія і торгові 
марки зіткнулися з новими проблемами: спожи-
вачі стали більш чутливі до ціни, що обмежувало 
можливість зростання цін, а також знижувало 
попит на дорогі товари і товари не першої необ-
хідності. Споживач став більш вимогливий до ре-
клами: з'явилися перші звинувачення в здатнос-
ті реклами маніпулювати свідомістю споживачів, 
знижувалася увага до реклами.

У 1938 році вийшла поправка Уілера про за-
борону дій, які вводять в оману, що надало Феде-
ральній торговій комісії можливість регулювання 
неправомірної рекламної діяльності [1].

Друга світова війна також призвела до зна-
чного зниження уваги до торгових марок і брен-
дів, вплинула на загальне зниження попиту. 
У цей складний період відбулися важливі зміни 
в управлінні торговельними марками:

1) по-перше, компанія Procter & Gamble 
вперше впровадила систему управління торгови-
ми марками, в результаті якої за стан бренду на 
ринку і фінансовий результат просування брен-
ду відповідали окремі менеджери в компанії;

2) по-друге, в 1946 році був прийнятий осно-
вний закон в області захисту і законодавчого ре-
гулювання торговими марками – закон Ленхема, 
який вперше вводив і законодавчо закріплював 
поняття торговельної марки та товарного знаку, 
містив чіткі формулювання вимог і меж застосу-
вання товарних знаків.

Закон суворо забороняв реєстрацію таких 
товарних знаків, які «схожі і можуть ввести в 
оману». Закон Ленхема також передбачав засоби 
правового захисту в разі порушення прав – су-
дові заборони і відшкодування збитків.
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4. Четвертий і заключний етап розвитку те-

орії про бренд, торгову марку і товарних знаків 
доводиться на 1946-1985 роки.

Після другої світової війни попит на високо-
якісні торгові марки почав відновлюватися, що 
призвело до зростання обсягів продажів. Додат-
ково зростанню сприяли поліпшення добробуту 
населення і формування середнього класу.

У цей період розвитку брендингу усіма 
кампаніями активно впроваджувалася систе-
ма управління торговими марками, розроблена 
Procter & Gamble. Вона полягала в наступно-
му: кожною торговою маркою керував окремий 
бренд-менеджер, який відповідав за розробку і 
реалізацію щорічного маркетингового плану; він 
брав участь в стратегічному плануванні компа-
нії – виявляв можливості зростання ринку.

Етапом зародження та активізації брендингу 
в Україні можна вважати 1998 р. Саме в цей час 
в економіці України відбулися певні кризові яви-
ща, у результаті яких значно зріс курс іноземної 
валюти, і, відповідно, подорожчали всі міжнарод-
ні бренди, з якими були знайомі споживачі.

На першому етапі брендобудівництва в Украї-
ні достатньо було навчитися робити якісний про-
дукт, налагодити справну дистрибуцію й імідж 
національного бренду створювався майже без 
витрат на рекламу. Саме так сформувався бренд 
«Оболонь» – перший сильний український бренд, 
що зберігає та укріплює свою лідерську пози-
цію на ринку пива. Тепер для споживача вкрай 
важливим стає побачити, зрозуміти індивідуаль-
ні відмінності, характер брендів. А це завдання 
можна розв'язати тільки шляхом використання 
яскравіших і комплексніших рекламних рішень.

В Україні, як і в інших країнах світу, тради-
ційно найбільше значення має брендинг на ринку 
аудіо-, відео- та побутової техніки, на автомобіль-
ному, парфумерному, тютюновому та алкоголь-
ному ринках. Тут бренд сприймається не лише 
як показник якості запропонованого продукту, а 
й як виразник соціального статусу власника то-
вару під певним брендом та носій важливих для 
покупця іміджевих характеристик [5].

Актуальність концепції брендингу все більш 
гостро відчувається українським підприєм-
ницьким співтовариством. Активно перейма-
ють практичний досвід зарубіжних компаній, 
що успішно розвивають цей напрям діяльності, 

і методичні розробки провідних світових фа-
хівців у галузі бренд-менеджменту. Українські 
фахівці також займаються даною проблемати-
кою, вивчаючи не лише зарубіжний досвід, але 
й аналізуючи політику брендингу вітчизняних 
підприємств, розробляють методику розвитку і 
впровадження системи брендингу з урахуван-
ням вітчизняної дійсності. 

Процес перетворення марки в бренд трива-
лий за часом, в результаті має бути сформовано 
довгострокові споживчі уподобання. За статис-
тикою, лише 1,5% нових марок мають шанси ви-
рости в бренд. Бренд вимагає часу і великих ка-
піталовкладень. Для створення бренду потрібно 
планувати значні рекламні витрати, не чекаючи 
швидкої віддачі.

До нових тенденіцій розвитку брендингу укра-
їнських підприємств можна віднести створен-
ня глобальних брендів. В даний час багато фірм, 
корпорацій, зайнятих міжнародним маркетингом, 
приходять до висновку про те, що хоча розпо-
діл ринків на сегменти посилюється, конкретні 
сегменти локальних ринків володіють значними 
подібностями, незважаючи на існуючі мовні та 
культурні відмінності. Як показує досвід транс-
національних корпорацій, глобальний маркетинг, 
незалежний від державних кордонів, є досить 
рентабельним, знижує ризики при виведенні про-
дукції на нові ринки і може бути досить ефектив-
ним в міжнародному масштабі. Саме тому ство-
рення глобальних брендів, здатних поширюватися 
по всьому світу з одними назвами, упаковкою, 
комплексом маркетингових комунікацій, є зараз 
актуальним для вітчизняних компаній.

Висновки і пропозиції. Таким чином, мож-
на зробити висновки, що у загальному випадку 
брендинг вибирає певний об'єкт і намагається 
домогтися для нього визнання серед інших лю-
дей, цільової аудиторії. Просувати можна і лю-
дей, і речі, і відчуття. Головне – правильно ви-
значити, що бажають отримати люди і постійно 
контролювати ситуацію. Для українських компа-
нії розробка та просування їх брендів є однією 
з умов підвищення їх конкурентоспроможності 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ках. Тому перспективами подальших розвідок 
у визначеному напрямі є дослідження системи 
формування та управління брендингом підпри-
ємства, а також визначення її ефективності.

Список літератури:
1. Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. Аакер, Э. Йохимштайлер. – М.: Издательский 

дом Гребенникова, 2003. – 380 с. 
2. Гончаренко Ж.В., Радченко Е.А., Сабирова И.М. Бренды Украины, или Они и мы. – К.: Молодь, 2008. – 160 с. 
3. Кочергина А.К. Брендинг: стратегическое управление в современных условиях / А.К. Кочергина, Г.О. Фанг-

манн // Молодой ученый: научный журнал. – 2014. – № 11 (91). – С. 880-883.
4. Харчук О. А. Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції роз-

витку/ О. А. Харчук // Економіка. – 2016. – № 3. – С. 414-420.
5. Рижко І.В. Брендинг та основні тенденції його розвитку в Україні // Наукові конференції [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/rizhko-iv-brending-ta-osnovni-tendentsiyi-yogo-rozvitku-v-
ukrayini/.



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 738

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Шамановская А.В.
Николаевский межрегиональный институт развития человека «Украина»

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ БРЕНДА В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье раскрыта сущность брендинга, его значение, а также обозначены основные этапы его раз-
вития как в мире, так и в Украине. Приведена характеристика каждого этапа развития брендинга и 
его особенности. Предложены основные направления и перспективы развития брендинга в Украине.
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DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF BRANDING IN UKRAINE

Summary
The article reveals the essence of branding, its value, and outlines the main stages of its development 
both in the world and in Ukraine. The characteristic of each stage of branding and its features. The basic 
directions and prospects of branding in Ukraine.
Keywords: marketing, marketing concept, brand, branding, brand management, branding strategy, 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Шутова А.Р., Сіренко Н.М.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення. Визначено 
умови підвищення сільськогосподарськими працівниками свого доходу, проаналізовано стан заробітної 
плати населення України. Розглянуто структурні елементи, основні заходи, форми і суб’єкти системи 
соціального захисту населення. Наведено аналіз динаміки номінальної і реальної заробітної плати най-
маних працівників України. Більш докладно проаналізовано середньомісячну заробітну плату штатних 
працівників сільського господарства в Україні.
Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна допомога, соціальне страхування, 
доходи, заробітна плата.

Постановка проблеми. Ринкова економіка 
сама по собі не може забезпечити спра-

ведливий розподіл доходів. Вона приводить до їх 
диференціації, в результаті чого частина насе-
лення опиняється за межею бідності, спричиня-
ючи потребу у соціальному захисті. Соціальний 
захист населення, з однієї сторони, є комплек-
сом економічних, соціальних та правових заходів 
і сукупністю інститутів, що забезпечують усім 
громадянам країні рівні можливості для підтри-
мання певного рівня життя, а також підтримку 
окремих соціальних груп населення, а з другої 
комплексом законодавчо закріплених гарантій, 
які протидіють дестабілізуючим факторам. Со-
ціальна захищеність включає систему заходів, 
що захищають будь-якого громадянина країни 
від економічної та соціальної деградації в ре-
зультаті безробіття, хвороби, виробничої травми, 
народження дитини, інвалідності, старості тощо, 

а також надання медичних послуг та допомоги 
сім'ям з дітьми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам удосконалення системи соціального 
захисту населення в умовах здійснення струк-
турних перетворень економіки України і підви-
щення доходів сільськогосподарського населення 
присвячені праці багатьох вчених, таких як: Бен-
дасюк О., Деречинський Ю., Куліков Ю., Скура-
тівський В.

Незважаючи на значну кількість публікацій 
зі згаданих проблем, на сьогодні залишаються 
актуальним питання щодо формуванням дієво-
го механізму управління соціальним захистом 
населення та перспективи формування доходів 
сільськогосподарського населення в умовах еко-
номічної дестабілізації в Україні. 

Метою статті є аналіз існуючої системи соці-
ального захисту сільськогосподарського населен-
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ня як системи управління соціальними ризиками 
суспільства, виокремлення її основних складових 
та визначення напрямів її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ста-
новлення ринкової економіки в Україні держава 
бере на себе зобов’язання і відповідальність ре-
ального гаранта соціальних прав своїх громадян 
і формує законодавчу базу соціального захисту 
населення. Ця функція держави стає особливо 
важливою у період виникнення та розгортання 
криз, коли уповільнення економічного зростання 
веде до згортання більшості соціальних програм. 
Саме тому проведення виваженої соціальної по-
літики, спрямованої на забезпечення стабіль-
ності суспільного життя, створення передумов 
функціонування його основних інститутів та по-
кращення якості життя населення, актуалізуєть-
ся в сучасних умовах господарювання. 

Отже, соціальний захист – це система дер-
жавних заходів щодо забезпечен-
ня належного матеріального та 
соціального становища громадян 
у разі виникнення несприятливих 
умов, а саме: повної, часткової 
або тимчасової втрати працез-
датності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та 
інших випадках, передбачених 
законодавством України. В прак-
тиці здійснення політики соціаль-
ного захисту прийнято виділяти 
три його основні рівні (рис. 1).

Основними економічними за-
ходами держави є: індексація 
доходів, заробітної плати, пен-
сій, стипендій під час інфляції і 
зростання індексу цін на товари 

і послуги; надання державної допомоги, пільг та 
інших видів соціальної підтримки малозабезпе-
ченим громадянам і сім'ям, одиноким матерям у 
разі втрати годувальника; матеріальне забезпе-
чення при досягненні пенсійного віку; підтримка 
населення під час стихійного лиха, екологічного 
надзвичайного стану. Для цього державою ство-
рюються різні спеціальні фонди соціального за-
хисту населення.

Залежно від призначення заходів формуєть-
ся і структура системи соціального захисту, яка 
включає соціальне забезпечення, соціальні га-
рантії держави населенню, соціальну допомогу, 
соціальне страхування (табл. 1).

Основний зміст державної політики соціаль-
ного захисту працездатного населення зводиться 
до створення необхідних умов підвищення кож-
ним працівником власного добробуту за рахунок 
особистого трудового вкладу, підприємництва, 

Таблиця 1
Характеристика структурних елементів системи соціального захисту населення

Елемент 
системи Визначення поняття елемента системи Суб’єкти, на які направ-

лена дія елементу
Форма, в якій реалізуються дії 

елементу системи

Соці-
альне 
забезпе-
чення

Система суспільно-економічних заходів, 
спрямованих на матеріальне забезпе-
чення населення від соціальних ризиків 
(хвороба, інвалідність, старість, втрата 
годувальника, безробіття, нещасний ви-
падок на виробництві тощо)

Малозабезпечені гро-
мадяни, непрацездатні 
громадяни та особи по-
хилого віку

Пенсійне забезпечення, надан-
ня допомоги на випадок тимча-
сової непрацездатності, надан-
ня допомоги матерям та сім'ям 
з дітьми, на випадок безробіття 
та інвалідам

Соці-
альні 
гарантії 
держави 
населен-
ню

Реалізація державою конституційних 
прав громадянам на одержання най-
важливіших соціальних благ та по-
слуг, зокрема, забезпечення умов для 
одержання професії, трудового доходу, 
зайнятості, постійної перепідготовки і 
професійного зростання працівників 

Фізичні та юридичні 
особи

Право громадян на вибір місця 
праці і професійну діяльність, 
мінімальний розмір оплати 
праці та пенсії, разова допомога 
при народженні кожної дитини, 
мінімальний розмір допомоги 
по безробіттю чи стипендії, на 
освіту, охорону здоров'я і на-
дання медичної допомоги

Соціаль-
на допо-
мога

Одна з основних форм підтримки дер-
жавою осіб, чиє матеріальне становище 
з різних причин не відповідає загально-
прийнятому рівню забезпечення або є 
нижчим від межі забезпеченості, визна-
ченої законодавством

Громадяни, що потребу-
ють підтримки, сприян-
ня у зв'язку зі станом 
здоров'я, соціальним 
станом та мало-забезпе-
ченістю, з досягненням 
певного віку

Допомога у вигляді грошових та 
натуральних виплат, створення 
будинків-інтернатів для людей 
похилого віку, територіальних 
центрів з обслуговування само-
тніх людей похилого віку тощо

Соці-
альне 
страху-
вання

Система повного або часткового фінан-
сового відшкодування фізичним особам 
певних життєвих ризиків: тимчасової 
втрати працездатності, старості, інва-
лідності, втрати годувальника

Громадяни, які по-
страждали внаслідок 
настання страхових 
ризиків

Грошові виплати та компенсації 
на пенсійне, медичне страху-
вання, на випадок безробіття

Джерело: розроблено автором

Індивідуальний 
рівень

Колективний рівень

Державний рівень

Суб’єкт здійснення 
соціального захисту

Форма соціального 
захисту

особисті заощадження,
особисте страхування в
індивідуальній формі

окремі суб’єкти, як 
фізичні, так і юридичні 

особи

соціальні фонди
суб’єктів здійснення,
особисте страхування
за участю роботодавця

соціальне страху-
вання, соціальна

допомога

певна група 
населення, трудові 

колективи, професійні 
організації

суспільство в
цілому

Рис. 1. Форми та суб’єкти здійснення соціального захисту  
за основними його рівнями 

Джерело: розроблено автором з використанням матеріалів [1]
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ділової активності. З урахуванням стану еконо-
міки держава здійснює захист від зростання цін 
товарного дефіциту для гарантованого забезпе-
чення прожиткового мінімуму. Державне регулю-
вання здійснюється шляхом реалізації таких за-
ходів: визначення мінімальної заробітної платні, 
мінімальних споживчих бюджетів, прожиткового 
мінімуму; створення державних і недержавних 
пенсійних фондів та фондів соціального захисту; 
зміни умов оплати праці, розробки нової систе-
ми пенсійного забезпечення, допомог, стипендій, 
окладів у бюджетних організаціях і установах та 
їх фінансове забезпечення; запровадження сис-
теми індексації доходів і збережень населення; 
розробки загальнодержавних і регіональних про-
грам допомоги окремим верствам населення; ре-
алізації заходів щодо захисту внутрішнього спо-
живчого ринку; запровадження компенсаційного 
механізму для населення у зв'язку з підвищен-
ням цін на товари і послуги.

При регулюванні доходів населення врахо-
вується низка показників, зокрема рівень мі-
німальної заробітної плати, тарифна система 
оплати праці, пенсійне забезпечення та ін. Серед 
наукової спільноти існує широке та вузьке трак-
тування поняття доходів як сукупності грошо-
вих, натуральних та лише грошових надходжень 
населення за певний період часу відповідно. До 
основних видів доходів належать: номінальні, ре-
альні; первинні, вторинні; доходи від поточної ді-
яльності, активів, соціальні доходи та ін. 

Доходи є головним джерелом задоволення 
матеріальних і духовних потреб та подальшого 
розвитку індивіда. Їх формування відбувається 
в результаті розподілу (первинні) та перерозпо-
ділу (вторинні) створених в суспільстві благ. До 
первинних належать заробітна плата та надхо-
дження від підприємницької діяльності, які є го-
ловним джерелом доходів економічно активного 
населення. Крім зазначених вище доходів, пра-
цюючі особи можуть отримувати і вторинні до-
ходи – від власності на капітал, землю, природні 
ресурси, трансфертні платежі. Роль останнього 
виду надходжень особливо зростає у перехідній 
економіці, коли захисту з боку держави потре-
бує, поряд з безробітними та економічно неак-
тивним, й зайняте населення. Головними джере-
лами доходів економічно неактивних індивідів є 
соціальні трансферти (пенсії, субсидії, допомоги 
тощо); надходження від власності та продажу 
продукції особистого підсобного господарства.

Вивчення міжнародного досвіду функціону-
вання ринкових механізмів перерозподілу сус-
пільних благ дозволило окреслити основні на-
прями вдосконалення державної політики у 
соціальній сфері України: проведення постійного 
моніторингу соціально-трудових процесів; зако-
нодавче закріплення філософії повного викорис-
тання індивідом власних можливостей; вирівню-
вання пенсійного віку для чоловіків та жінок з 
поступовим його підвищенням; активізація полі-
тики експорту робочої сили через механізм дер-
жавного регулювання з метою зростання рівня 
доходів від найманої праці; гармонійне поєднан-
ня адресних та універсальних форм соціальної 
допомоги, спрощення механізму їх надання.

Економічні умови, що склались в Україні, ви-
магають відмови від стихійного формування до-

ходів, розробки дієвих засобів, методів і механіз-
мів їх регулювання. В більшості країн (в т.ч. і в 
Україні) вплив держави на сферу доходів про-
являється через механізми регулювання заробіт-
ної плати. У науковій літературі розглядаються 
функції соціальної держави, однак не дається 
чіткого визначення її функцій саме у процесі 
розподілу та перерозподілу суспільних благ. 

Рівень заробітної плати – показник добробуту 
компанії, галузі бізнесу та країни в цілому. Заро-
бітна плата являє собою один з основних факто-
рів соціально-економічної життя кожної країни, 
колективу, людини. Середня заробітна плата – 
економічний показник, характеризує розмір на-
рахованої заробітної плати, що припадає на од-
ного працівника підприємства, організації, галузі 
народного господарства. Вона визначається ді-
ленням загальної суми нарахованої заробітної 
плати, тобто фонду заробітної плати, на серед-
ньооблікову чисельність працівників. Заробітна 
плата є найважливішим стимулюючим фактором 
інноваційної діяльності, яка дуже необхідна для 
економіки будь-якої країни. Динаміку номіналь-
ної та реальної заробітної плати 2010-2015 рр. 
характеризують дані табл. 2.

Таблиця 2 
Середньомісячна реальна та номінальна 

заробітна плата найманих працівників України 
у 2010-2015 рр., грн

Роки
Номінальна 
заробітна 
плата, грн

У% до попереднього року
Індекс номі-
нальної заро-
бітної плати

Індекс реаль-
ної заробітної 

плати
2010 2250 117,6 110,2
2011 2648 117,7 108,7
2012 3041 114,8 114,4
2013 3282 107,9 108,2
2014 3480 106,0 93,5
2015 4195 120,5 79,8

Джерело: розроблено за даними [2]

Середньомісячна реальна заробітна плата в 
Україні у 2015 р. знизилася на 20,2% порівняно 
із 2014 р. Водночас, за даними таблиці, середньо-
місячна номінальна заробітна плата українців у 
2015 р. порівняно з 2014 р. зросла на 20,5% і ста-
новила 4195 грн (рис. 2).
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Рис. 2. Темпи приросту (зменшення) номінальної  
та реальної заробітної плати в Україні

Джерело: розроблено автором

На рівень заробітної плати впливають соці-
ально-відтворювальні фактори. Вони визначають 
величину заробітної плати, тобто вартість жит-
тєвих засобів, необхідних для нормального від-
творення робочої сили. Таких коштів має бути 
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достатньо не тільки для відновлення працездат-
ності працівника, але і для утримання непрацез-
датних членів його сім'ї [3]. 

У першому півріччі 2014 р. і 2015 р. найбіль-
шу частку доходів домогосподарств (близько 
50%) складали доходи від зайнятості та соціаль-
ні доходи. Мінімальна заробітна плата поступово 
зростала: на кінець 2012 р. – 1 134 грн, 2013 р. – 
1 218 грн, 2014 р. – 1 218 грн, 2015 р. – 1 378 грн 
та з 1 грудня 2016 р. – 1 600 грн [2,4]. 

Аналізуючи середньомісячну заробітну плату 
штатних працівників сільського господарства у 
2015 р.- січні-червні 2016 р. можна спостерігати 
темпи її підвищення. Найвищий рівень заробіт-
ної плати протягом січня-червня 2016 р. отриму-
вали працівники сільського господарства в Києві, 
Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 
Львівській областях. Проте темп підвищення но-
мінальної заробітної плати був значно меншим 
за темпи зміни рівня інфляції, девальвації, по-
даткового навантаження, тому значна частина 
населення відчула себе біднішою. Крім того, сут-
тєво зменшилися доходи від активів.

Серед наслідків значної нерівномірності роз-
поділу доходів відзначимо: скорочення середнього 
прошарку населення як основи економічної полі-
тики, поглиблення проблем бідності, збільшення 
обсягу соціальних виплат у державному бюдже-

ті, зростання соціальних втрат через професійну 
декваліфікацію, збільшення явищ соціальної па-
тології, руйнування людського капіталу, соціаль-
ну та політичну напругу в суспільстві тощо.

Оскільки дохід населення є провідним чинни-
ком соціальної стабільності країни, то із збіль-
шенням доходу закономірно мають зростати 
витрати на соціальні заходи. В Україні однією 
з основних перешкод подальшого соціально-еко-
номічного розвитку залишається саме дефіцит 
сучасних, конкурентоспроможних, продуктив-
них робочих місць, на яких виконання трудових 
функцій може і має гідно оплачуватися [5].

Також варто виділити пасивні і активні за-
ходи підтримки доходів, які містить соціальний 
захист. Пасивними заходами є соціальна допо-
мога, активними – соціальне страхування (тобто 
забезпечення доходів у випадку втрати працез-
датності чи роботи), лікування та профілактика 
хвороб, а також сприяння освіті й підвищенню 
кваліфікації [6]. 

Незважаючи на важливість прийнятих за-
конодавчих актів щодо вдосконалення оплати 
праці, проблема реформування оплати праці по-
вністю не розв’язана. Це проявляється в штучно-
му її заниженні (порівняно з реальною вартістю 
робочої сили), недостатній мотивації до високое-
фективної праці, недосконалості ринкових, дер-

Таблиця 3 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства  

у 2015- січні-червні 2016 рр.

 

Середньомісячна заробітна плата
Середня заробітна 
плата за оплачену 

годину, грнгрн
у % до

відповідного періоду 
попереднього року

середнього рівня по 
економіці регіону

2015 січень-чер-
вень 2016 2015 січень-чер-

вень 2016 2015 січень-чер-
вень 2016 2015 січень-чер-

вень 2016
Україна 3140 3529 126,8 124,1 74,8 72,9 19,81 24,20

Вінницька 3349 3600 128,9 113,6 98,6 93,6 21,44 25,34
Волинська 2810 3220 136,4 124,6 85,4 86,0 17,95 22,73

Дніпропетровська 3037 3319 127,0 121,4 69,5 69,2 18,89 22,46
Донецька 3280 3453 123,5 117,9 65,9 60,1 20,49 23,83

Житомирська 3125 3434 134,9 122,4 95,5 92,1 19,70 23,41
Закарпатська 2023 4472 116,7 241,9 59,8 114,2 14,26 30,69
Запорізька 2794 2935 118,4 120,1 66,5 61,6 17,49 20,02

Івано-Франківська 4358 4694 163,8 115,4 128,1 119,4 28,33 33,13
Київська 3727 3967 124,5 116,7 89,7 81,1 23,34 27,45

Кіровоградська 3033 3347 124,1 126,8 92,4 91,4 19,06 22,97
Луганська 3198 3271 143,5 119,8 93,3 76,3 19,83 21,92
Львівська 3934 4445 149,5 122,8 107,9 104,0 26,37 30,16

Миколаївська 2795 3158 126,2 130,7 70,1 69,5 17,67 21,40
Одеська 2257 2467 117,7 121,6 57,9 54,6 14,49 16,90

Полтавська 3366 3786 128,4 126,0 89,0 89,2 21,23 25,74
Рівненська 2468 2826 128,0 123,3 69,1 70,1 15,74 19,50
Сумська 3134 3476 131,1 118,7 90,9 90,8 20,17 24,49

Тернопільська 2927 3559 132,9 128,5 97,7 103,5 18,84 25,05
Харківська 3066 3200 118,0 115,4 82,9 76,3 18,87 21,47
Херсонська 2899 3493 126,6 138,5 92,8 93,0 17,93 23,52

Хмельницька 3226 3528 116,8 114,8 95,7 94,0 20,22 24,27
Черкаська 3178 3824 119,4 131,7 94,6 100,0 20,05 25,98

Чернівецька 2537 2646 129,0 108,6 83,2 74,8 16,20 18,93
Чернігівська 3292 3820 135,9 126,9 99,9 101,6 20,88 26,32

м. Київ 5532 11366 202,7 297,8 82,2 142,2 34,30 75,56
Джерело: розроблено за даними [2]



«Молодий вчений» • № 1 (41) • січень, 2017 р. 742

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

жавних, колективно – договірних механізмів у 
сфері оплати праці. Про низьку відтворювальну 
функцію заробітної плати для більшості найма-
них працівників свідчить те, що середня номі-
нальна заробітна плата по Україні становить 
2,4 прожиткового мінімуму, у той час, коли межа 
малозабезпеченості становить 2 прожиткових 
мінімуми. До основних недоліків у сфері оплати 
праці найманих працівників можна віднести: 

– низьку питому вагу заробітної плати у ВВП 
та в собівартості виробленої продукції; 

– недосконалість міжгалузевих й міжкваліфі-
каційних співвідношень в оплаті праці; 

– недосконалість тарифної системи оплати 
праці; 

– недосконалість колективно-договірного ре-
гулювання заробітної плати; 

– недостатність участі органів державної вла-
ди в регулюванні оплати праці; 

– незадовільний захист прав найманих пра-
цівників на своєчасне та в повному обсязі одер-
жання заробітної плати тощо [7]. 

Разом з тим, система соціального захисту по-
винна включати наступні елементи: по-перше – 
це правові, економічні та соціальні гарантії; по-
друге, фінансові, інформаційно-інтелектуальні 
та природні ресурси; по-третє, бюджетні та по-
забюджетні механізми; по-четверте, державні, 
громадські та міжнародні інституції. При цьому 
головна роль повинна належати проведенню мо-
ніторингу соціальної захищеності.

Основним напрямком підвищення рівня до-
ходів сільського населення є розвиток підпри-
ємництва та приватного сектору, а також сфери 
малого підприємництва, яка включає наступні 
об'єкти: малі підприємства (комерційні підпри-
ємства); селянські (фермерські) господарства; 

фізичні особи, які займаються індивідуальною 
підприємницькою діяльністю [8]. 

Для вирішення завдань соціального захисту 
населення необхідно використовувати регулюван-
ня соціально-економічних індикаторів рівня жит-
тя (межа малозабезпеченості, прожитковий міні-
мум, мінімальний споживчий бюджет, мінімальна 
заробітна плата та індекс людського розвитку).

Висновки і пропозиції. Таким чином, осно-
вними завданнями соціальної політики є, по-
перше, пошук оптимального співвідношення со-
ціально-економічної стабільності з економічним 
зростанням, а, по-друге, вона повинна вирішити 
проблеми, що з'являються у суспільстві у пев-
ний період часу, наприклад погашення заборго-
ваності із заробітної плати та соціальних виплат; 
забезпечення прожиткового мінімуму; боротьба 
з бідністю, надання адресної допомоги; захист 
громадян від інфляції за допомогою своєчас-
ної індексації доходів; обмеження безробіття та 
стимулювання зайнятості населення; створення 
екологічно та соціально безпечних умов життя; 
запобігання соціальній деградації тощо. Напря-
мами підвищення доходів сільськогосподарського 
населення можуть виступати: 

– розвиток малого бізнесу на селі; 
– профорієнтація сільської молоді та школярів;
– підтримка розвитку народних ремесел; 
– формування середнього класу як чинника 

стабілізації суспільства на основі значного зрос-
тання грошових доходів населення і зниження 
рівня малозабезпеченості; 

– підвищення рівня пенсійного забезпечення, 
підвищення соціального захисту нужденних на 
основі посилення адресності надання допомоги, 
раціоналізації системи пільг, поліпшення соці-
ального обслуговування.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
В статье исследованы организационно-правовые основы осуществления социальной защиты населе-
ния. Определены условия повышения сельскохозяйственными работниками своего дохода, проана-
лизировано состояние заработной платы населения Украины. Рассмотрены структурные элементы, 
основные мероприятия, формы и субъекты системы социальной защиты населения. Приведен анализ 
динамики номинальной и реальной заработной платы наемных работников Украины. Более подробно 
проанализированы среднемесячную заработную плату работников сельского хозяйства в Украине.
Ключевые слова: социальная защита, социальное обеспечение, социальная помощь, социальное стра-
хование, доходы, заработная плата.

Shutova A.R., Sirenko N.N.
Mykolayiv National Agrarian University 

THE ORGANIZATION OF SOCIAL PROTECTION AND INCREASING THE INCOME 
OF THE AGRICULTURAL POPULATION

Summary
The article examines the legal framework for the implementation of social protection of the population. 
The conditions for farm workers improve their income, analyzes the wages of the Ukrainian population. 
Considered structural elements, major activities, forms, and subjects in the system of social protection of 
the population. The analysis of the dynamics of nominal and real wages of employees of Ukraine. More in 
detail analyzed the average monthly wages of agricultural workers in Ukraine.
Keywords: social protection, social security, social assistance, social insurance, income, wages.
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Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

78. Заморозна Катерина Олександрівна – магістр Хмельницького кооперативного торговельно-
економічного інституту

79. Запотічна Марія Іванівна – аспірант кафедри іноземних мов Національного університету 
«Львівська політехніка»

80. Захаров Володимир Андрійович – викладач кафедри економіки, управління підприємствами 
та логістики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

81. Захарченко Вікторія Петрівна – асистент кафедри комп’ютерних наук Сумського державного 
університету

82. Йовса Марія Миколаївна – студентка Національного університету харчових технологій
83. Іваненко Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного 

моделювання економічних систем Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
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84. Іванова Наталія Іванівна – лікар психіатр Вищої категорії Чернівецької обласної клінічної 
лікарні

85. Іванченко Вікторія Володимирівна – студентка Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету

86. Іващенко Ганна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного 
бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця

87. Ільїна Оксана Миколаївна – викладач кафедри іноземних мов ФЕФ Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана

88. Іщенко Юлія Сергіївна – студентка Одеський національний політехнічний університет
89. Казачінер Олена Семенівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики 

навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
90. Какодєй Антоніна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу 

Одеського національного політехнічного університету
91. Капніна Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської 

та слов’янської філології Донбаського державного педагогічного університету
92. Квасецька Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки 

та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
93. Кириленко Світлана Петрівна – студентка факультету іноземної та слов`янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
94. Киричок Інна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя
95. Ківшик Юлія Іванівна – студентка Харківського інституту фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету
96. Кіндрат Інна Ростиславівна – кандидат педагогічних наук, вихователь-методист Рівненського 

навчально-виховного комплексу № 1 Рівненської міської ради
97. Кобилінський Ігор Анатолійович – студент Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця
98. Коваленко Олександр Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка

99. Коваль Наталія Олексіївна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри морського 
та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»

100. Коваль Олена Акіндинівна – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини 
№ 3 ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України

101. Ковбасюк Лариса Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької 
мови Херсонського державного університету

102. Козачинська Вікторія Валеріївна – кандидат філософських наук, докторант кафедри 
філософії факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

103. Козубенко Леонід Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
і світової літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди

104. Козьменко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та 
професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

105. Коковіхін Сергій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

106. Колесник Галина Олександрівна – викладач кафедри іноземних мов Національного університету 
«Львівська політехніка»

107. Колесник Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління 
персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України

108. Кондратюк Світлана Миколаївна – студентка Університету «КРОК»
109. Копорх Юлія Олегівна – студентка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
110. Коробочка Наталія Валеріївна – магістр Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту
111. Корягіна Тетяна Вікторівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів
112. Косова Еліна Вадимівна – магістр Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного 

приватного університету (м. Запоріжжя)
113. Косова Тетяна Дмитрівна – професор кафедри фінансів і маркетингу Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури
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114. Костащук Оксана Іванівна – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

115. Костюк Олена Олександрівна – кандидат архітектури, асистент кафедри дизайну архітектурного 
середовища Київського національного університету будівництва та архітектури

116. Кравець Руслан Андрійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету

117. Крайнюков Олександр Олексійович – студент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

118. Крайнюков Олексій Миколайович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри 
екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

119. Кривицька Іветта Анатоліївна – доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

120. Кривко Катерина Дмитрівна – студент Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця

121. Крикливий Ростислав Дмитрович – асистент кафедри хімії та методики навчання хімії 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

122. Криштоп Андрій Олександрович – студент Сумського державного університету
123. Кулик Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

лінгвістики і методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди

124. Куницький Михайло Олегович – студент навчально-наукового інституту агроекології 
та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування

125. Курляк Ірина Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 
профілактики і ресоціалізації факультету педагогічних наук Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві

126. Курочка Валентина Михайлівна – асистент кафедри іноземних мов історичного і філософського 
факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

127. Кутузова Мар'яна Михайлівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
фінансів та оподаткування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

128. Лаврусенко Марія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української 
літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка

129. Лазоренко Таїсія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»

130. Ластовецька Лілія Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства 
і гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

131. Лебедєва Ольга Анатоліївна – асистент кафедри сучасних європейських мов Харківського 
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету

132. Левченко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
лінгвістики та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди

133. Лепеха Аліна Вадимівна – магістр Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету

134. Лозинський Андрій Федорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

135. Лозовський Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету

136. Лукащук Ілля Миколайович – аспірант кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 
Хмельницького національного університету, викладач хімії Рівненського медичного коледжу

137. Майданик Ігор Віталійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології 
№ 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

138. Макарчук Інна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди

139. Маколкіна Олена Володимирівна – асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького 
національного аграрного університету

140. Малицька Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Бердянський державний 
педагогічний університет
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141. Малишко Віталіна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди

142. Мандзяк Оксана Миколаївна – асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського 
національного університету культури і мистецтв

143. Мараховська Наталя Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
італійської філології та перекладу Маріупольського державного університету 

144. Марциняк-Дорош Оксана Михайлівна – доцент кафедри психології Львівського інституту 
Міжрегіональної академії управління персоналом

145. Масюк Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, Дніпропетровський 
державний аграрно-економічний університет

146. Матвієнків Ольга Степанівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов 
для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

147. Мельник Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

148. Мельничук Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку 
та аудиту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

149. Михайлова Єлизавета Дмитрівна – студентка Національного технічного університету «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

150. Михальченко Маргарита Василівна – студентка медичного факультету Запорізького державного 
медичного університету

151. Михасик Оксана Дмитрівна – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Університету 
державної фіскальної служби України

152. Мірзоєва Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки підприємства імені професора І.Н. Романенка Національного університету біоресурсів 
і природокористування України

153. Мічуріна Анастасія Олегівна – студентка Національної металургійної академії України
154. Мішина Наталя Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»
155. Молнар Беатрікса Рудольфівна – аспірант докторської школи історії та етнології 

Дебреценського університету
156. Москаленко Дарина Костянтинівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології 

Запорізького державного медичного університету
157. Музика Олена Оксентівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

та психології Київського університету імені Бориса Грінченка
158. Найдюк Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасних 

європейських мов Університету державної фіскальної служби України
159. Неня Віктор Григорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних 

наук Сумського державного університету
160. Нестерчук Василь Володимирович – аспірант відділу агротехнологій Інституту зрошуваного 

землеробства Національної академії аграрних наук України
161. Ніколаєнко Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
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