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МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти
економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно
пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в
цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави.
ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра
торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено Вінницький
заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У 1968-1969
навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і технологічний.
Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ організовано денне
відділення.
З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного інституту
№ 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ.
Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А.,
ректору

Київського національного торговельно-економічного університету,

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії
педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за
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кордоном вчений. Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові
КТЕІ, в тому числі його структурних підрозділів.
Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ
Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у Вінницький
торговельно-економічний

інститут

Київського

державного

торговельно-

економічного університету.
Організаційна структура інституту складалася з трьох факультетів:
обліково-фінансового; економіки та менеджменту; підприємництва.
Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському
торговельно-економічному університету надано статус національного.
У вересні 2005 року відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ «Про
призначення повноважень відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ» було
значно розширено автономію інституту, його самоврядування, а також його
відповідальність.
За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за всіма
напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-просвітницької
діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є провідним,
багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.
Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та
України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та торгівлі,
що відповідають сучасним вимогам ринку праці;

надання освітніх послуг

замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними документами
освітньої галузі.
Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано
11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри:
обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу
факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту
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та

адміністрування;

економіки

та

міжнародних

відносин;

економічної

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі,
маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства,
експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами; туризму
та готельно-ресторанної справи; фізичного виховання та спорту.
Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім
ступенем «бакалавр» (за 15 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за
12 спеціальностями): фінанси, банківська справа та страхування; облік

та

оподаткування; економіка; менеджмент; право; публічне управління та
адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення;
підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельноресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна,
заочна, вечірня.
З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система управління
якістю ВТЕІ. У 2018 році інститут отримав сертифікат на Систему управління
якістю, ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015,
IDT), який засвідчує високий рівень управління освітньою діяльністю та якість
надання освітніх послуг.
Завдяки злагодженій роботі всього колективу за результатами вступної
кампанії 2018 року інститут став лідером серед Вінницьких закладів вищої освіти
за результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників та посів
провідне місце серед 150 інститутів України за кількістю поданих заяв. Щороку
в інституті навчається більше 4000 студентів.
У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого
розвитку; Центр регіональних досліджень, який сприяє розвитку регіонального
бізнесу та надає рекомендації

фізичним та юридичним особам, владним

структурам щодо обрання оптимальних шляхів подальшої діяльності; Центр
розвитку кар’єри, який створено з метою налагодження плідної співпраці з
роботодавцями, організації практичної підготовки та сприяння студентам і
випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.
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В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові,
середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову генерацію
українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти ведення бізнесу.
Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ
КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 82,0 %. Із загальної
кількості викладачів - 17 докторів наук (14 професорів) та 104 кандидати наук
(55 доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено
11 докторських та 43 кандидатських дисертації, видано 103 монографії, в т.ч. 26
мовами Європейського Союзу, опубліковано 1965 навчально-методичних робіт
та 50 підручників, навчальних посібників.
Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ –
навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал,
який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний
фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і
студентів.
Велика

увага

в

інституті

приділяється

розвитку

міжнародного

співробітництва, налагодженню зв’язків із вищими навчальними закладами
Польщі, Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, Литви,
Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та ін.
Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення
міжнародних контактів, організації й координації міжнародного співробітництва
у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: Пан-Європейський
університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення кваліфікації (м.
Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища школа (м.
Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук (Польща),
Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені Іване
Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму «Дімітра»
(Греція) та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина), КАЛІПСО ТУР
ЮА (Туреччина), «ŞİRKET İSMİ», «JoinUp» (Туреччина), готельний комплекс
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«Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD», готельними комплексами
«Планета», «Royal Castle Hotel and Spa», «Tui Family Life Nevis Resort»
(Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін.
Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті
також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту
спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології
та інженерія» та інші проходять готельних комплексах Словаччини, Болгарії,
Туреччини, Італії. Професійна практика дає студентам змогу отримати безцінний
досвід роботи, який вони зможуть використати у майбутній професійній
діяльності.
У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців
інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів.
Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В інституті
працюють 27 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно проводяться
студентські

науково-практичні

конференції

різного

рівня,

фестивалі

студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести, семінари,
круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства «ВАТРА»
сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової та творчої
діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками численних
конкурсів, олімпіад, де здобувають перемоги.
У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських
наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На
сьогодні вийшло друком 80 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними
науковими статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр» та збірників тез
доповідей.
Відповідно до сучасних світових освітніх тенденцій у ВТЕІ КНТЕУ успішно
використовуються інноваційні технології навчання, система дистанційного
навчання «Moodle».
Активно здійснює свою діяльність відділ з організації виховної та
культурно-мистецької роботи студентів під керівництвом висококваліфікованих
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фахівців. У відділі функціонує 11 творчих колективів, до яких залучено більше
120 студентів. Трьом колективам інституту – театру пісні «Слов’янка», театру
сучасного танцю «Ритм серця», колективу «СТЕП» присвоєно почесне звання
«Народний аматорський колектив профспілок України».
У ВТЕІ КНТЕУ здійснюють свою діяльність Органи студентського
самоврядування, які є складовою громадського самоврядування інституту.
Організаційною формою студентського самоврядування є Рада студентського
самоврядування інституту та факультетів. Студенти мають вагомі здобутки з
різних видів спорту, беруть участь у Міжнародних турнірах, Чемпіонатах та
Універсіадах міського, обласного та державного рівнів, про що засвідчують
багаточисельні нагороди та відзнаки.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який
був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності.
Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це є запорукою
вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на нас попереду.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного

університету

має

всі

умови,

підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО
ТОВАРОЗНАВСТВА

УДК 536.248
Авксентюк Б.П., д.т.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРЕГРІВИ ПЕРЕД ЗАКИПАННЯМ ОРГАНІЧНИХ РІДИН
Представлені результати експериментальних досліджень перегрівів перед
закипанням органічних рідин в умовах природної конвекції на поверхнях, що
віддають тепло, збіднених центрами пароутворення. Обрана методика
вимірювань дозволила отримати досить високі перегріви перед закипанням для
органічних рідин, співставні з даними для лужних металів. Значення радіуса
критичного зародка пароутворення, розраховані для перегрівів, що вийшли на
стабілізований рівень, в дослідженому діапазоні режимних параметрів не
залежали від тиску.
Ключові слова: перегрів рідини, закипання, критичний зародок пароутворення,
кипіння, природна конвекція.
Постановка проблеми. Інтенсивність тепловіддачі в режимі пузиркового
кипіння на порядок більше, ніж при конвекції. У зв'язку з цим теплопередача при
кипінні все більше використовується в сучасних технологіях: енергетика,
космічна і лазерна техніка, мікроелектроніка, ракетна і кріогенна техніка,
металургія та ін.
Надійна безаварійна експлуатація пристроїв з рідинними теплоносіями в
значній мірі визначається вибором режимних параметрів, що виключає
можливість виникнення аварій. Внаслідок цього дослідження тепло- і
масопереносу при кипінні рідин є одним з важливих напрямків науки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Логічно завершеною теорією
утворення парових пузирів у метастабільній рідині є теорія гомогенного
зародкоутворення [1], яка визначає верхню межу для перегріву рідини перед
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закипанням ΔT. Вона оперує поняттям критичного зародка пароутворення.
Виникнення парової фази у рідині здійснюється у формі зародків, маленьких
парових пузирків. Ці зародки виникають спонтанно, в результаті гетерофазних
флуктуацій.
Введення в систему об'єктів парової фази малих розмірів призводить до
суттєвого зростання ролі поверхневих сил при оцінці загальної енергії системи.
Якщо перегріта рідина термодинамічно не рівноважна з парою, відокремленою
від неї плоскою поверхнею, то вона виявляється, внаслідок дії поверхневої
енергії, термодинамічно рівноважною по відношенню до парового пузирка
певних розмірів. При будь-якій мірі перегріву рідини рівновага з паровим
пузирком нестійка – рівноімовірне збільшення або зменшення розміру пузиря.
Математично це виражається у тому, що термодинамічний потенціал системи
рідина – пузир при рівновазі має максимальне значення. Такий нестійкий
рівноважний паровий пузир отримав назву критичний зародок пароутворення.
Значення його радіуса визначається рівнянням (1):

2⁄



(1)

де  – тиск пари в пузирі, Р – тиск у рідині.
Умова для механічної рівноваги пузиря зводиться до цього ж рівняння.
Говорячи про важливість поняття критичного зародка пароутворення,
Я.І. Френкель в той же час відзначав, що така точка зору «не вирішує питання
про виникнення нової фази, а тільки переносить його з елементів великих
розмірів на елементи дуже малих розмірів»[1].
В роботі [2] показано, що при граничних перегрівах рідини критичні
флуктуації мають мало спільного з критичним зародком пароутворення. Межа
розподілу фаз відсутній, густина рідини змінюється плавно і всюди вона більше
рівноважної густини парової фази, тобто зникає в цих умовах поняття
поверхневого натягу, яке в поєднанні із загальними принципами термодинаміки
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в рамках класичної теорії гомогенного зародкоутворення дає обґрунтування
існування області метастабільності рідини. Ця теорія розглядає лише стадію
народження пузирів. Пузирі критичного розміру як би видаляються з системи і
замінюються відповідною масою рідини.
Довгий

час

вважалося,

що

теорія

гомогенного

зародкоутворення

«залишається порожньою схемою, що має дуже обмежене значення для
розуміння дійсних явищ» [1]. Фізичним змістом цю теорію наповнили роботи
Скрипова В.П. і його співробітників [3]. Цією школою була показана практична
значимість гомогенної теорії для вирішення ряду технічних проблем.
В експериментах та реальних умовах має місце, як правило, гетерогенне
зародкоутворення. Навіть коли спостерігалося гарна узгодженість дослідних
значень перегрівів з розрахунками за гомогенною теорією мікрофотографування
процесу закипання показувало гетерогенну нуклеацію [4].
Проблема

зародкоутворення

при

гетерогенному

закипанні

сильно

ускладнена дією додаткових чинників: властивостями поверхні нагріву,
неоднорідністю температурного поля у поверхні, гідродинамікою рідини,
наявністю газу в рідині і поглибленнях поверхні, її забрудненням. Число центрів
кипіння залежить від способу приготування системи, змінюється з часом
проведення дослідів. Вплив цих чинників призводить до значного зниження
перегріву перед закипанням в порівнянні з граничними перегрівами. Наприклад,
для води при атмосферному тиску перед активацією першого центру
пароутворення перегрів складає всього 2-5 К. При субатмосферних тисках
процес утворення парової фази дещо ускладнений і закипання відбувається при
більш високих перегрівах. Але і в цьому випадку перегріви перед закипанням
виявлялися значно нижче граничних перегрівів і, наприклад, для води і етанолу
не перевищували 50 К [5].
Зниження перегрівів рідини при гетерогенному закипанні обумовлено
наявністю готових центрів пароутворення – парогазових пузирів в об'ємі рідини
і в заглибленнях на змочених рідиною поверхнях нагріву [6]. Випаровування на
готових центрах відбувається без подолання енергетичного бар'єра, коли радіус
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кривизни поверхні рідина – пара стає більше радіуса критичного зародка. Радіус
критичного зародка в цьому випадку дорівнює радіусу гирла заглиблення [20],
що є центром пароутворення.
Для лужних металів має місце великий розкид даних перегрівів перед
закипанням, що пов'язано з різноманіттям чинників, що визначають роботу
центру пароутворення. Багато з цих факторів складно контролювати, а деякі
неможливо безпосередньо виміряти [7]. Для лужних металів характерне
зростання величини перегріву перед закипанням зі збільшенням часу контакту з
поверхнею теплообміну, що пояснюють поліпшенням локальної змочувальності
через зменшення кількості оксиду на поверхні під дією лужного металу [8].
Мета статті. Комплекс цих досліджень проводився з метою виявлення
загальних закономірностей кипіння металевих і неметалевих рідин. Для цього
кипіння органічних рідин проводилося в умовах, наближених до рідких металів
– низькі тиски, поверхні нагріву, збіднені готовими центрами пароутворення.
Виклад

основного

матеріалу.

Досліди

проводилися

з

бензолом,

чотирихлористим вуглецем, етиловим спиртом (96 %) в умовах природної
конвекції при квазістаціонарному тепловиділенні на робочій ділянці. Робочими
ділянками служили трубки з нікелю зовнішнім діаметром 1,5 мм, з нержавіючої
сталі зовнішніми діаметрами 2 мм, 4 мм, 5 мм, з мельхіору діаметром 10 мм. Для
вимірювання температури внутрішньої поверхні робочої ділянки гарячий спай
термопари містився в трубі робочої ділянки. При визначенні температури
зовнішньої поверхні, що віддає тепло, враховувався перепад температури в
стінці труби. У дослідах з робочими ділянками, виготовленими з платинового
дроту діаметром 0,1 мм, 0,3 мм і 0,5 мм, температура цієї поверхні визначалася
за температурною залежністю електроопору робочої ділянки. Поверхні робочих
ділянок полірувалися до чистоти, яка відповідає 10 класу. Всі вимірювання
проводилися

при

температурі

насичення.

Робоча

ділянка

в

рідині

розташовувалася горизонтально. На початку дослідів виникнення парової фази
відбувалося при досить низьких перегрівах.
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Як приклад, на рис. 1 наведена залежність перед закипанням від тиску для
етанолу на ділянці діаметром 10 мм.

Рисунок 1 – Дані по перегрівах перед закипанням етилового спирту на
робочій ділянці діаметром 10 мм
Крива I на цьому рисунку усереднює дані, отримані на «свіжій» ділянці.
Згодом при проведенні дослідів перегріви перед закипанням збільшувалися
аналогічно тому, як це має місце для лужних металів. Вимірювання велися, поки
перегріви перед закипанням сягали деякого максимального значення для
кожного тиску. Крива ІІ на рис. 1 усереднює дані по перегрівах перед
закипанням, коли подальше проведення експериментів не призводило до
збільшення ΔТ. Проміжні значення перегрівів на рисунку не наведено. Виявлене
зростання перегріву перед закипанням звичайних рідин з часом проведення
дослідів є підтвердженням концепції про визначальну роль парогазових пузирів,
що заповнюють незмочуванні заглиблення на поверхні, в активації центрів
пароутворення. Можна бачити, що обрана методика вимірювань дозволила
отримати досить високі перегріви перед закипанням, співставні з ΔТ для лужних
металів. Перегріви перед закипанням етанолу і бензолу на робочих ділянках
діаметром 5 мм і менше приблизно однакові, для робочої ділянки діаметром 10
мм перегріви трохи нижче. Виникненню парової фази на цій робочій ділянці
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передувало встановлення ніздрюватої конвекції. На робочих ділянках менших
розмірів в безпосередній близькості від поверхні нагрівання рух рідини
візуально не спостерігався. На робочій ділянці діаметра 10 мм числа Релея були
2•107 ÷ 4•107, тобто порядку критичного, відповідного переходу від ламінарного
режиму теплообміну до турбулентного.
Прийнято вважати, що при гетерогенному закипанні зі зменшенням тиску
розмір критичного зародка пароутворення збільшується. На рис. 2 нанесені
значення радіуса критичного зародка пароутворення для бензолу, розраховані за
формулою (1) для перегрівів, що вийшли на стабілізований рівень.

Рисунок 2 – Залежність радіусу критичного зародка для бензолу,
розрахованого за (1), від тиску. Діаметри робочих ділянок: 1 - 0,3 мм,
2 - 0,5 мм, 3 - 1,5 мм, 4 - 5 мм, 5 - 10 мм. Крива I - при гомогенному
закипанні

При розрахунках властивості бралися при температурі стінки. Видно, що в
області тисків, при яких велися вимірювання ΔТ перед закипанням, розмір
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критичного зародка пароутворення практично не залежить від тиску, аналогічно
тому, що має місце при гомогенному закипанні (крива I).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Для органічних рідин на
поверхнях, що віддають тепло і збіднених готовими центрами пароутворення,
перегріви перед закипанням збільшуються з часом проведення дослідів, як і для
лужних металів. Досягнуто значення перегрівів перед закипанням, співставні з
перегрівами для лужних металів. Показано, що в області тисків, при яких велися
вимірювання перегрівів перед закипанням, розмір критичного зародка
пароутворення практично не залежить від тиску, аналогічно тому, що має місце
при гомогенному закипанні.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
У статті розглянуто рівень економічної підготовки молодих фахівців, що
набуває актуальності за умов адаптації вітчизняної освіти до європейського
простору. Вміння здобувати необхідні знання, навички, ділові якості та
інтелектуальні

здібності,

застосовувати

їх

на

практиці,

а

також

відповідальність за результати власної праці – це пріоритети професійного і
кар'єрного зростання здобувачів вищої освіти. Сучасний ринок праці, де
спостерігається жорстка конкуренція, потребує нової концепції професійної
підготовки. Навчальні заклади як фундаментальна складова цілісної системи
безперервної професійної освіти мають готувати висококваліфіковані кадри,
котрі здатні швидко реагувати на виклики сьогодення, особливості соціальноекономічної ситуації, технічного прогресу, що швидко змінюються.
Ключові слова: професійна мотивація, якість освіти, компетенція, підготовка
здобувача вищої освіти, інноваційні технології.
Постановка

проблеми:

формування

профпридатності

майбутніх

здобувачів є суперечливим: через дефіцит професійної інформації їм інколи
важко обрати професію, що відповідала б потребам. Аби забезпечити стійку
мотивацію майбутнім фахівцям потрібно виявити їхні можливості та
ствердитися

у

навчально-професійній

діяльності

в

якості

успішних

професіоналів з обраного фаху. Потрібно також самостійно працювати з різними
джерелами інформації, оволодівати інноваційними технологіями, забезпечувати
умови для самопізнання, самовиховання, самовдосконалення; підтримувати
допитливість й «пізнавальний» клімат в студентській академічній групі. З віком
зміст самооцінки поступово збагачується, втім такі зміни є процесом, що
розвивається послідовно та інтенсивно [4].
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Дослідники [3] визначають підвищення якості підготовки фахівця,
формування у нього мотивації до безперервної професійної освіти як фактори
забезпечення конкурентоспроможності країни на світовому рівні.
Серед низки проблем, притаманних вищій освіті, автор [5] при аналізі
процесу реформування вищої школи визначає проблему доцільності досягнення
високого рівня підготовки спеціаліста (на основі зусиль викладачів, здобувача,
його

батьків),

оскільки

в

подальшому

виникають

складнощі

з

працевлаштуванням молодого фахівця, його закріпленням на виробництві, в
інших сферах діяльності. Як наслідок, спостерігається плинність кадрів,
небажання працювати за отриманим фахом і неможливість використати свої
знання там, де це можна зробити найбільш ефективно. Науковець наголошує, аби
університетське навчання гарантувалося трьома компонентами: наявністю
здобувача, слухача; науково-педагогічного складу; належною матеріальнотехнічною базою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу стверджувати, що
проблема мотивації й мотивів діяльності тривалий час є об'єктом досліджень
учених:

В.Г.

Асєєва,

І.А.

Васильєва,

Є.П.

Ільїна,

В.І.

Ковальова,

О.М. Леонтьєва, П.В. Симонова, П.М. Якобсона, X. Хекхаузена, Дж. Аткінсона,
А. Маслоу. В сучасних дослідженнях доводиться, що мотивація містить всі види
спонукань, а саме: потреби, інтереси, мотиви, цілі, схильності, налаштування.
Фактично, мотивація – це опосередкована процесом її віддзеркалення
суб'єктивна детермінація поведінки людини.
Розвиток професійної мотивації здобувачів вищих навчальних закладів є
важливою умовою для підвищення рівня підготовки сучасних фахівців до
успішної конкурентоспроможної діяльності на світовому ринку праці. Вища
школа має систематично формувати відповідні навички за допомогою фахової
практики, розкриття можливостей використання професійного досвіду. Проте,
аналіз стану економічної підготовки спеціалістів вищої школи розкриває низку
суперечностей між цілями і технологіями. Чимало праць наукового і
прикладного характеру спрямовані на дослідження педагогічних проблем
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економічної освіти, забезпечення її належної якості. Це роботи В.М. Мадзігона,
М.В. Вачевського, Н.М. Примаченко, В.Ю. Стрєльнікова, В.В. Кулішова,
Т.Б. Поясок, І.В. Демури, Н.Ф. Шевченко, О.В. Федосєєвої, Т.В. Шахматової.
Метою статті є професійна мотивація як система цілей, що спонукають
молодого фахівця до активного засвоєння знань, оволодіння вміннями і
навичками,

свідомого

ставлення

до

професії.

Вона

відіграє

роль

компенсаторного фактору: в умовах недостатньо розвинених здібностей
здобувач, за наявності профмотивації, може досягти більших успіхів, ніж його
здібний колега, у якого вона не сформована. Професійна мотивація активно
формується на 3-4 курсах навчання, коли поглиблено вивчаються професійнозорієнтовані дисципліни та здійснюється практика.
Виклад основного матеріалу. Соціально орієнтований метод ведення
виробництва й бізнесу передбачає якісно новий рівень професійної мотивації.
Формування її у здобувачів вищої освіти є важливим фактором їхньої
конкурентоспроможності. Відповідний процес потребує корекції, управління та
інтенсифікації педагогами, батьками, керівниками навчальних закладів.
Автори підкреслюють значущість позитивних мотиваційних орієнтацій в
успішності здобувачів, коли задоволеність навчанням залежить від рівня
задоволеності потреби в досягненні результатів діяльності [6]. Відповідна
потреба змушує здобувачів більше концентруватися на навчанні; водночас
підвищує їхню соціальну активність та ефективно впливає на мотивацію.
Автори [3] зазначають, що: структурними компонентами професійної
мотивації є мотивація ініціації (спонукає до діяльності); мотивація селекції
(сприяє вибору мети); мотивація реалізації (забезпечує регулювання, контроль
реалізації виконання відповідної дії); мотивація постреалізації (уможливлює
завершення виконання дії і спонукання до іншої).
Професійну мотивацію узагальнено трьома основними комплексами:
інтерес, обов’язок, самооцінка професійної здатності. Безпосередній інтерес
складається, зокрема, з:
– професійно-специфічного інтересу (до предметів, процесів праці, а також
результатів);
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– загально-професійного (виникає на основі привабливості найбільш
загальних властивостей професії);
– романтичного (базується на уявленні про незвичайність певної професії);
– ситуативного (формується на основі випадкових, нетипових для певної
професії ознак).
У виборі професії здобувачем вищої освіти є його усвідомлення реальної
суспільної користі від власної участі в певній сфері діяльності, особистої
відповідальності за успішну працю, готовність до подолання можливих
моральних і фізичних труднощів. Науковці виділяють чотири основних групи
мотивів обов’язку:
а) відповідальність;
б) прагнення до вдосконалення майстерності в обраній справі;
в) новаторство у праці та організації;
г) загально-альтруїстичні прагнення.
Найбільш розповсюдженими нині є спеціальності економічного профілю,
але оволодіння ними проходить не завжди успішно: існуюча практика підготовки
відповідних фахівців призводить до ситуації, коли ринок праці, ніби, заповнений
дипломованими фахівцями, але їхня конкурентоздатність на досить низькому
рівні. Автор [2] вважає, що у відповідність ринку праці професійну освіту зможе
привести компетентнісний підхід, оскільки він пов’язаний із замовленням на
освіту з боку працедавців – тих, кому потрібен компетентний фахівець. А це
можливо лише тоді, коли освіта стає особливо значущою діяльністю здобувача.
Таку освіту не можливо «дати», вона поповнюється в процесі самостійної
роботи. Причому, як результат освіти, розглядається не обсяг засвоєної
інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях.
Якість вищої освіти, як зазначено у Законі України «Про вищу освіту», – це
сукупність якостей особи, що відображає її професійну готовність, ціннісну
орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як
особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства [1]. Отже,
якість професійної підготовки – це характеристика фахівця, котра забезпечує
його успішну професійну діяльність у сучасному глобальному світі.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Нинішня економічна
ситуація є непередбачуваною та швидкозмінною. Це означає, що майбутні
фахівці повинні постійно враховувати ці зміни, позаяк, для ефективної роботи
повинні збагачувати обсяг знать та умінь, бути здатними планувати етапи
виробництва, приймати нетрадиційні і творчі рішення. Компоненти, котрі
складають основу економічної освіти – підготовленість, вміння проявляти себе в
економічній діяльності, здатність до аналітичного мислення – є динамічними й
носять об’єктивний характер, тобто, залежать від рівня економічного життя
суспільства. Однією з важливих вимог сучасності є здатність фахівця
використовувати інноваційні інформаційні технології в професійній діяльності.
Вони розвивають творчий потенціал, комунікативні здібності (соціальні уміння
професійного

спілкування),

уміння

до

експериментально-дослідницької

діяльності. Викладач закладу вищої освіти, в свою чергу, повинен бути не просто
високопрофесійним, мобільним у подоланні стереотипів, а й спроможним
розкривати

явища

і

тенденції

в

контексті

формування

професійної

компетентності, з наданням вмінь успішної життєдіяльності в умовах, що
формуються в Україні та світі в перспективі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА СИСТЕМИ HACCP ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЄЖИРОВОЇ
ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ГАРАНТУВАННІ БЕЗПЕЧНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
В статті охарактеризована система управління безпечністю харчової
продукції за допомогою НАССР. Наведена особливість системи управління
безпечністю продуктів харчування на основі принципів НАССР. Представлені
системи управління безпечністю харчових продуктів, що застосовують
практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які
можуть супроводжувати харчову продукцію.
Ключові слова: НААСР, безпечність, олієжирова промисловість, управління
безпечністю, харчова промисловість.
Постановка проблеми. Виробництво олії займає вагоме місце серед інших
галузей переробної промисловості не лише України, а й інших країн світу. Це
пов’язано з великим різноманіттям олійних культур, а також широтою
використання продуктів переробки олійного виробництва у різних сферах – від
харчових до технічних. Тому від успішної роботи галузі олієжирового комплексу
залежить робота багатьох інших виробництв.
Олієжирова промисловість Україні є чи не найдинамічнішим сектором АПК
держави, демонструючи високі темпи щорічного зростання, що здійснює
значний вплив на соціально-економічну ситуацію в країні, забезпечуючи
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реалізацію

національних

інтересів.

Найважливішим

фактором

успіху

підприємства є випуск високоякісної та безпечної продукції.
Вибіркові та навіть і тотальні випробування кінцевого продукту або
напівфабрикатів не можуть гарантувати безпечність продукції, проте суттєво
ускладнюють технологічний процес і збільшують вартість виробництва.
Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP –
Hazard Analysis Critical Control Point) – є науково обґрунтованою системою, що
дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції
шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників. Система
НАССР є системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою
ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Система аналізу небезпек
і критичних точок контролю забезпечує контроль на всіх етапах виробництва
харчових продуктів, будь-якій точці процесу виробництва, зберігання та
реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації. При цьому
особлива увага спрямована на критичні точки, в яких всі види ризиків, пов'язані
з використанням харчових продуктів, можуть бути попереджені, усунені або
знижені до припустимих рівнів внаслідок цілеспрямованих заходів. Для
запровадження системи НАССР виробники зобов'язані не лише досліджувати
свій власний продукт та засоби виробництва, але й використовувати цю систему
та її вимоги до постачальників сировини, допоміжних матеріалів, а також
системи оптової та роздрібної торгівлі. Система НАССР не є системою
відсутності ризиків. Вона розрахована на зменшення ризиків шляхом їх
контролю. Основними методами системи є аналіз ризиків та небезпек,
визначення потенційних дефектів продукції по відношенню до виробничих
факторів

(критичні

контрольні

точки),

профілактичний

(превентивний)

контроль, звітність та відповідальність.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Систему

управління

безпечністю продуктів харчування на основі принципів НАССР в своїх роботах
висвітлювали вчені України: Ж.Т. Ахметова, В.В. Власенко, І.Г. Власенко та ін.
[6-9], але, незважаючи на це, проблема потребує подальшого вирішення.
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Мета статті полягає у дослідженні можливостей запровадження системи
НАССР на підприємствах олієжирової промисловості.
Виклад основного матеріалу. Концепція НАССР була розроблена в 60-х
роках спільними зусиллями компанії «Пілсбурі», Лабораторії збройних сил
США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NASA) під час
роботи над Американською космічною програмою. Перед NASA стояло
завдання розробити систему, що виключає можливість утворення токсинів у
харчовій продукції, і, як наслідок, запобігти харчовим отруєнням. Для вирішення
цієї проблеми була ініційована розробка концепції НАССР, представлена у 1971
р. на І Американській національній конференції з питань безпечності харчових
продуктів. Після цього Управління США з контролю за харчовими продуктами і
лікарськими засобами (United States Food and Drug Administration) стало
вимагати застосування системи НАССР під час виробництва рибних продуктів,
а Департамент сільського господарства США – при переробці м'яса та птиці.
Національна академія наук США у 1985 р., після проведення оцінки
ефективності регулювання харчової промисловості США, рекомендувала всім
регулятивним установам прийняти підхід НАССР і обов'язкове застосування
системи для виробників харчових продуктів. Всесвітня організація охорони
здоров'я та Міжнародна продовольча та сільськогосподарська організація (FAO)
також схвалили використання системи НАССР. З цього часу система НАССР
поширилася практично на всі країни світу як засіб надійного захисту споживача.
Обов'язкове запровадження НАССР вимагає законодавство США, Канади,
Японії, Нової Зеландії, інших країн. На сьогоднішній момент глобалізація ринку
харчової продукції призвела до необхідності вирішувати проблему безпеки
продуктів харчування й зменшення ризику їхнього негативного впливу на
здоров'я людини. Проблема має настільки серйозний і масштабний характер, що
уряди країн і провідні асоціації виробників харчової продукції все частіше
піднімають питання безпеки харчової продукції й шукають шляхи її
забезпечення й контролю. Найбільш дієвим рішенням називають введення
єдиних міжнародних стандартів, вимог до забезпечення безпеки харчових
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продуктів. У світлі вступу України у Світову організацію торгівлі нашим
підприємствам-виробникам харчової продукції доводиться випробовувати на
собі дію цих міжнародних вимог. Держави-члени СОТ обмежують доступ на свій
ринок українським товарам, які не відповідають вимогам цих країн щодо
безпечності. Для того, щоб наші підприємства одержали конкурентні переваги
на ринку, їм необхідно впроваджувати передові розробки по забезпеченню
безпечності продуктів харчування. Ігнорування міжнародних норм може
негативно

вплинути

на

конкурентоспроможність

українських

харчових

продуктів та завдати шкоду вітчизняним виробникам як на внутрішньому, так і
на зовнішніх ринках. Системи управління безпечністю харчових продуктів
застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від
небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію. Запровадження
систем управління безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство
Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших
країн світу.
НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований
підхід до контролю ідентифікованих небезпечних факторів у порівнянні з
традиційними методами такими, як інспектування та контроль якості.
Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого
продукту до розробки превентивних методів. Поява міжнародних стандартів ISO
серії

22000

започатковує

наближення

та

встановлення

еквівалентних

(рівнозначних) вимог до рівня безпечності харчових продуктів для всіх
учасників глобалізованого продовольчого ринку.
Прийняті комісією Codex Alimentarius нормативи, основні принципи і
рекомендації з безпечності харчової продукції визнані в угоді СОТ «Про
санітарні та фітосанітарні заходи» як основа для гармонізації санітарних заходів,
при цьому НАССР створює надійне організаційне підґрунтя забезпечення
безпечності продовольства та кормів. Отже, НАССР буде відігравати все
зростаючу роль у практичних заходах з безпечності харчових продуктів не лише
як система, обрана окремими країнами, але й на загальносвітовому рівні, вносячи
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свій вклад у розширення міжнародної торгівлі. НАССР – це потужна система, що
може застосовуватися до великого спектру простих і складних операцій. Для
впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не тільки їх
власний продукт і методи його виготовлення. Постає завдання застосовувати такі
ж вимоги і до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи
дистрибуції та роздрібної торгівлі. Правильне запровадження системи НАССР
надає виробнику багато переваг економічного та управлінського характеру:
– застосування НАССР є підтвердженням виконання виробником
законодавчих і нормативних вимог;
– НАССР засвідчує високий рівень свідомості та відповідальності
виробника перед споживачем;
– НАССР дозволяє підприємствам забезпечити стабільно високий рівень
безпечності харчових продуктів і завдяки довірі споживачів в умовах зростаючої
конкуренції зберегти та розширити свою частку на внутрішньому ринку України;
– запровадження НАССР дозволяє здійснити розширення експортних
ринків, адже в багатьох країнах світу НАССР є обов'язковою законодавчо
встановленою вимогою;
– застосування НАССР переносить акценти з випробування кінцевого
продукту на використання превентивних методів забезпечення безпечності під
час виробництва та реалізації продукції, сприяючи більш раціональному
використанню ресурсів;
– правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити
приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу;
– зменшення втрат, пов'язаних із негативними наслідками повернень
продукції, харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів.
НАССР може інтегруватися в загальну систему управління, достатньо
органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями – управління
якістю (стандарти ISO серії 9000), управління довкіллям (стандарти ISO серії
14000) тощо. У більшості випадків ефективність системи НАССР залежить від
групи експертів, які займаються розробкою системи так званої групи НАССР. У
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групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні входити спеціалісти
різних галузей, таких як мікробіологія, хімія, технологія виробництва,
забезпечення якості. При розробці системи НАССР команда експертів
використовує ряд принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз
небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових
продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням
продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники
розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу
небезпечних чинників визначаються критичні точки контролю (КТК). Потім
розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу
і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур
перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.
Таким чином, в основу системи покладено сім основоположних принципів:
– проведення аналізу небезпечних чинників;
– визначення критичних точок контролю (КТК);
– встановлення критичної межі (меж);
– встановлення процедур моніторингу КТК;
– встановлення коригувальних дій, що мають вживатися коли моніторинг
вказує на вихід конкретної КТК з-під контролю;
– встановлення процедур перевірки для упевненості, що система НАССР
працює ефективно;
– встановлення документування всіх процедур та записів, що мають
відношення до цих принципів та їх застосування.
Щоб провести аналіз небезпечних чинників для розробки плану НАССР,
виробнику харчової продукції необхідно мати робочі знання про потенційні
джерела небезпеки. Метою плану НАССР є контроль всіх небезпечних факторів,
які з достатньою імовірністю можуть загрожувати безпеці харчових продуктів.
Такі небезпечні чинники можна розділити на три групи: біологічні, хімічні та
фізичні. В ДСТУ ISO 22000:2007 небезпечний чинник харчового продукту (food
safety hazard) визначається як біологічний, хімічний або фізичний агент у
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харчовому продукті або стан харчового продукту, що потенційно може
спричинити негативний вплив на здоров'я. Також зазначається, що термін
«небезпечний чинник» не слід плутати з терміном «ризик», який у контексті
безпечності харчових продуктів означає функцію ймовірності виникнення
негативного впливу на здоров'я (наприклад, захворювання) та істотності
наслідків такого впливу (наприклад, смерть, госпіталізація, відсутність на
робочому місці тощо) в разі ураження цим небезпечним чинником. Ризик
визначено в ISO/IEC Guide 51 як комбінацію ймовірності виникнення шкоди та
істотності наслідків цієї шкоди. Згідно стандарту до небезпечних чинників
харчових

продуктів

відносять

алергени.

Харчовим

продуктам

можуть

загрожувати небезпечні чинники біологічного походження. Їх джерелом може
бути сировина, або вони можуть виникати на певних етапах технологічної
обробки, що застосовується для виробництва кінцевого продукту. Біологічні
чинники поділяються на такі групи:
– мікроорганізми;
– бактерії;
– віруси;
– паразити;
– гриби;
– дріжджі.
Забруднення хімічного характеру може трапитися на будь-якому етапі
процесу виробництва та обробки. Хімічні речовини можуть бути необхідними та
спеціально

додаватися

до

деяких

продуктів,

наприклад,

пестициди

застосовуються у вирощуванні фруктів та овочів. Хімічні речовини не
становлять небезпеки, якщо вони використовуються правильно або перебувають
під контролем. Потенційний ризик для споживачів підвищується, коли вміст
хімічних

речовин

не

контролюється

або

коли

рекомендовані

норми

перевищуються. Присутність хімічної речовини не завжди становить небезпеку.
Чи є вона небезпечною, чи ні, залежить від її кількості. Токсичний ефект деяких
хімічних речовин виявляється тільки у випадку піддавання їхньому впливу
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протягом тривалого часу. Щодо таких речовин, нормами встановлюються певні
обмеження. Хімічні небезпечні чинники можна розділити на три категорії:
– хімічні речовини, що виникають природнім шляхом;
– спеціально додані хімічні речовини;
– не спеціально або випадково додані хімічні речовини.
До небезпечних чинників фізичного походження відносяться будь-які
потенційно шкідливі сторонні предмети, яких зазвичай у харчових продуктах
немає. Якщо помилково ужитий сторонній матеріал або предмет, це, вірогідно,
призведе до шкідливих наслідків для здоров'я. Саме на фізичні небезпечні
чинники споживачі скаржаться найчастіше, тому що травма виникає одразу або
незабаром після споживання їжі, і джерело небезпеки виявити легко.
Практичний досвід та вивчення літератури з безпечності харчових
продуктів свідчить, що успіх розроблення, запровадження, моніторингу та
перевірки

системи

організаційних

та

НАССР
технічних

залежить

від

комплексу

факторів.

Стикаючись

з

управлінських,
безліччю

цих

взаємопов'язаних даних, навіть дуже великі фірми, що мають значні фінансові
ресурси, технічний досвід та високу культуру управління, можуть відчувати
суттєві труднощі, а на малих та середніх підприємствах може складатись
відчуття, що труднощі НАССР потенційно не подолані. Слід зазначити, що
впровадження

системи

керування

безпечністю

харчових

продуктів

на

підприємстві процес тривалий, який стосується всіх служб і всього персоналу.
Він не обмежується розробкою документації й створенням зовнішньої подоби
порядку. Для впровадження системи управління безпечністю харчових
продуктів необхідне навчання фахівців робочої групи й осіб, відповідальних за
здійснення оперативного контролю, коригування технологічної документації,
іноді заміни обладнання та перепланування приміщень. Важливим стає й той
факт, що в процесі впровадження змінюється психологія співробітників,
приходить усвідомлення важливості питань, пов'язаних з безпекою продукції,
формується розуміння того, яким повинне бути управління сучасною
організацією, що забезпечує найкращі результати її діяльності. Вкладені кошти,
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як правило, швидко окупаються, тому що на підприємстві з'являється гармонійна
система, що дозволяє не тільки гарантувати якість і безпечність продукції, що
випускається, але й оптимізувати виробництво, тим самим, виявляючи й
зменшуючи невиправдані витрати. Використання системи НАССР дозволяє
перейти від випробувань кінцевого продукту до розробки запобіжних методів
забезпечення безпечності харчової продукції. Причинами перегляду НАССР
плану може бути:
– запуск нового продукту/перенесення продукту на іншу лінію;
– встановлення нового обладнання, яке може впливати на безпечність;
– новий вид сировини;
– зміни в технологічному процесі;
– зміни в структурі заводу;
– нова упаковка;
– продовження терміну зберігання;
– зміна постачальників;
– важливі зміни у способі споживання чи продаж продукту.
Типовими причинами неефективності НАССР можуть бути:
– відсутність відповідального керівництва;
– програми-передумови НАССР не впроваджені належно;
– погана організація;
– не розуміння принципів HACCP;
– не використання НАССР як ефективного інструменту зменшення втрат від
випуску небезпечної продукції;
– відсутність внутрішньої комунікації;
– відсутність навчання;
– HACCP-план надто складний;
– відсутність валідації та верифікації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Вибіркові та навіть і
тотальні випробування кінцевого продукту або напівфабрикатів не можуть
гарантувати безпечність продукції, проте суттєво ускладнюють технологічний
процес і збільшують вартість виробництва.
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В контексті НАССР особливе значення має технічна компетентність,
необхідна для розроблення системи. Знання з методології НАССР, яких можна
набути під час навчання, повинні бути обов'язково підкріплені відповідними
знаннями у сфері мікробіології та харчової хімії.
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Висвітлено й обґрунтовано концепцію створення в Україні регіональних
кластерів як одного з напрямків ефективного ведення бізнесу, стимулювання
розвитку малого та середнього бізнесу на місцях. Розглянуті переваги вказаних
об'єднань, цілі та аспекти їх розвитку.
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Постановка

проблеми.

Основною

метою

подальшого

соціально-

економічного розвитку України є побудова відкритого суспільства з високим
рівнем соціальної орієнтованості. Для досягнення вищезазначених цілей важко
переоцінити значення здійснення державної регіональної економічної політики,
впровадження дієвого механізму управління територіальним розвитком.
Відсутність в минулому власної регіональної політики призвела до виникнення
значних

диспропорцій

в

територіальній

структурі

господарювання,

неефективного використання переваг територіального поділу праці, природноресурсного та науково-виробничого потенціалу регіонів [1].
Кризовий стан, в якому економіка України знаходиться протягом останніх
років, сприяє збільшенню господарських соціальних та екологічних проблем,
зростанню диференціації в рівнях соціально-економічного розвитку регіонів, це
загострює суперечності в міжрегіональних відносинах, збільшує соціальнополітичну напругу. Важливою передумовою належного функціонування
економіки в ринкових умовах є отримання адекватної інформації до та після
прийняття управлінських рішень. Відомо, що об’єктивна та неупереджена
інформація з тих чи інших питань дозволяє отримувати конкурентні переваги,
знижувати фінансовий ризик й небезпеки для підприємств будь-якої форми
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власності та галузі функціонування, визначати ставлення споживачів, стежити за
ринковою кон'юнктурою, координувати стратегію подальшого розвитку.
Маркетингові дослідження, тобто системний збір, відображення й аналіз
даних про проблеми, пов'язані з рішенням виробництва товарів та послуг та їх
збутом вимагають значних фінансових витрат. Ці дослідження в країнах з
розвиненою ринковою економікою здійснюють такі нові для нас форми
організації господарювання, як регіональні галузеві кластери [2].
Досвід роботи в умовах виходу із кризи окремих підприємств показав, що
без стратегії кооперування і об'єднання досить важко отримати інвестиційний
капітал і можливість подальшого розвитку в умовах жорсткої конкуренції.
Стратегію кооперування і об'єднання представляє економічна концепція
формування кластерних спілок у різних сферах економічної діяльності.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У зв’язку із постійним
зростанням ролі кластерів у економіці окремих країн багато вчених вивчали
особливості їх функціонування, а саме: Бондарчук Н. вивчав функціонування
кластерів в економіках різних країн світу. Федорова В. та Пушкар Т.
досліджували розвиток кластерних об’єднань. Адаманова З., Швецов А.
розглядали функціонування інноваційних кластерів. Комар Н. аналізувала
концепцію державної підтримки діяльності кластерів в окремих країнах. Таким
чином, у працях переважної більшості науковців досліджувалися окремі
конкретні проблеми функціонування кластерів у різних галузях економіки. У той
же час у науковій літературі недостатньо розкрито питання впливу кластерної
системи на розвиток окремих регіонів залежно від специфіки їх господарськоекономічної діяльності [3, 6].
Метою статті є дослідження ролі кластерів у розвитку регіональних
економік, які є складовими національного економічного простору.
Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних публікацій показав, що
існує кілька десятків визначень поняття «кластер», незважаючи на відносно
короткий період активного застосування економістами даного терміну.
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Кластер – група фірм, які функціонально пов'язані як вертикально, так і
горизонтально (Елзнер).
Кластери – це групи компаній та інститутів, які розміщені спільно в
специфічному географічному регіоні й пов'язані взаємозалежностями при
забезпеченні відповідної групи продуктами (Кітелс).
Кластер – ряд пов'язаних і взаємодоповнюючих фірм громадських,
приватних і напівсуспільних дослідних інститутів та інститутів розвитку
(Штайнер Хартман).
Кластер – група підприємств, що належать одному сектору та діючих в
тісній близькості один до одного (Кітелс).
Кластер – група комерційних підприємств і некомерційних організацій, для
яких

членство

в

групі

є

важливим

елементом

індивідуальної

конкурентоспроможності кожного члена фірми (Бергман і Фезер) [4].
Кластер – це локалізація фірм, що входять в основну технологічний
ланцюжок створення доданої вартості, що забезпечує мультиплікативний ефект
розвитку території в цілому (Юрасова О.).
Кластер – зосередження найбільш ефективних і взаємопов'язаних видів
економічної діяльності, тобто сукупність взаємопов'язаних груп успішно
конкуруючих фірм, які утворюють «золотий перетин» всієї економічної системи
держави і забезпечують конкурентні позиції на галузевому, національному та
світовому ринках (Мігранян А.).
Отже, кластер – це кооперація взаємодоповнюючих, пов'язаних між собою
за їх територіальними ознаками підприємств. Кластеру властива наявність
активних каналів для ведення ділових операцій і переговорів. Місія
представленої організації полягає в тому, щоб впровадити й сприяти поширенню
концепції, яка стимулює формування і розвиток підприємств малого та
середнього бізнесу. Працюючи в цьому напрямку, кластери розширюють
співробітництво між фірмами та діловими об'єднаннями з метою збільшення
можливостей підприємств малого та середнього бізнесу [1]. Такі концепції й
способи їх впровадження повинні бути встановлені на рівні держави, тому що
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тільки в цьому випадку підприємства малого та середнього бізнесу можуть
поліпшити економічну ситуацію в регіоні [7]. Основними цілями нових форм
асоціацій бізнес-кластерів є:
– захист інтересів окремої галузі промисловості в регіонах;
–

підвищення

продуктивності

підприємств

шляхом

спільної

підприємницької діяльності;
– підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом спеціалізації
виробництва продукції й формування ринкових сегментів-ніш.
Основними завданнями бізнес-кластеру є розробка, впровадження та
підтримка програм стимулювання і розвитку підприємств малого та середнього
бізнесу; проведення спільних заходів, які сприятимуть формуванню об'єднань
інших форм спільної праці й кооперації між фірмами [2]. Слід зазначити і те, що
важливою проблемою кластерів є формування прогресивного світогляду
вітчизняного виробника, спрямованого на успіх, взаємовиручку й сумлінну
співпрацю в об'єднанні. Досвід роботи в інших країнах показав, що процес
утворення кластерів включає наступні аспекти:
1. Впровадження навчальної та технічної допомоги, яка дає змогу істотно
збільшити кількість висококваліфікованих працівників, які могли б сприяти
формуванню об'єднань та інших форм співробітництва й кооперації між
фірмами.
2. Сприяння розширенню державної приватної ініціативи співпраці між
окремими фірмами в напрямку:
а) підтримки концепції об'єднання з боку місцевих, регіональних та
національних торговельних і промислових асоціацій;
б) впровадження місцевої та регіональної урядової політики та діяльності,
яка буде сприяти утворенню підприємств й їх подальшого розвитку;
в) підтримка спільних заходів між фірмами, пропонуючи технічну
підтримку групам фірм, яку готові до взаємовигідного співробітництва.
3. Створення інформаційного органу, який суттєво розширить і направить
різноманітні ініціативи на підтримку співробітництва у бізнесі.
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У цьому контексті є доцільним створення кластерів, які набули широкого
розповсюдження на ринках високорозвинених країн, де панує жорстка
конкуренція. Відомо, що кластер – це географічно сконцентровані за
територіальною ознакою, схожі та взаємопов’язані між собою підприємства в
певній сфері діяльності [4].
Кластеру властива наявність активно діючих каналів для ведення ділових
операцій

та

переговорів.

Керівництво

кластеру

з

метою

підвищення

ефективності використання ресурсів розподіляє спеціальне обладнання, робочу
силу й послуги. Кластери організовують виконання спільних намірів та
виявляють небезпечні фактори для діяльності підприємств.
Місія кластерів полягає в тому, щоб запровадити й сприяти поширенню
концепцій, які стимулюють формування та розвиток підприємств малого та
середнього бізнесу. Працюючи у цьому напрямку, вона поширить співпрацю між
фірмами та діловими об'єднаннями з метою збільшення можливостей малих та
середніх підприємств для конкуренції на внутрішньому, а згодом і на світовому
ринку. Такі концепції й способи їх впровадження повинні бути встановлені на
рівні держави, щоб створити самопідтримуючий процес економічного розвитку.
Лише практика організаційно-економічної підтримки підприємств малого та
середнього бізнесу в регіоні може покращити економічну ситуацію в окремо
взятій області [2].
Кластери, що базуються на спільній економічній основі, мають змогу
використовувати

капітал

ефективніше

та

продуктивніше.

Із

ростом

продуктивності підприємств у кластері перспективи отримати інвестиції
капіталу із зовнішніх джерел розширюються.
Як приклад, можна привести виробництво взуття. Північна Італія стала
місцем базування дуже успішного, що характеризується високими зарплатами,
кластера, який обслуговує світовий ринок і спеціалізується на дизайні, створенні
брендів дорогої продукції. У той же час в місті Тімішоара (Румунія) в якості
відгалуження від італійського виникає інший кластер, який спеціалізується на
пошитті взуття низького та середнього цінового діапазону.
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Аналогічні механізми діють і всередині країн. У США Нью-Джерсі є місцем
базування великих фармацевтичних компаній і частини їх виробничих
потужностей. Однак пов'язане з ними стандартизоване виробництво ліків
процвітає в Пуерто-Ріко. Міннеаполіс і Бостон спеціалізуються на медичних
приладах. Біопродукти випускаються в Лос-Анджелесі і Сан-Франциско.
Дослідними хабами є зона затоки Сан-Франциско, Бостон, а в плані спеціалізації
на конкретних групах хвороб – дослідний «трикутник» в Північній Кароліні й
Сан Дієго [5].
Ці приклади показують, що навіть усередині певної сфери діяльності (в
даному випадку – фармакології) є багато різних шляхів стати успішним
кластером. Далеко не обов'язково мати на меті стати світовою величиною.
Регіональні кластери в стані досягти успіху, правильно ідентифікувавши, яку
конкретну роль вони зможуть відігравати та на якій ділянці спеціалізуватися.
Прикладом успішного функціонування кластерного об’єднання на території
центральної України є асоціація «Поділля-Перший». Головною метою програми
«Поділля-Перший» є відродження промислового виробництва на Поділлі, в
першу

чергу,

у

швейній

галузі,

а

також

у

галузях

переробки

сільськогосподарської продукції та виробництва будівельних матеріалів. Її
успішна діяльність ще раз доводить життєвість та актуальність вищевказаних
форм об’єднань.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
безперечними є такі економічні переваги кластерних об’єднань:
– зменшення витрат на транспортування та зв'язок;
– зростання прибутків від економії шляхом розподілу робочої сили між
фірмами;
– обмін знаннями та технологією між фірмами;
– обмін фондом кваліфікованих працівників;
–

динамізм

у

роботі

шляхом

накопичення

необхідних

навичок

підприємництва серед робітників, менеджерів та підприємців.
Впровадження кластерного підходу до ведення господарської діяльності в
окремих регіонах буде сприяти підвищенню економічної ефективності їх
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діяльності, зростанню конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому
та зовнішньому ринках.
Практика діяльності існуючих кластерів показала, що концепція кластеру
для економічного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в сучасних
умовах є найефективнішою формою ведення господарської діяльності. Тому в
такій

формі

організації

бізнесової

діяльності

виявили

зацікавленість

представники багатьох регіонів України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ТОВАР»
В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ
Стаття присвячена дослідженню тлумачення, природи та співвідношення
складових елементів процесу присвоєння товарові класифікаційного коду –
категоріям «товар», «класифікація», «номенклатура».
Ключові слова: товар, класифікація, номенклатура, вантажна митна
декларація, Гармонізована система опису та кодування товарів, Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Постановка проблеми. Одними з основних складових елементів
здійснення митних процедур є класифікація товарів, ведення товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Від правильності здійснення
класифікації товарів залежить правильність визначення їх вартості, а тому й
обґрунтоване нарахування митних платежів. Точне визначення коду товару є
важливим елементом під час декларування товарів, для здійснення процедур
митного контролю і митного оформлення товарів, для ведення митної статистики
та є базою для системи заходів регулювання зовнішньоторговельної політики
держави.
Для уникнення проблеми неправильної класифікації товарів необхідно
здійснити

комплексне

дослідження

природи

присвоєння

товарові

класифікаційного коду, зокрема шляхом правильного визначення та тлумачення
категорій, які використовуються під час здійснення цього процесу.
Мета статті – дослідити зв’язок класифікації товарів з товарною
номенклатурою в контексті здійснення митної справи, виокремити чіткі
визначення категорій «товар», «класифікація», «номенклатура».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблем
функціонування національних економік, регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, формування митної політики висвітлені у працях вітчизняних і
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зарубіжних вчених. Серед них: І. Бережнюк, С. Терещенко, С. Барамзін, Н.
Блинов, В. Будкін, В. Ващенко, С. Вірз, Х. Вольфганг, О. Гребельник, О.
Демченко, О. Єгоров, Ю. Дьомін, С. Ківалов, А. Мазур, П. Пашко, В. Ченцов, А.
Войцещук.
Виклад

основного

матеріалу.

Українська

класифікація

товарів

зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) складена на основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом
про Митний тариф України. УКТ ЗЕД є систематизованим переліком товарів,
який включає код товару, його найменування, одиницю вимірювання та обліку.
В УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними
позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких
уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Структура
десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає
код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної
підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної
підкатегорії (десять знаків).
Ключовими складовими елементами поняття «товарна номенклатура» є
«номенклатура» та «товарна». Тобто ці поняття тісно пов’язані між собою.
Вікіпедія (вільна енциклопедія) визначає категорію «номенклатура» як
сукупність прийнятих для наукового вжитку назв, термінів, що застосовуються
в тій чи іншій галузі знань. Для більш чіткого розуміння цієї категорії та її ролі в
здійсненні митної справи слід звернутись до визначення терміну «товар», який є
основою для визначення категорії «товарний». Саме товар є одним з ключових
термінів, який використовується в нормативно-правових документах, які
регулюють здійснення зовнішньоекономічної діяльності та митної справи. В
цьому контексті словосполучення «товарна номенклатура» тісно пов’язане з
такими галузями наук, як «товарознавство», «митна справа», «економічна
теорія»,

«зовнішньоекономічна

діяльність»,

застосовується в різних значеннях (табл. 1).
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в

яких

термін

«товар»

Таблиця 1 – Тлумачення категорії «товар» з погляду різних наукових
дисциплін та нормативно-правових актів
№
1
1

Джерело
2
Митний кодекс України
(стаття 4 )

2

Модернізований митний
кодекс ЄС
(стаття 4)

3

Митний кодекс Митного
союзу Білорусії,
Казахстану, Росії (стаття 4)

Тлумачення категорії
3
Товари – будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які
законом поширено режим нерухомої речі (крім
транспортних засобів комерційного призначення),
валютні цінності, культурні цінності, а також
електроенергія,
що
переміщується
лініями
електропередач.
Товари Співтовариства – товари, на які поширюється
одна з нижченаведених категорій:
а) товари, повністю отримані на митній території
Співтовариства та не містять товари, імпортовані з
країн або територій за межами митної території
Співтовариства;
б) товари, ввезені на митну територію Співтовариства
з країн та територій за межами такої території та
оформлені для вільного використання;
в) товари, отримані або вироблені на митній території
Співтовариства, виключно з товарів, зазначених у
пункті «б», або з товарів, зазначених у пунктах «а» та
«б».
Товар – будь-яке рухоме майно, що переміщується
через митну територію, в тому числі носії інформації,
валюта країн-членів митного союзу, цінні папери і
(або) валютні цінності, дорожні чеки, електрична та
інші види енергії, а також інші речі, які переміщуються
та прирівнюються до нерухомого майна.
Товари для особистого користування – будь-яке
рухоме майно, що переміщується через митну
територію, в тому числі носії інформації, валюта країнчленів митного союзу, цінні папери і (або) валютні
цінності, дорожні чеки, електрична та інші види
енергії, а також інші речі, які переміщуються та
прирівнюються до нерухомого майна.
Товари митного союзу – ті, які знаходяться на митній
території митного союзу:
– повністю виготовлені на територіях країн-членів
митного союзу;
– ті, що були ввезені на митну територію митного
союзу та набули статус товарів митного союзу у
відповідності з цим Кодексом і (або) міжнародними
договорами країн-членів митного союзу;
– виготовлені на територіях країн-членів митного
союзу з товарів, зазначених в абзацах другому та
третьому даного підпункту, та (або) набули статус
товарів митного союзу у відповідності з цим Кодексом
або міжнародними договорами країн- членів митного
союзу.
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Продовження табл. 1
1
4

5

6

7

8

2
Закон України «Про
зовнішньоекономічну
діяльність» № 959-ХІІ від
16.04.1991 року (стаття 1)
Закон України «Про захист
економічної конкуренції»
№ 2210-ІІІ від 11.01.2001
року (стаття 1)
Наказ Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України «Про затвердження
Положення про штрихове
кодування товарів»
(Положення, п. 1) № 255 від
20.08.2002 р. (Вилучено
згідно з Наказом
Міністерства економіки
№ 355 від 25.10.2007 р.)
Рішення Президії Торговопромислової палати України
«Про затвердження
Інструкції про порядок
визначення країни
походження товарів/послуг,
оформлення та засвідчення
сертифікатів відповідних
форм» (Інструкція, розд.2)
від 27.02.2002 р.
Угода про принципи
справляння непрямих
податків під час експорту та
імпорту товарів (робіт,
послуг) між державамиучасницями Співдружності
Незалежних Держав (Угода
від 25.11.1998 р. між
Україною, Білоруссю,
Вірменією, Азербайджаном,
Киргизстаном, Молдовою,
Таджикистаном, Грузією;
Угоду ратифіковано із
застереженнями Законом
України № 1690-ІІІ від
20.04.2000 р.)

3
Товар – будь-яка продукція, послуги, роботи, права
інтелектуальної власності та інші немайнові права
призначені для продажу (оплатної передачі).
Товар – будь-який предмет господарського обороту,
в тому числі продукція, роботи, послуги, документи,
що підтверджують зобов'язання та права (зокрема
цінні папери).
Товар – продукт праці, який виробляють не для
власного використання, а для продажу споживачам.

Товар – будь-яке рухоме майно, що перетинає
митний кордон України.

Товар – будь-яке рухоме та нерухоме майно, всі види
енергії, а також транспортні засоби, за винятком
будь-яких
транспортних
засобів,
що
використовуються для міжнародних перевезень
пасажирів і товарів, включаючи контейнери та інше
транспортне устаткування.

47

Продовження табл. 1
1
9

2
Національний стандарт
України ДСТУ 43032004 «Роздрібна та
оптова торгівля.
Терміни та визначення
понять»
(розділ 6)

10

Государственный
стандарт РФ ГОСТ Р
51303-99 «Торговля.
Термины и их
определения»
Економічна теорія
(наука про основні
закономірності
розвитку економічної
системи, поведінку
людини і груп людей у
виробництві, розподілі
та споживанні
життєвих благ з метою
задоволення потреб при
обмежених (рідкісних)
ресурсах, що породжує
проблему економічного
вибору і конкуренцію
за їх використання)

11

3
Спожиткові товари (consumer products) – товари, не заборонені
для купівлі-продажу, що їх використовують у сфері споживання
для задоволення особистих, сімейних або домашніх потреб
кінцевих споживачів.
Товари повсякденного попиту (immediate consumables) – вид
спожиткових товарів, що їх купують щоденно або через
невеликий проміжок часу, і повністю використовують за один
або кілька циклів використовування.
Товари тривалого користування (durable goods) – вид
спожиткових товарів, які витримують багаторазове
використовування і задовольняють потреби споживачів
упродовж багатьох років. Швидкопсувні товари – вид
спожиткових товарів, які потребують особливих умов і
спеціального устаткування для збереження своїх споживних
властивостей.
Товари виробничо-технічної призначеності (industrial or
business-to-business products) – товари, не заборонені для
купівлі-продажу, призначені для задоволення виробничих
потреб суб’єктів господарської діяльності, і неодноразово
використовувані в товарному обігу.
Товар – будь-яка річ, не обмежена в обігу, яка вільно
відчужується і переходить від однієї особи до іншої за
договором купівлі-продажу.
В економічній літературі країн з розвиненим ринком поняття
«товар» має кілька визначень. Відомі американські економісти
Г.С. Слоуен і А.Дж. Цюрчер у «Словнику економіки»,
виданому 1970 p., трактують його так:
1) commodity (товар) – будь-який предмет комерції або торгівлі.
Цей термін використовують замість терміну «goods» у однині,
оскільки термін «good» має інше суспільне значення (по-перше,
благо, користь; по-друге, у множині – товари, вироби; по-третє,
вантаж, багаж). Крім того, цей термін має інше спеціалізоване
значення в економіці, коли вживається як «economic good».
2) economic good (економічний товар) – все зовнішнє по
відношенню до людини, що має властивості корисності, може
бути присвоєним і є відносно дефіцитним. Цей термін
вживають на противагу терміну «freegood». Економічні товари
можуть бути матеріальними або нематеріальними.
3) free good (вільний товар) – все зовнішнє по
відношенню до людини або таке, що має властивості
корисності, пропозиція якого є достатньою, оскільки його так
багато, що потреба в ньому задовольняється без трудових
зусиль.
Марксизм розглядає «товар» як єдність споживчої вартості та
вартості. Товар тут:
1) «зовнішній предмет», річ, котра, завдяки своїм властивостям,
задовольняє будь-які людські потреби; річ, яка підлягає обміну
на іншу річ, тобто, як продукт праці, виготовлений для продажу.
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Кінець табл. 1
1
12

13

14

15

2
Товарознавство
(наукова дисципліна,
яка системно вивчає
товари на всіх етапах
життєвого циклу)
Етимологія (розділ
знань, який вивчає
походження слів
мови)
Тлумачний словник
української мови
(рекомендований
Міністерством
освіти України)
Вікіпедія (вільна
енциклопедія)

3
Товар – будь-яка річ, що на момент надходження в обіг,
повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними
ознаками для конкретного договору купівлі-продажу.
Слово «товар» відповідно до словника Фасмера походить від
тюркського «Іаиаг» («тауар»), що і в сучасній татарській,
казахській та інших мовах має значення «товар». На одній з
тюркських мов, наприклад, уйгурській, Іауаг (тавар) означало
майно.
Товар:
1) призначений для обміну продукт праці, що має споживну
вартість;
2) все те, що становить предмет торгівлі.
Товар:
1) продукт природи і людської праці або тільки людської праці
у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг,
який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні
чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і
купівлі-продажу;
2) продукт праці, що виробляється не для власного
споживання, а на продаж;
3) матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та
деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім
операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Таким чином, наведені дані підтверджують наявність суттєвих відмінностей
у визначеннях терміну «товар» з погляду різних галузей наук та багатьох
нормативних документів.
Виокремлюються проблемні питання і щодо тлумачення категорії
«класифікація». Так, з точки зору товарознавства під «класифікацією товарів»
розуміють упорядкований на основі певних ознак розподіл товарів на класи і
дрібніші підрозділи, незалежні один від одного, або такі, що перебувають у
логічній послідовності і підпорядкованості. Товар відзначається певними
споживними властивостями, що створюють споживну вартість у товарі, яка є
предметом товарознавства. Тобто, класифікація – логічний процес поділу будьякої множини (предметів, властивостей тощо) на категорії на підставі загальних
ознак, що бувають залежними або взаємозалежними. У товарознавстві та
торгівлі класифікують товари, їх властивості, показники якості тощо.
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Розглядаючи категорію «класифікація» з точки зору здійснення митної
справи, слід відмітити, що Митний кодекс України (далі – МКУ) [1] не дає
визначення словосполучень «класифікація товарів» або «класифікація товарів
для митних цілей». Поряд з тим, Митним кодексом України передбачено, що
«митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних
групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності».
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі –
УКТ ЗЕД) [2] – товарна номенклатура Митного тарифу України, затвердженого
Законом України «Про митний тариф України» від 19.09.2013 р. № 584-VII [3].
Питанням ведення УКТ ЗЕД присвячено статті 67-69 розділу IV чинного МКУ.
До 1999 року митними органами України для цілей класифікації товарів під
час здійснення митних процедур застосовувалась Товарна номенклатура
зовнішньоекономічної діяльності (далі – ТН ЗЕД) країн-учасниць Співдружності
Незалежних Держав (СНД). Відповідно до рішення урядів країн СНД 03.11.1995
року її було прийнято як міждержавний класифікатор. Основою ТН ЗЕД є
Гармонізована система опису та кодування товарів (далі – ГС) 2002 року
(Harmonized commodity description and coding system. Third Edition (2002) World
Customs Organization).
3 15 січня 2011 року набув чинності прийнятий Верховною Радою України
Закон України від 21 грудня 2010 року № 2829-VI «Про внесення змін до Закону
України «Про митний тариф України», згідно з яким затверджується Митний
тариф України, побудований на базі ГС версії 2007 року. Ця необхідність
пов’язана з відмінностями в товарних кодах України та країн-учасниць
зовнішньоекономічної діяльності, а, отже, виникненням проблемних ситуацій
під час класифікації товарів в процесі здійснення митних процедур.
Якщо в УКТ ЗЕД по відношенню до Гармонізованої системи виявлено
неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з офіційної мови
оригіналу на українську мову назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток
до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу
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приймаються тексти оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи
Всесвітньої митної організації.
Відповідно до положень МКУ в митній справі Україна додержується
визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів,
єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації,
інших міжнародних норм і стандартів. Так, основним етапом митного
оформлення є декларування товарів митному органу. Основний документ, за
яким декларуються товари суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, є митна
декларація (далі – МД), в якій містяться основні відомості про товари, зокрема їх
найменування та коди за УКТ ЗЕД.
В контексті нашого дослідження слід звернути увагу на особливості
заповнення графи 31 МД «Вантажні місця та опис товарів – Маркування та
кількість – Номери контейнерів – Кількість та розпізнавальні особливості».
Порядок заповнення граф митної декларації визначено наказом Міністерства
фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Про затвердження Порядку заповнення
митних

декларацій

на

бланку

єдиного

адміністративного

документа»

(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за
№ 1372/21684).
Вказаним наказом встановлені вимоги й щодо заповнення графи 31 МД.
Зокрема, під номером 1 у даній графі МД зазначаються точні відомості про товар,
які є в наявності. Як правило, в описі товарів містяться такі дані:
1. відомості, необхідні для класифікації товару (фізичні характеристики
товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з
УКТ ЗЕД, для відповідного митного режиму та особливостей переміщення:
наприклад, комплектність або завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та
якісний склад (матеріал, речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості
товару (призначення, розмір, розфасування, пакування тощо);
2. відомості, необхідні для розпізнавання товару: торговельне найменування
товару, торговельна марка, фірма-виробник, літерний код країни виробництва
товару відповідно до Класифікації держав світу, марка, модель, сорт, тип,
артикул тощо.
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При заповненні МД мають використовуватись відомості про товари, які
переміщуються через митний кордон України, з усіх документів, які подаються
при митному оформленні товару, щоб відомості, вказані у МД, були достатніми
для здійснення митного контролю, митного оформлення, ведення митної
статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів. Таким чином,
наслідки помилки при визначенні коду товару, а тому його невірної класифікації
за УКТ ЗЕД, на практиці часто стають ключовою проблемою в ланцюзі
здійснення митних процедур.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В даній статті було
зроблено спробу дослідити значення категорії «товар» як головного об’єкту
митного контролю. В контексті здійснення митної справи категорії «товар»,
«класифікація», «номенклатура» тісно пов’язані між собою, проте існує ряд
протиріч для їх вірного розуміння та використання. Оскільки ключовий
складовий елемент будь-якої класифікаційної системи – «товар» з точки зору
різних нормативних документів та галузей наук визначається по-різному, на
практиці виникають проблеми щодо його правильного трактування та
відповідного здійснення класифікації. Тому існує необхідність подальших
досліджень в цьому напрямку з метою виявлення проблемних питань щодо
здійснення класифікації товарів для митних цілей та розробки пропозицій для їх
вирішення.
Список використаних джерел:
1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. Дата
оновлення: 31.12.2018. URL: http://sfs.gov.ua/mk/
2. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД) : офіційне видання / А.Д. Войцещук, Н.Т. Овдієнко, І.Г. Бережнюк та
ін.; за ред. М. М. Каленського. Державна митна служба України. Київ : Лат & К,
2004. 626 с.
3. Про Митний тариф України: Закон України від 19 вересня 2013 р. № 584VII. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: http://sfs.gov.ua /zakonodavstvo/mitnezakonodavstvo/zakoni-ukraini/62371.html
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Львівський інститут економіки і туризму
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ТзОВ «РІТЕЛ УКРАЇНА»
Розглянуто актуальні питання хлібопекарської галузі, зокрема використання
нетрадиційної сировини для булок, що впливає на розширення асортименту,
задоволення попиту вибагливого споживача, покращення якості й безпечності.
Така продукція суттєво підвищить конкурентоспроможність ТзОВ «Рітел
Україна».
Ключові слова: хліб, булки здобні, хлібобулочні вироби, ТМ «Свій маркет»,
нетрадиційна сировина, якість, показники якості, органолептичні, фізикохімічні.
Постановка проблеми. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що
«хлібний» ринок на Львівщині представлений продукцією українського
виробника. Національні особливості, низький рівень доходів українців сприяли
тому, що хлібобулочні вироби стали продуктами повсякденного вжитку. Тому,
вчені, практики хлібопекарської галузі, у т. ч. пекарі ТзОВ «Рітел Україна»,
особливу увагу приділяють підвищенню безпечності, поліпшенню біологічної
цінності, покращенню якості борошняних виробів [1]. ТзОВ «Рітел Україна» є як
виробником, так і реалізатором хлібобулочних виробів. Тому питання
безпечності й експертизи якості хлібобулочних виробів для них є надзвичайно
актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в хлібопекарному
виробництві сьогодні надзвичайно актуальним є пошук нових джерел
нетрадиційної сировини, використання борошна із цільнозмеленого зерна,
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адаптація можливостей їх використання у технологічний процес виробництва
хлібобулочних виробів [1].
Для виробництва борошняних виробів додають добавки з нетрадиційної
рослинної сировини, оскільки вона є джерелом біологічно-активних речовин, що
позитивно впливають на організм людини. З нетрадиційної сировини, яку
широко використовують в харчуванні у Франції, Бельгії, США, Японії, Китаї, є
цукати з фруктів. Серед рослинної нетрадиційної сировини наш інтерес
привернули цукати з ананасу, папаї та журавлина. Ця нетрадиційна рослинна
сировина є чудовим джерелом вітамінів: вітаміну А, аскорбінової і нікотинової
кислот, тіаміну та рибофлавіну; органічних кислот; мінеральних речовин: міді,
заліза, йоду, кобальту, олова, хрому, нікелю, срібла, цинку, титану тощо, а
журавлина є однією з найбільш поживних ягід з вмістом калію, фосфору,
кальцію [2].
Мета статті – здійснення експертизи якості продукції, яка виробляється
ТзОВ «Рітел Україна».
Виклад основного матеріалу. Об’єкти дослідження – булочні вироби ТМ
«Свій маркет», які випікаються й реалізуються мережею магазинів ТзОВ «Рітейл
Україна», а також нетрадиційна сировина, яка використовувалась для
виробництва нових булок. Предмет дослідження – якість виробів та сировини,
що входить до їх складу. Методи дослідження – сенсорний аналіз, фізико-хімічні
методи, порівняльний аналіз хлібобулочних виробів.
Нами доведено, що рослинна сировина – цукати з ананасу, папаї та
журавлина протерта з цукром – є джерелом біологічно-активних речовин, що
позитивно впливають на організм людини і підвищують якість хлібобулочних
виробів. Споживні властивості цукатів зумовлені приємним смаком, добрим
засвоєнням, стійкістю при зберіганні, універсальністю використання.
В якості контрольного зразка нами обрано булку «Здобна» ТМ «Свій
маркет» (рис. 1а).

54

а)

б)

Рисунок 1 – Досліджувані зразки булок ТМ «Свій маркет»:
1) «Кунжут», 2) «Здобна» (контроль), 3) «Папая», 4) «Ананасовий смак»,
5) «Журавлинна насолода».

На основі цієї технології нами вдосконалено булки: «Папая», «Ананасовий
смак», «Журавлинна насолода» (табл. 1, рис. 1б).
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сировинних компонентів
рецептур булок здобних ТМ «Свій маркет»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Назва сировини

«Кунжут»

«Папая»

0,400
–
–
–

«Здобна»
(контроль)
–
–
–
–

–
1,1
–
–

«Ананасовий
смак
–
–
1,1
–

«Журавлинна
насолода»
–
–
–
1,3

Кунжут
Цукати з папаї
Цукати з ананасу
Журавлина
перетерта з цукром
Борошно пшеничне
в/с ТМ «Хуторок»
Дріжджі пресовані
Цукор білий
кристалічний
Сіль кухонна
Ванільний цукор
Вода
Олія
Крихта:
– маргарин/олія
– борошно
– цукор
– яйця курячі(для
змащування)
Всього сировини, кг
Вихід тіста, %
Вихід, шт.
Ціна за 1 шт., грн.

7,245

6,67

5,570

5,570

5,570

0,288
0,288

0,345
0,874

0,345
0,874

0,345
0,874

0,345
0,874

0,115
–
3,623
0,288

0,058
0,023
3,450
–

0,058
0,023
3,450
–

0,058
0,023
3,450
–

0,058
0,023
3,450
–

0,120
–
–

0,100
0,10
0,10
0,120

0,100
0,10
0,10
0,120

0,100
0,10
–
0,120

0,100
0,10
–
0,120

12,367
3
100
7,00

11,840
3
100
7,49

10,740
3
100
8,99

10,640
3
100
8,20

10,640
3
100
7,60

55

Для чистоти експерименту, об’єктивності оцінки також досліджено булку
«Кунжут», яка містить у своєму складі тільки традиційну сировину.
Експериментальну партію 5 видів булок виготовлено у виробничих умовах
кондитерського цеху магазину «Свій маркет»: «Кунжут», «Здобна» (контроль),
«Папая», «Ананасовий смак», «Журавлинна насолода» (рис. 1а).
Експериментальні дослідження булок проведено в навчальній лабораторії
товарної експертизи та митної справи Львівського інституту економіки і туризму
за

стандартними

органолептичними

й

фізико-хімічними

показниками.

Сенсорний аналіз якості булок показав (табл. 2), що за органолептичними
показниками (формою, станом поверхні й м’якушки, промісом, кольором
скоринки, запахом і смаком) контрольний та дослідні зразки відповідали
вимогам стандарту ДСТУ 4587:2006 [3].
Таблиця 2 – Зведені результати органолептичної оцінки якості булок
здобних
№
з/п

Показники

1
1

2
Зовнішній
вигляд

1.1

1.2

2

Булка
«Кунжут»

3
Відповідає
формовому
виробу,
кругла, без
Форма бокових
випливів, із
слідами сітки
платформи.
Поверх Зверху
ня
рівномірно
посипана
кунжутом,
без
забруднень,
незначна
зморшкуватість.
Колір
Світло-коричневий,
рівномірний,
не підгорілий, зверху
світло-жовта
посипка від
кунжуту.

Булка
«Здобна»
(контроль)
4
Відповідає
формі, округла,
правильна, без
тріщин,
підривів,
діаметр 8±1 см,
висота 4±0,5
см.
Рівномірно
посипана
здобною
крихтою, без
забруднень, без
тріщин,
незначна
зморшкуватість.
Однорідний,
без
підгорілості,
темнокоричневий.

Булка
«Папая»

Булка
«Ананасовий
смак»
5
6
Відповідає
Відповідає
формі, округла, формі,
правильна, без трапецієподі
тріщин і
бна, довжина
підривів,
9±1 см,
діаметр 9±1см, ширина 7±1
висота 5±0,5см. см.

Булка
«Журавлинна
насолода»
7
Відповідає
формі,
овалоподібна,
довжина 14±1
см, ширина
9±1.

Рівномірно
посипана
здобною
крихтою, без
забруднень, без
тріщин,
незначна
зморшкуватість.

Гладка, змащена яйцем,
блискуча, без
забруднень,
злегка
зморшкуватість, з
незначними
тріщинами.
Світлокоричневий,
рівномірний,
не підгорілий,
м’якушка,
світло-жовта.

Гладка, змащена яйцем,
блискуча, з
незначними
тріщинами,
без забруднень, незначна зморшкуватість.
ТемноСвітлокоричневий, із коричневий,
світлими
рівномірний,
включеннями,
не
світло-жовтого підгорілий,
кольору
м’якушка,
здобної крихти. світло-жовта.
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Продовження табл. 2
1
3

2
3
Стан
Добре пропем’якуш чена, еласки
тична, не
липка на дотик, без
ущільнення
пустот, вічка
дрібних і
середніх
розмірів.
Запах
Приємний,
фруктовий
аромат,
інтенсивно
виражений
свіжий запах,
без сторонніх
запахів.
Смак
В міру солоний, приємний, властивий продукту, із присмаком кунжуту,
без неприємних смаків.

4

5

4
Добре
пропечена,
еластична, не
липка, без
непромісу,
вічка
рівномірно
розподілені по
всьому об’ємі.

5
Добре
пропечена,
еластична,
пори дрібних
розмірів, із
нерівномірним
включенням
цукатів папаї.

6
Дрібні пори,
рівномірні по
всьому
об’єму, з
включенням
цукатів
ананасу.

Помірно
виражений,
фруктовий
аромат,
гармонійний,
властивий
свіжому
продукту.
Помірно
солодкий,
приємний, без
сторонніх
присмаків.

Добре
виражений,
інтенсивний
фруктовий
аромат, без
сторонніх
невластивих
запахів.
Гармонійно
виражений,
солодкуватосолоний,
приємний,
довго
зберігається
присмак.

Гармонійний,
злегка
виражений
аромат,
невизначений
аромат
фруктів.

7
Дрібні, середнього розміру
пори, без слідів непромісу,
із прошаровуванням у верхній частині
булочки
варенням.

Насичений,
інтенсивно
виражений
фруктовий
аромат,
властивий
букету
журавлини.
Солодкувато- Солодкуватосолоний,
солоний,
гармонійний, після
в міру
присмаку
виражений
зберігається з
смак свіжого відчуттям
продукту.
внесених ягід.

Оцінка якості готових булочних виробів показала, що за показниками
зовнішнього вигляду, кольору скоринки, стану поверхні, промісу контрольний
та дослідні зразки мали ідентичні показники якості (табл. 3). Оцінювання якості
булочних виробів здійснювали за допомогою сенсорного аналізу за 5-ти бальною
системою.
Таблиця 3 Зведені результати сенсорного аналізу булок ТМ «Свій
маркет» за 5-ти бальною шкалою
№
з/п

Показники

Рейтинг
показника

Коефіцієнт
вагомості

Max.
оцінка

Булка
«Кунжут»

1
1

2
Зовнішній
вигляд:
Форма

3

4

5

6

7

ІІ

0,12

5,0

5,00

5,00

1.1
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Булка
Булка
«Здобна» «Па(контпая»
роль)
8

Булка
«Ананасовий
смак
9

Булка
«Журавлинна
насолода»
10

5,00

4,25

5,00

Продовження табл. 3
1
1.2
2
3
4
5
6
7
8

2
Поверхня
Колір
Стан
м’якушки
Запах
Смак
Всього
Рівень
якості, од.
Конкурентоспроможність,
%

3
ІІ
ІV
ІІІ

4
0,12
0,04
0,1

5
5,0
5,0
5,0

6
5,00
4,25
5,00

7
4,25
4,25
5,00

8
4,75
5,00
5,00

9
4,50
5,00
4,00

10
4,75
5,00
4,00

V
І
–
–

0,02
0,6
1,0
–

5,0
5,0
30,0
0,1

4,00
4,00
27,25
0,870

4,50
4,50
27,50
0,910

5,00
5,00
29,50
0,990

4,50
4,25
26,50
0,850

5,00
5,00
28,75
0,970

–

–

100

87

91

99

85

97

Аналіз отриманих даних табл. 3 показав, що рівень якості булок з
нетрадиційної рослинної сировини «Папая», «Журавлина насолода» – відмінний,
а булка «Ананасовий смак» й «Кунжутна» – добрий. Це свідчить про позитивні
результати добавки нетрадиційної сировини. Якість булочних виробів, які
випікаються й реалізуються ТзОВ «Рітейл Україна», нами також досліджено за
фізико-хімічними

показниками

(вологістю,

кислотністю

й

пористістю).

Результати експертизи якості представлено в табл. 4.
Таблиця 4 – Фізико-хімічні показники якості булок здобних ТМ «Свій
маркет»
Назва показника
Вологість
м’якушки, %, не
більше, ніж
Кислотність
м’якушки, град,
не більше, ніж
Пористість
м’якушки, %, не
менше, ніж

Значення «Кун- «Здобна» «Папая» «Ананасоза НД
жут» (контроль)
вий смак»

«Журавлинна
насолода»

32,0-41,5

35,2

38,0

33,5

40,5

32,0

3,0

2,5

3,0

2,0

2,8

3,0

68,0

69,0

68,0

70,0

69,0

68,0

Отже, фізико-хімічний аналіз досліджуваних зразків булок свідчить про
об’єктивність результатів. Ідентифіковані булки відносяться до групи здобних.
Якість булок за вмістом вологи, кислотністю й пористістю відповідала вимогам
стандарту ДСТУ 4587:2006.
58

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи все вище
зазначене, можна зробити висновок, що використання добавок із рослинної
сировини у виробництві хлібобулочних виробів дозволяє розширити асортимент
продукції, підвищити її поживну цінність, якість, внести зміни у хід
технологічного

процесу.

Проведені

дослідження

довели

доцільність

використання цукатів з папаї, ананасу та журавлини у технологіях виробництва
булок, що дозволяє не тільки розширити асортимент продукції, але й отримати
вироби з покращеними показниками якості, підвищити їх поживну цінність та
конкурентоспроможність.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧІ ЯКОСТІ ПРИКРАС ДЛЯ ПІРСИНГУ
Пірсинг вже давно став досить популярним варіантом прикрасити тіло,
привернути увагу і виділитися з натовпу. Кілька років тому з символу протесту
підлітків пірсинг вийшов в широкий загал і потрапив на подіуми, в модні
журнали і кліпи відомих артистів. Серед фанаток пірсингу чимало і зіркових
красунь: Кеті Перрі, Фергі, Пінк, Скарлетт Йоханссон, Кіра Найтлі, Ріанна і
багато інших. Хвиля популярності пірсингу то опускається, то піднімається,
пропонуючи його шанувальникам все нові тенденції і варіації проколювання.
Ключові слова: пірсинг, прикраси, біотолерантність.
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Постановка проблеми. Причини того, щоб робити або не робити пірсинг,
можуть бути найрізноманітнішими. Деякі роблять проколи з релігійних чи
духовних міркувань, інші керуються потребою в самовираженні, естетичною
цінністю, бажанням поліпшити сексуальні переживання, підтвердити свою
приналежність до культури або висловити протест проти неї.
Через велику кількість варіацій проколів існує відповідно велика кількість
різних видів прикрас для пірсингу. І, оскільки це є достатньо специфічний тип
прикрас, який напряму може впливати на здоров’я людини, то варто знати
основні якісні показники даної групи товарів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звичайно ж, переваги пірсингу
незаперечні. З його допомогою можна надати образу оригінальності, виділитися
серед інших, підкреслити свою сексуальність, а інтимний пірсинг обіцяє
збільшити задоволення під час сексу. Але, на жаль, лікарі не сходяться на думці
з любителями такого способу прикраси тіла [1].
Якщо людина зважилася на процедуру пірсингу, вона повинна ретельно
підійти до питання вибору салону, в якому буде проводити цю процедуру.
Необхідно переконатися, що салон має сертифікат або ліцензію на проведення
пірсингу, уточнити чи використовується для роботи стерильний одноразовий
інструментарій. Людина повинна уважно виконувати всі рекомендації і правила
під час і після процедури. Потрібно ознайомитися з можливими ризиками та
ускладненнями. Необхідно підкреслити, що деякі ускладнення можуть бути
досить серйозні [2]. Варто відзначити, що всі відомі роботи, окрім медичних, не
є науковими, а лише публіцистичними. Крім того, всі вони підготовлені
закордонними авторами.
Мета статті – визначення основних типів прикрас, які використовуються
для пірсингу, а також якісних характеристик матеріалів, що використовуються
для їх виготовлення.
Виклад основного матеріалу. Існує велике різноманіття прикрас для
пірсингу, які можна класифікувати за основними видами [3]:
– Штанга (бар або барбелл). Це прямий стрижень, в якому є спеціальні
отвори для вкручування декоративних накруток. Підходять для таких частин
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тіла: класичний прокол вуха (мочка), хрящі вушної раковини, язик, перенісся. У
товщину штанга становить 1,6 мм. Використання більш тонких штанг не
рекомендоване, оскільки може порватися шкіра при різкому її зачіпанні.
Довжина починається від 4,5 мм і підбирається під розмір проколу.
– Лабрет – являє собою штангу, на одному кінці якої накручується диск
плоскої форми, інший кінець фіксується декоративною накруткою. Призначені
для пірсингу вух, носа, щік і губ. Розмір товщини варіюється від одного
міліметра - до двох. Довжина може бути різною.
– Банани – за формою це та ж штанга, але з загнутими краями, з вигляду
нагадує банан. Така сережка призначена для пупка, хрящів вуха і брови. Ширина
сережки класична – 1,6 мм, довжина від шести – до чотирнадцяти мм.
– Циркуляри – за формою нагадує кільце, але не замикається повністю.
Швидше

нагадує

підкову,

на

кінцях

якої

знаходяться

фіксатори.

Використовуються для носової перегородки, мочок вуха. Розмір сережки
варіюється від 1,2 – до 1,6 мм в товщину. Розмір діаметра починається від шести,
і закінчується 16 мм.
– Кільце з кулькою – це кільце, яке фіксується за допомогою кульки. Кулька
знімна, в ній є спеціальні два поглиблення, в які вставляється кільце. При
бажанні, кульку можна замінити на будь-який інший відповідний фіксатор.
Сережки використовуються для пірсингу септума, мочок вуха. Ширина кільця
починається від 1 мм, діаметр від 6 мм.
– Кільця сегментні – по конструкції нагадує попередню сережку, тільки для
фіксації використовується частина самого кільця. При фіксації, створюється вид
повноцінного круглого кільця. Товщина стандартна – від 1,6 мм. У діаметрі може
бути від 6 мм і більше. Використовується для септума, вушних мочок, губ.
– Спіралі (твістери). Спіралі можуть бути як з одним завитком, так і з
кількома. Товщина стандартна, діаметр починається від 8 мм. Застосовується для
вже заживших проколів на бровах, для вух, носа і губ.
– Клікери – нагадує півкільце зі штангою. Така назва пішла через звук,
клацання, яке створює клікер під час фіксації. Спочатку виріб був призначений
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для перегородки носа, пізніше почали з'являтися моделі сережок для крил носа,
пупка і інших видів модифікації. Довжина штанги складає 6 мм, висота
варіюється від 6,8 – до 10 міліметрів.
– Штанга для площинних проколів – призначена для плоских поверхонь
тіла. За формою це плоска штанга, на яку кріпляться фіксатори під прямим
кутом. Сама штанга вставляється під шкіру, декоративні накрутки над шкірним
покривом. Призначена для скул, ключиць, спини і живота. Довжина прикраси
починається від 10 до 40 мм.
– Тунелі – сережки, які вставляються в розтягнуті отвори у вухах або щоках.
Від звичайного пірсингу відрізняється великим діаметром проколу, який
досягається шляхом поступового розтягування. Закриті тунелі називаються
плагами.
Види прикрас для пірсингу наведені на рис. 1.

Рисунок 1 – Види прикрас для пірсингу:
1 – штанга; 2 – лабрет; 3 – банан; 4 – циркуляр; 5 – кільце з кулькою; 6 – кільце
сегментне; 7 – спіраль; 8 – клікер; 9 – штанга для площинних проколів;
10 – тунель
Сучасний пірсинг використовує різноманітний набір матеріалів. Деякі
можуть викликати алергічну реакцію або відторгнення. В країнах, які входять в
ЄС, діють правові норми, що визначають ряд матеріалів, які можуть бути
використані для виготовлення пірсингу.
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Прикраси з будь-якого металу повинні бути добре відполіровані. Поверхня,
що контактує з проколом, повинна бути абсолютно гладкою і не повинна мати
ніяких сторонніх елементів, зокрема – пробірного клейма.
Біосумісна сталь, також відома як хірургічна або медична сталь –
найпопулярніший матеріал у виробництві прикрас для пірсингу. Так звана
хірургічна сталь виробляється з різних сплавів, які використовують у
виготовленні виробів для пірсингу, але тільки конкретні специфічні градації
сталі є дійсно біотолерантними. Небезпечним елементом, який міститься в сталі,
є нікель, який може викликати алергічні реакції і подразнення.
Про рівень сталі говорить марка 316L і три стандарти цієї марки, що
найбільш часто зустрічаються у пірсінгу – ASTM F138, ISO 5832-1 і ISO 10993(6,10 або 11), які описують якості сталі для хірургічних імплантатів. Директива
Євросоюзу по нікелю від 2004 року – регулюючий документ, який вимагає
певного низького рівня вмісту нікелю в прикрасах для пірсингу (в числі інших
виробів зі сталі).
Біосумісна сталь – матеріал, який успішно виступає замінником срібла –
його вартість нижча і він не тьмяніє, що властиво сріблу. Біосумісна сталь не
вимагає якогось спеціального покриття, щоб сяяти. Вироби будуть виглядати
гарно через місяці і роки. Немає ніякої необхідності в повторній поліровці або
чищенні сталі кожні декілька тижнів. Біосумісна сталь може покриватися
спеціальним напиленням, яке забарвлює її в чорний колір, позолотою, навіть
титаном і потім анодована в різні кольори [4].
Титан на даний момент вважається оптимальним матеріалом прикраси як
для первинного проколу, так і для постійного носіння. Титан досить легкий і
ідеальний для всіх, у кого може бути алергічна реакція на вміст нікелю або
взагалі є будь-які побоювання з цього приводу. Титан може бути анодований для
створення фантастично насичених яскравих кольорів, абсолютно не впливаючи
на якості матеріалу. Прикраси повинні бути виконані з чистого імплантантного
титану градації 23, відповідно до стандартів ASTM F136, ASTM F67 і ISO 58323, що передбачає, що в такому титані міститься менше 0,05 % нікелю [4].
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Титан коштує дорожче біосумісної сталі, що цілком справедливо – він
комфортний, безпечний і ідеальний для всіх, у кого є гіперчутливість до нікелю.
Титан легше сталі, але при цьому міцніше неї.
Ніобій – інертний метал, який є чудовою альтернативою титану і досить
давно використовується у виготовленні виробів для пірсингу. Він не містить
шкідливих домішок і повністю гіпоалергенний, що робить його ще одним
ідеальним матеріалом для тих, хто страждає гіперчутливістю до певних сплавів.
Ніобій дуже схожий за властивостями з титаном, але не визначається як
імплантантний. Як і титан, ніобій може бути підданий анодуванню для додання
різних кольорів виробу. Прикраси з ніобію трохи важче хірургічної сталі і значно
важче титану. Тільки ніобій і титан є металами, які можна використовувати в
модифікаціях тіла і при цьому анодувати [4].
Біофлекс – біосумісний полімер, прекрасно зарекомендував себе в пірсингприкрасах. Він володіє високою біосумісністю, не містить нікелю і є дуже
гнучким. Вироби з біофлексу можуть бути прозорого, чорного та інших кольорів,
і бути використані для створення найрізноманітніших видів прикрас. Біофлекс
може бути підданий стерилізації в автоклаві і бути використаний в первинному
пірсингу. BioFlex® – це назва не матеріалу, а бренду, який був створений
європейською компанією як полімер медичної градації і пройшов тести на
біосумісність відповідно до Європейських вимог. Часто Біофлекс плутають з
Біопласт. З одного боку, і те, і інше – полімери зі схожими характеристиками,
але, виробляються різними виробниками, у кожного з яких свій «рецепт»
полімеру. Біопласт вважається більш доступною копією біофлекса більш низької
якості [4].
Непоганим варіантом для первинного пірсингу вважається золото
високопробної групи – 585-ої і 750-ої проби (14 і 18 карат). Найчистіше золото
999-ої проби (24 карати) також може бути використано в пірсингу, але небажано
в міру своєї зайвої м'якості. Золото низьких проб не можна використовувати в
первинному пірсингу і слід з обережністю використовувати в загоєному. 585-а
проба вважається відносно непоганим варіантом, оскільки володіє достатньою
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чистотою і досить міцна, щоб підтримувати форму виробу і внутрішні елементи
типу різьби. Варто звернути увагу на те, що незалежно від проби, золото не
настільки ідеальний варіант для первинного пірсингу, як багато хто собі уявляє
– воно нерідко викликає індивідуальну непереносимість, в результаті чого,
відторгнення та інші неприємності. У зв'язку з чим, слід вивчити реакцію тіла на
матеріал і, в разі неприємних наслідків, припинити носіння виробу і змінити на
інший матеріал [4].
Кварцове скло – інертний матеріал, який вважається безпечним для
первинного пірсингу. Кварцове скло схоже за характеристиками з пайрексом
(Pyrex) з деякими відмінностями. Кварцове скло міцніше, має більш високу
температуру розплавлення, стійкіше до термічного розтріскування, краще
заломлює світло, зустрічається в прозорому виконанні. Незважаючи на те, що це
дуже міцний матеріал, він все одно крихкий і може розбитися, якщо упустити
або спробувати зігнути. Володіючи стовідсотковою гіпоалергенністю, кварцове
скло є прекрасною альтернативою пластику, який досить пористий. Це чистий
діоксид кремнію (99,98 %), вироблений з найчистішого кварцового піску.
Вироби з кварцу можуть бути стерилізовані в автоклаві [4].
Інші матеріали, вироби з яких можуть бути використані для зажившого
пірсингу і періодичного носіння: акрил і інші схожі пластики, силікон, полімерна
глина, органіка (така як дерево, кістка, ріг, камені і мінерали), золото
середньопробних і низькопробних груп, срібло, сплави металів [4].
Вироби, які будуть використані для первинного пірсингу, повинні бути
стерилізовані. Під стерилізацією мається на увазі процес, який ефективно
знищує всі грибки, бактерії, віруси, спори тощо. В індустрії пірсингу найчастіше
вироби стерилізують нагріваючи їх в автоклаві розігрітою до 121-134 °C парою і
витримуючи певний час при даних температурах. Це означає, що прикраса для
первинного пірсингу має витримувати такі температури, ніяк не змінюючи свої
властивості і форму [4].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Як наслідок, варто
підкреслити, що якість і походження виробів – дуже важливі параметри прикрас
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для пірсингу. Серйозні пірсинг-салони працюють тільки з виробниками, що
мають актуальні ліцензії та сертифікати на кожен матеріал, з якого
виготовляються вироби, що підтверджують їх склад і безпеку. Це насправді
критично для пірсинг прикрас, бо неякісний матеріал виробу може призвести до
самих неприємних наслідків. Доступні ціни та естетична цінність - не менш
важливі характеристики, на яких робиться акцент. Але, при виборі прикрас для
пірсингу, потрібно в першу чергу враховувати якість матеріалів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ
В статті розглянуто питання щодо експорту-імпорту скляного посуду в
Україні, представлені результати дослідження споживних властивостей
виробів із скла.
Ключові слова: скло, споживні властивості, якості, експорт, імпорт.
До продукції скляної промисловості України відносять побутові вироби із
скла, вироби архітектурно-будівельного призначення (віконне, поліроване,
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склопакети, армоване, візерунчасте, скломармур тощо), лабораторне скло,
медичне, оптичне, тарне та інше.
Посуд зі скла відноситься до товарів, які прийнято називати товарами
широкого вжитку.
Постановка

проблеми.

Скляні

вироби

відносяться

до

виробів

багатократного використання, тривалість використання яких визначається
здатністю зберігати головні показники фізико-технічних властивостей в процесі
експлуатації. Збільшення часу експлуатації виробів із скла рівноцінно
додатковому збільшенню її випуску без будь-яких збитків.
Умови ринкової економіки вимагають виробництва якісного скляного
посуду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням підвищення якості
скляних виробів та формування асортименту скляного посуду приділяли
достатню увагу такі вітчизняні учені: Маричев О.В., Кисляк Н.К., Коломієць
Т.М., Мережко Н.В., Мороз І.І. та ін.
Однак, вивчення якості скляних виробів та оптимізації асортименту
потребує подальшого дослідження.
Метою статті є дослідження споживних властивостей виробів зі скла.
Сьогодні в Україні працюють біля 36 виробництв (як великих, так і малих)
скляного посуду [2].
Нами досліджувався експорт скляного посуду з України (табл. 1).
Таблиця 1. – Експорт скляного посуду з України за 2014-2018 рр.,
тис. дол. в США
Код за УКТЗЕД та назва
позиції
7013 Посуд, туалетні речі,
канцелярські прилади

2014

2015

Роки
2016

2669

2203

2119

2017

2018

1929

4858

Аналіз даних, наведених в табл. 1, показує, що починаючи з 2014 року
експорт скляного посуду з України має стійку тенденцію до зменшення. Так,
якщо в 2014 році було експортовано скляного посуду на суму 2669 тис. дол.
США, то в 2017 році сума експорту скляних виробів становила 1929 тис. дол.
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США, в 2018 році спостерігається різке збільшення експорту скляного посуду –
до 4858 тис. дол. США [1].
В 2018 році експорт скляного посуду з України здійснювався в країни СНД
(найбільша частка припадає на Білорусь і Молдову), в країни Європи (найбільша
частка припадає на Болгарію, Італію, Нідерланди, Польщу) [1].
Нами досліджувався імпорт скляного посуду в Україні (табл. 2).
Таблиця 2. – Імпорт скляного посуду в Україну за 2014-2018 рр., тис. дол.
в США
Код за УКТЗЕД та назва
позиції
7013 Посуд, туалетні речі,
канцелярські прилади

2014

2015

Роки
2016

2017

2018

43017

28438

35226

44367

49249

Дані, наведені в табл. 2, свідчать про суттєве зменшення імпорту скляного
посуду в 2015 році проти 2014 року та стабільне збільшення, починаючи з 2016
року [1].
Імпортує Україна склопосуд з країн СНД (найбільша частка припадає на
Росію та Білорусь). З Європейських країн значна частка імпорту з Франції, Чехії,
Польщі, Італії [1].
Споживні властивості скляних виробів – це їх властивість задовольняти
вимоги щодо їх призначення [3]. Характеристика споживних властивостей
скляних виробів наведена в табл. 3.
Таблиця 3. – Споживні властивості виробів зі скла побутового
призначення
Споживні показники виробів зі
скла побутового призначення
1. Показники призначення
2. Показники надійності
3. Показники ергономічних
властивостей
4. Показники естетичних
властивостей
5. Показники економічні

Показники споживних властивостей виробів із скла
побутового призначення
Хімічний склад, щільність скла, форма та основі розміри
виробів, стійкість на плоскій поверхні
Міцність при ударі, твердість, термостійкість, водостійкість,
міцність кріплення деталей, показники якості відпалу
Вміст шкідливих речовин, гігієнічність, зручність
користування виробу
Точність відтворення авторського зразка, показники
композиційної цілісності, інформаційної виразності,
досконалості виробничого виготовлення виробів, а також
показники заломлення, пропускання світла, кут гранування.
Маса виробів, собівартість.
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За нашого думкою, найважливішими споживними властивостями скляного
посуду є естетичні та ергономічні.
Нами досліджувались такі естетичні властивості, як декорування,
досконалість форми, відповідність сучасному напрямку моди та досконалість
виготовлення

виробів.

Ергономічні

властивості

включають

показники

гігієнічності та зручності користування.
Для визначення споживних властивостей нами були вибрані келихи із
звичайного натрій-силікатного скла.
Товарознавча характеристика келихів, що досліджувались наведена в табл. 4.
Таблиця 4 – Товарознавча характеристика келихів
Показники якості
1. Вид скла
2. Місткість, мл
3. Розмір виробу
4. Вид декору
5. Дефекти

Результати дослідження
Натрій-силікатне (звичайне)
200
Висота – 200 мл., діаметр – 120 (середній)
Стрічка золотом
Пухир, який не впливає на міцність та естетичність

Оцінка естетичних та ергономічних показників була здійснена з
використанням шкали оцінок за 5-ти бальною системою (табл. 5).
Таблиця 5 – Шкала оцінок за 5-ти бальною системою
Назва показника
1. Декорування:
а) декорування всієї поверхні
б) декор займає 1/3 частина поверхні
в) відсутність декору, колір однотонний
2. Досконалість форми
а) форма правильна
б) наявність легкої деформації виробу
в) наявність вираженої деформації виробу
3. Відповідність сучасному стилю
а) обробка виконана в сучасному стилі
б) обробка виконана в несучасному стилі
4. Досконалість виробничого виконання
а) чіткі контури та рисунок
б) чіткі контури і нечіткий рисунок
в) нечіткий контур і нечіткий рисунок
5. Зручність використання
а) зручно брати в руки
б) не зручно брати в руки

Оцінка, в балах
5
від 3 до 4
від 1 до 2
5
від 3 до 4
від 1 до 2
від 4 до 5
від 1 до 3
від 4 до 5
від 2 до 3
1
від 3 до 5
від 1 до 2
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Результати дослідження наведені в табл. 6.
Таблиця 6 – Результати дослідження споживних властивостей келихів
за 5-ти бальної шкали
Назва показників
Зразок № 1
Естетичні показники
1. Декорування
5
2. Досконалість форми
5
3. Відповідність
5
сучасному стилю
4. Досконалість
виробничого
5
призначення
Ергономічні показники
5. Зручність
5
користування
6. Вага
5

При

оцінці

споживних

Зразок № 2

Зразок № 3

Зразок № 4

Зразок № 5

5
4

5
5

5
5

2
5

3

3

3

3

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

властивостей

і

показників

якості

товару

застосовують дві групи методів визначення коефіцієнтів вагомості:
1) Аналітичні методи визначення вагомості (до цих методів належать метод
регресійних залежностей, метод еквівалентних відносин).
2) Експертні методи визначення вагомості (до даних методів оцінки якості
відносяться метод переваги (або оцінювання), метод ранжирування, метод
попарного порівняння, метод послідовних зіставлень).
Метод переваги застосовують, якщо число показників, що входять в
груповий показник більш високого рівня не перевищує чотирьох. При
оцінюванні самому значимому якісному показнику надається коефіцієнт
вагомості, що дорівнює одиниці, а коефіцієнти вагомості інших визначають
відповідно до їх значимості в порівнянні з першим.
Ранжування – даний метод застосовують при необхідності зниження
трудомісткості операцій, виконуваних експертами, і в тому випадку якщо
процедура оцінювання викликає у експертів труднощі. При ранжируванні
доцільно, щоб число показників не перевищувало 10, при цьому ранг 1
присвоюється самому значимого показником, ранг 2 наступного за значимістю
здійснюється шляхом математичної обробки.
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Парне порівняння – даний метод виходячи з вимог трудомісткості,
рекомендується застосовувати виключно при визначенні коефіцієнтів вагомості
показників, число яких не перевищує 20. При цьому з попарно порівнюваних
якісних показників вибирається найбільш значимий.
Послідовне порівняння – даний метод оцінки – це найбільш трудомістка із
зазначених вище оціночних процедур, але яка і дозволяє отримати найбільш
достовірні і найбільш реальні результати. Вона включає в себе процедури
ранжирування (або парного порівняння) і оцінювання.
У представленій роботі коефіцієнт вагомості показників якості скляного
посуду визначали методом послідовного порівняння із застосуванням методу
ранжирування. Відповідно до власних уявлень про важливість (вагомості)
показників якості в графі «Ранг» одиничних показників проставимо порядкові
номери (це і будуть ранги показників) показників. При цьому номеру 1
призначимо найбільш важливий показник, яким в даному випадку виступають
два показника «зовнішній вигляд» і «досконалість форми», номер 2 – наступний
за важливістю і т. д. (табл. 7).
Таблиця 7 – Результати комплексної оцінки споживних властивостей
Найменування
споживних властивостей
і показників якості

Ранг

Коефіцієнт
вагомості

Оцінка показників якості з
врахуванням коефіцієнта
вагомості

№1

№2

№3

№4

1. Декорування

5

5

5

5

2. Досконалість форми

5

4

5

5

3. Відповідність
сучасному стилю

5

3

3

3

4. Досконалість
виробничого
використання

5

4

5

5

5

4

5

5

Оцінка в
балах

Естетичний показник

Ергономічні показники
5. Зручність
використання
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Найменування
споживних
властивостей і
показників
№1
якості
Естетичні
показники
1. Декорування
5
2. Доскона5
лість форми
3. Відповідність
сучасному
5
стилю
4. Відповідність
виробничого
5
використання
Ергономічні
показники
5. Зручність у
5
використанні
6. Вага
5
Комплексна
оцінка

Оцінка в балах
Ранг
№2

№3

№4

№5

Коефіцієнт
вагомості

Таблиця 8 – Результати комплексної оцінки споживних властивостей
Оцінка показників якості з
врахуванням коефіцієнта
вагомості
№1 №2 №3 №4 №5

0,8
5

5

5

2

1

0,25

1,25

1

1,25 1,25 1,15

4

5

5

5

1

0,25

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

3

3

3

3

2

0,2

1

0,6

0,7

0,6

0,3

4

5

5

5

3

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2
4

5

5

5

2

0,05

0,25 0,25 0,25 0,25 0,15

5

5

5

4

1

0,15

0,75

0,6

0,75 0,75 0,55

1

5

4,2

4,7

4,6

3,9

Таким чином, провівши розрахунок коефіцієнтів вагомості показників
якості скляних виробів за двома основними груповими ознаками: естетичний
показник і ергономічний показник було виявлено, що визначальним показником
з точки зору оцінки якості скляного посуду столового є естетичний показник.
Другим за значенням показником якості є ергономічний показник якості
скляного посуду.
За результатами проведеної комплексної оцінки посуду виявлено:
найбільшу кількість балів – 5 – набрав зразок № 1; зразок № 3 – 4, 7 балів; зразок
№ 4 – 4, 6 балів; а зразок № 2 – 4, 2 бали; зразок № 5 – 3,9 бали, що пов'язано з
відсутністю декорування, як основного споживного показника.
З цього випливає, що зразок № 1, має найкращі споживні властивості серед
зразків за всіма показниками.
Таким чином, проведені дослідження дали змогу порівняти споживні
властивості скляного столового посуду здійснити його комплексну оцінку.
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Вказані

дослідження

доцільно

проводити

при

визначені

конкурентоспроможності виробів.
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ВИЯВЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ НАМЕТІВ
У статті виявлено споживчі переваги на ринку наметів залежно від статі і віку
споживачів, вподобань щодо типу намету, частоти купівель, ціни, за яку його
було придбано, виробників, соціального статусу, виду матеріалу, типу підлоги,
вагомості показників якості.
Ключові слова: намети, ринок наметів, споживчі переваги, респонденти,
вибірка, опитування.
Постановка проблеми. В останнi роки можна спостерiгати тенденцiю до
зростання кiлькостi українцiв, які звертають бiльше уваги на своє здоров’я, і, як
результат – стає більш популярним активний спосіб життя та зростає попит на
спортивні товари, у тому числі туристичні.
Якщо взяти до уваги, що багато дорослих людей намагаються з дитинства
залучити до активного відпочинку дітей, то можна зрозуміти, що потенціал цього
ринку величезний. Дані окремих досліджень свідчать про те, що наразі у
розвинутих країнах питома вага населення, яке веде здоровий спосіб життя,
складає майже 50 % [1]. Однак, про такі цифри в Україні говорити ще дуже рано,
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проте навіть ті приблизні 10 %, про які говорять сьогодні, – вже багато для
молодого ринку [2]. Щорічно світовий ринок спортивних товарів зростає
приблизно на 15-17 %. Але ринок товарів для активного відпочинку не просто
зростає, це ринок з попитом, який постійно змінюється. Тому всі учасники ринку
змушені постійно підтримувати контакт із покупцем, вивчати його потреби і
переваги, слідкувати за тенденціями на ринку, змінами в асортименті та
грамотно використовувати канали просування своїх товарів.
Вітчизняний ринок спортивних товарів, до яких відносяться і туристичні,
знаходиться у стадії становлення. За різними підрахунками його місткість
наближається до 1,2-1,5 млрд. дол. США [3]. Питома вага українських
виробників у його загальному обсязі, на жаль, ледь наближається до 10 % в
залежності від категорій товару. І хоча за останні декілька років кількість
українських спортивних компаній зросла вдвічі і склала 400, в рази збільшилася
кількість спортивної продукції, яка виробляється в Україні. Однак близько 90 %
спортивних товарів поки що імпортується в Україну з-за кордону [4].
Одним із видів активного відпочинку, найбільш ефективним засобом
відновлення і зміцнення здоровя людини є спортивний туризм. Серед похідного
спорядження, яке використовується в туризмі, намет займає основне місце. В
поході він вкриває подорожуючих під час сну, захищає від дощу, холоду, вітру,
снігу, спасає від комарів та мошки. Навіть в умовах полярної зими при сильному
вітрі в наметі можна підтримувати кімнатну температуру за допомогою
найпростіших опалювальних засобів. У зв’язку з тим, що на ринку України
представлений величезний вибір наметів [5-9], досить важливим є необхідність
визначити споживчі переваги на ньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблемам
дослідження класифікації, асортименту товарів та визначення споживчих
переваг щодо них займалося доволі вузьке коло науковців і практиків –
Басова Ю.О., Войтов С.Г., Гребельник О.П., Губа Л.М., Злепко Н.П.,
Кожушко Г.М., Лукса М., Макаренко А.В., Флоринський О. При цьому дані
питання стосовно туристичних товарів, зокрема наметів, не висвітлені зовсім.
У зв’язку із вище викладеним тема даного дослідження актуальна.
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Мета статті – виявити споживчі переваги на ринку наметів залежно від
статі і віку споживачів, вподобань щодо типу намету, частоти купівель, ціни, за
яку його було придбано, виробників, соціального статусу, виду матеріалу, типу
підлоги, вагомості показників якості.
Виклад основного матеріалу. В умовах жорсткої конкуренції перед навіть
широко відомими підприємствами виникає досить складне завдання – як
утримати свої позиції на ринку і зберегти ефективність діяльності. Зазвичай
керівництвом організації здійснюється ряд заходів щодо збільшення частки на
ринку, по зниженню витрат з метою здійснення цінової конкуренції і ще безліч
інших. Але найчастіше цього буває мало, щоб вижити [10].
Багато фахівців усе більше схиляються до висновку, що основним фактором
успіху більшості підприємств є вірність споживачів, іншими словами їхня
лояльність.
Споживча перевага – це соціально і особистісно детерміноване позитивне
суб’єкт-об’єктне відношення споживача до товару, послуги або їх атрибути, які
визначають вибір. Споживчі переваги виступають як регулятивний компонент
споживання діяльності або дії, споживчого вибору.
Для виявлення споживчих переваг використовуються різні методи, такі як:
1) засоби спостереження залежно від стадії виявлення споживчих переваг;
2) засоби спостереження залежно від форми виявлення споживчих переваг;
3) методи диференціювання окремих елементів і властивостей продуктів [5].
Для виявлення споживчих переваг на ринку наметів використовувалися
загальнонаукові методи отримання та обробки інформації – метод анкетування,
аналізу і синтезу.
Для виявлення споживчих переваг наметів нами була розроблена анкета для
опитування потенційних покупців.
Анкета – це інструмент дослідження при зборі первинних даних методом
опитування. Вона представляє собою оформлену композицію питань, на які
опитуваний повинен дати відповіді [11].
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Вибірка

респондентів

для

опитування

здійснювалася

за

методом

випадкового відбору серед потенційних покупців наметів. В колі експресопитування було опитано 50 респондентів різної вікової категорії, статі і
вподобань.
В результаті проведеного опитування було з’ясовано, що найбільшу частку
покупців наметів – 42 % – становлять люди у віці 25-35 років. Меншу частку –
32 % – займають споживачі у віці до 25 років, 20 % – люди у віці від 35 до 45
років. І найменша частка – 6 % – припадає на людей старше 45 років. Розподіл
респондентів залежно від віку наведено на рис. 1.
6%
20%

32%

до 25
25-35
35-45
старші 45

42%

Рисунок 1 – Розподіл респондентів залежно від віку
Спорт популярний серед людей різної статі. Однак, більшу частку покупців
наметів – 60 % – становлять саме представники чоловічої статі. Жінки, в свою
чергу, займають частку у 40 %. Результати відображено на рис. 2.

40%
жіноча
чоловіча

60%

Рисунок 2 – Розподіл респондентів залежно від статі
Після проведеного опитування також було з’ясовано, що найбільше
купують намети типу «хатинка» – 38 %, типу «шатро» 24 %. Частки купівель
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наметів типів «курінь» та «юрта» становлять по 14 % відповідно. І найменшу
частку – 10 % – займають намети типу «ангар». Результати опитування наведено
на рис. 3.
За частотою купівель опитувані розділились на 4 групи: ті, хто купує намети
1 раз на рік становлять 20 %; ті, хто купує їх 1 раз на 2 роки – 30 %; покупці, які
здійснюють подібні купівлі 1 раз на 3-4 роки та 1 раз на 5 років становлять 24 і
26 % відповідно (рис. 4).
10%

14%

14%

курінь

хатинка

шатро

юрта

38%

24%

ангар

Рисунок 3 – Розподіл респондентів залежно від вподобань щодо типу намету

20%

26%

1 раз на рік
1 раз на 2 роки
1 раз на 3-4 роки
30%

24%

1 раз на 5 років

Рисунок 4 – Розподіл опитуваних залежно від частоти купівель наметів
Щодо цінової категорії, то найбільшу частку (34 %) становлять
респонденти, які купують намети у межах 3000-5000 грн., 26 % займають ті, хто
може придбати їх за 1000-3000 грн. І частка людей, які купують даний товар за
ціною до 1000 грн. та більше 5000 грн. становить по 20 % відповідно (рис. 5).
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20%

20%

34%

до 1000 грн.

26%

1000-3000
грн.
3000-5000
грн.

Рисунок 5 – Розподіл респондентів залежно від ціни, за яку було придбано
намет
На сьогоднішній день існує багато виробників, тому доцільним є визначення
уподобань покупців щодо виробників. Найбільша частка – 30 % – належить
виробнику Torneo, 20 % – Kettler, 16 % – Demix , 14 % – Stern, по 10 % – Green
Hill та інші. Результати наведено на рис. 6.
10%

20%

14%

Kettler
Torneo
Demix

10%

Green Hill
30%
16%

Stern
інші

Рисунок 6 – Розподіл респондентів залежно від обраних виробників наметів
Залежно від соціального статуту опитувані респонденти поділились на такі
групи: домогосподарка (12 %), робітник (14 %), студент (36 %), підприємець (це
становить найбільшу частку – 38 %). Цей розподіл наведено на рис. 7.
12%
38%

14%

домогосподарка
робітник
студент
підприємець

36%

Рисунок 7 – Розподіл респондентів залежно від соціального статусу
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Матеріал, з якого виготовлено намет, є важливим показником при виборі
товару. Тому після проведеного опитування було встановлено, що найбільшим
попитом у споживачів користуються намети, виготовлені із наметового полотна
і становлять 32 %, менш популярними є намети із плащового полотна – 24 %,
каландрованого капрону – 20 %, парашутного шовку – 14 % і найменше
обирають з тканини «болонья» – 10 % Отримані дані наведено на рис. 8.
10%
32%

20%

14%

24%

наметове
полотно
плащове
полотно
парашутний
шовк
каландрований
капрон
тканина
"болонья"

Рисунок 8 – Розподіл респондентів залежно від виду матеріалу наметів
Важливою є думка споживачів щодо типу підлоги наметів. В результаті
опитування було встановлено, що найбільша кількість покупців (52 %) віддають
перевагу наметам із водонепроникною підлогою; вважають, що необхідно
купувати намети із підлогою із прогумлених тканин 20 %; без підлоги – 18 % та
намети із підлогою з полімерних плівок – 10 % (рис. 9).
18%

20%

10%

з підлогою із
прогумлених тканих
з водонепроникною
підлогою
з підлогою із полімерних
плівок
без підлоги

52%

Рисунок 9 – Розподіл респондентів залежно від типу підлоги наметів
При виборі наметів показники якості займають вагоме місце. Оскільки ніхто
не хоче травмуватись, завдати шкоди своєму здоров’ю чи понести певні
79

матеріальні витрати на ремонт під час їх експлуатації. Результати опитування
показали, що по 30% споживачів вважають важливими при купівлі такі
показники якості, як міцність, ремонтопридатність, надійність та безпечність. А
по 20 % вважають важливими художньо-естетичне оформлення, якість
виготовлення намету, зручність та комфортність під час експлуатації. Результати
наведено на рис. 10.
20%

30%

художньоестетичне
оформлення, якість
виготовлення
наметів
зручність та
комфортність під
20% час експлуатації

30%

Рисунок 10 – Розподіл респондентів залежно від вагомості для них
показників якості наметів
Таким чином, виявлені споживчі переваги на ринку наметів дадуть змогу
підприємствам

торгівлі

врахувати

думки

споживачів

при

формуванні

асортименту спортивних товарів.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень

Таким

чином,

дослідження наметів здійснювалось в три етапи: теоретичні дослідження,
експериментальні дослідження, узагальнення результатів і розроблення
пропозицій. Для виявлення споживчих переваг наметів була розроблена анкета
для опитування потенційних покупців. В колі експрес-опитування було опитано
50 респондентів різної вікової категорії, статі і вподобань. Отримані результати
дадуть змогу формувати оптимальний асортимент спортивних товарів, зокрема
наметів, у підприємствах торгівлі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ МЕТРИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто застосування маркетингових метрик при аналізі
ефективності господарської діяльності промислового підприємства. Визначено,
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що у сучасних умовах на вітчизняному ринку існує висока ступінь
невизначеності в економічному, політичному, соціальному середовищі. Тому
створення гнучкої системи маркетингового планування з визначенням
досягнення необхідних метрик дозволяє швидко адаптуватися підприємству до
впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
Ключові слова: маркетинг, промислове підприємство, класифікаційні ознаки,
маркетингові метрики
Постановка

проблеми. У

сучасному

світі маркетингові метрики

використовуються для аналізу ситуації на споживчому ринку, а також
діагностики причин виникнення та/або прогнозування негативних подій в
господарській діяльності вітчизняного промислового підприємства.
В сучасному стані розвитку вітчизняної машинобудівної промисловості,
враховуючи економічні та політичні чинники, критичним стає загострення
питання конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та світовому
ринках. Продуктивність виробництва машинобудування складає лише дві
третини від потенційно можливого показника по країні, що свідчить про
відсутність капіталовкладень в модернізацію обладнання та технологій, а також
не конкурентоспроможність на світовому ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Положення про те, що
маркетингові метрики представляють собою певну інформацію, яка повинна
чітко відповідати цілям маркетингу і бізнесу в цілому, знайшло відображення в
працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Г. Багієва, Ф. Мілічевського,
П. Куделкової, І. Сімберової, М. Солканського, Н. Смолянюк. Л. Сухрової,
Дж. Хаузера, К. Джеральда.
На нашу думку, дане визначення є неповним, оскільки відсутня конкретна
кількісна оцінка ефективності маркетингової діяльності, аналіз якої дозволив би
здійснити прийняття раціональних рішень у подальшому розвитку бізнесу.
Метою статті є групування метрик відповідно часовим періодам
маркетингового плану з метою підвищення ефективності його реалізації та
можливості коригування в результаті встановлення їх відхилення.
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Виклад основного матеріалу. Маркетингові метрики дають можливість
порівнювати результати спостережень, отриманих в різні періоди часу.
Помилковою є думка про те, що в маркетингу більшість рішень приймається без
використання кількісних розрахунків, оскільки на сьогоднішній день вони є
одним з найбільш важко оцінених процесів [8].
В переважній більшості, при маркетингових дослідженнях застосовуються
навички кількісного аналізу, які необхідні для управління продуктивністю
маркетингової діяльності підприємства, однак, керівники, здатні проводити
креативні рекламні заходи, рідко розраховують ефективність реалізації даної
кампанії. Тому рекомендується розглянути класифікацію маркетингових метрик
за групами, оскільки саме вони є вимірником будь якої сфери господарської
діяльності, зокрема підприємств машинобудування.
В маркетингу метрики (показники, індикатори) використовуються в першу
чергу для пояснення дій на ринку, діагностування їх причин і прогнозування
майбутніх подій. Метрики дозволяють проводити порівняння спостережень,
отриманих в різних місцях в різний період часу.
Метрика (metric) показники, індикатори – вимірювачем ефективності
діяльності підприємства. Термін «метрика» запозичене з музичної термінології і
означає ритмічність, регулярність, правильність, порядок і зводиться в певну
систему [6]. На сьогодні маркетингові метрики відіграють важливу роль у
веденні господарської діяльності, однак, в зарубіжних і вітчизняних наукових
дослідженнях відсутній єдиний підхід до розуміння сутності поняття
«маркетингові метрики» [5]. Слід зазначити, що думки вчених щодо трактування
даного поняття розходяться в двох напрямках.
Таблиця 1 – Суть поняття терміну «маркетингові метрики» [1-9]
Автори
1
Ф. Котлер,
К. Келлер,
Дж. Хаузер,
К. Геральд,
Д. Лехман

Характеристика
2
«Маркетингові метрики» як кількісні показники або їх системи, які
можуть бути виміряні і записані різними способами, а також
використовуються для виявлення проблем при веденні бізнесу, при їх
поясненні, комунікації та плануванні результатів на майбутні періоди, а
також сукупного виміру маркетингових процесів. На наш погляд, даний
підхід найбільш широко розкриває сутність і значення маркетингових
метрик, однак, його ключовим недоліком є відсутність систематичного
моніторингу, який дозволив би виявити, на скільки швидко досягаються
цілі і ключові показники ефективності для ведення бізнесу.
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Продовження таблиці 1
1
Є.Б. Шведіна,
А. Хіршовіч,
М. Анклеса

2
Завдяки маркетинговим метрик підприємці мають можливість
вимірювати ефективність кожної з маркетингових програм, а також
можуть оцінити ефективність рекламної діяльності свого бізнесу. На
наш погляд, висунуте поняття є доступним і лаконічним, проте, не в
повній мірі відображені потреби споживачів і їх поведінка з урахуванням
специфіки ведення бізнесу.
Т. Амблер,
Маркетингові метрики – це один із способів моніторингу і контролю
О. Мінц,
бізнесу, за допомогою якого можуть бути виявлені певні проблеми і
І. Куримов
діагностовано їх причини, поряд з якими можливо планування майбутніх
результатів. Слід зазначити, що головною перевагою даного підходу є
систематичний моніторинг і своєчасне рішення виявлених проблем,
проте, на нашу думку, дане визначення відображає в основному
моніторинг показників, пов'язаних із самою фірмою, і обмежує контроль
за ринком в цілому.
М.М. Дворяшин, Маркетингові метрики розглядаються як вимірювачі задоволеності
А.В. Петрушенко, потреб клієнтів, однак, зовсім не враховані показники оцінки
І.А. Риштейн
ефективності маркетингової діяльності самого підприємства та ринку в
цілому. Таким чином, під маркетинговим метриками пропонується
розуміти безперервний, регулярний моніторинг і контроль за
кількісними показниками підприємства і ринку в цілому, спрямованих
на виявлення та вирішення проблем фірми, з метою розвитку бізнесу та
задоволення потреб споживачів.
Н.М. Смолянюк Маркетингові метрики виступають як управлінська інформація і як засіб
управління. Для економічної оцінки маркетингової дії на ефективність
діяльності підприємства важливо визначити кінцеві і проміжні
результати операцій маркетингу, які розрізняються по напрямам дії. За
допомогою маркетингових метрик можна виміряти ефективність
проведення будь-яких маркетингових кампаній, в т. ч. як кількісні, так і
якісні показники: стосунки з громадськістю, стосунки з медіа,
спонсорство, виставки, репутацію, обізнаність про бренд та ін. Останні
тенденції свідчать про поступовий перехід маркетингу з традиційної
реклами і PR в соціальні медіа.

Поряд з неузгодженістю думок вчених щодо визначення поняття
«маркетингові метрики» існують різні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів
до принципу угруповання маркетингових метрик в єдину систему оцінки
ефективності маркетингової діяльності та бізнесу в цілому. Розглянемо більш
детально деякі з них.
Так, класифікація маркетингових метрик, запропонована Девісом Дж. в
2007 р., орієнтована на оцінку ефективності організації системи продажу,
виключаючи фінансові, ринкові показники та ін.
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Класифікація маркетингових метрик, розроблена Фарріс П. та ін. в 2010 р.,
включає наступні показники оцінки: ринкові, фінансові, продуктові, споживчі,
збутові, цінові, просування, реклама і Інтернет, внесок маркетингу. Дане
угрупування значно ширше, однак, на наш погляд, не дивлячись на те, що
розширена класифікація дозволяє оцінити суб'єкти ринку з різних сторін і сприяє
прийняттю більш точних рішень, при оцінці ефективності даних показників
можна зіткнутися з дефіцитом даних для проведення необхідних розрахунків.
У 2009 р Петерсеном А. була сформована класифікація маркетингових
метрик, що оцінює капітал бренду, цінності клієнта, значимість «сарафанного
радіо» і рекомендацій, утримання та придбання клієнтів, кількість перехресних
купівель, купівлі через різні канали, повернення товару. Розрахунок даної групи
метрик дозволить поліпшити продаж та створити власний бренд.
Група

маркетингових

метрик,

запропонована

Фарлеєм

Дж.,

систематизована для оцінки створення і просування виключно нового товару.
Класифікація, розроблена Амблером Т., орієнтована на оцінку роботи персоналу
компанії. Так, незважаючи на безліч класифікацій маркетингових метрик,
запропонованих зарубіжними авторами і вітчизняними вченими, були
систематизовані маркетингові метрики для оцінки ефективності маркетингової
діяльності підприємств з урахуванням особливостей вітчизняного ринку.
Класифікація маркетингових метрик

діагностики (diagnostics)
зображують вимірювання
нижчого рівня метрик, які
пояснюють зміну,
наприклад, обсягу продажу
певного каналу розподілу

похідні (derivatives) –
тенденції, наприклад,
порівняння фактичного
і минулого обсягів
продажу

другі похідні
(doublederivatives)
показують швидкість
зміни тенденції,
наприклад, чи
сповільнюється швидкість
обсягу продажу

Рисунок 1 – Класифікація маркетингових метрик за Амблером Т. [1]
Бєльскіх М. визначає десять класичних маркетингових метрик: обсяг ринку,
частка ринку, обізнаність про бренд / торгову марку, індекс розвитку бренду,
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проникнення на ринок, маржа, відсоток первинних купівель, середня кількість
купівель по кожному маркетинговому каналу, прогноз продажу, ROI, ROMI.
Автор

у

своїх

роботах

пропонує

таку

класифікацію

маркетингових

метрик – рис. 2 [4].
Класифікація маркетингових метрик
моніторинг
конкуренції

– розрахунок частки продаж підприємств на ринку, індекс
розвитку бренду, коефіцієнт просування продукції на ринку,
ступінь просування бренду на ринку, ступінь обізнаності,
купівельні звички та лояльність

розрахунок маржі та
прибутку

– приймають до уваги такі маркетингові метрики як маржа на
одиницю продукції, маржа по окремому маркетинговому
каналу, постійні та змінні витрати, фінансування
маркетингових програм

метрики
продовольчого
менеджменту

– описують обсяг повторних продаж, проби, проникнення

прибутковість
покупця

– новизна, коефіцієнт утримання, прибутковість покупця,
майбутня цінність клієнта (LCV)

оптимізація
управління
маркетинговими
каналами

– прогноз продаж, ефективність роботи менеджерів з
продажу

робота з новими
клієнтами
ступінь задоволення
продукцією
утримання клієнтів
результативність
участі в
маркетингових
заходах

– рівень обізнаності, драйвери прийняття рішення про
покупку, кількість нових клієнтів, частка ринку, ROMI,
витрати на одного нового клієнта
– простота в навчанні, легкість в використанні, ступінь
задоволення по відношенню до очікувань
– відсоток утримання, відсоток втрати покупців, RFM –
аналіз
– валовий продаж до та після заходу; зміни в тривалості
циклу продаж; зміни трафіку до сайту або магазину,
збільшення частки ринку, збільшення проникнення на ринок,
коефіцієнт нових покупців порівняно з кількістю, які
повертаються, коефіцієнт нових / унікальних покупців,
порівняно з тими, що повертаються, підвищення взаємодії з
брендом, підвищення виставлення бренду, підвищення
обізнаності.

Рисунок 2 – Класифікація маркетингових метрик за Бєльскіх М. [4]
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У своїх працях Ребязіна В.А., Давій А.О., Карлова Я.І. розглядають наступні
маркетингові метрики для розрахунку ефективності маркетингової діяльності
підприємств-виробників товарів повсякденного попиту, представлені в табл. 2.
Таблиця 2 – Класифікація маркетингових метрик
Класифікаційні ознаки
Метрики для оцінки
фінансових аспектів
маркетингової діяльності
Метрики для оцінки бренду і
товарного портфелю
Метрики, пов'язані з оцінкою
стану ринку
Метрики, що оцінюють
діяльність відділу продажу
Метрики в управлінні
каналами розподілу і
продажем
Метрики в просуванні товарів
і послуг
Метрики в Інтернеті
Метрики в ціноутворенні
Метрики, що оцінюють
споживачів

Маркетингові метрики
1. Обсяг продажу в натуральному і грошовому вираженні.
2. Прибуток.
1. Рівень пізнаваності бренду.
2. Рівень споживання продукції в категорії.
1. Обсяг ринку.
2. Частка підприємства на ринку в натуральному і
грошовому вираженні.
1. Кількість контактів.
2. Активна клієнтська база.
1. Середньозважена дистрибуція.
2. Кількість точок продажу.
1. Оцінка впливу ТБ-реклами.
2. Оцінка ефективності медіакампанії
1. Кількість зареєстрованих користувачів.
2. Кількість отриманих «лайків».
1. Зміна цін на продукцію компанії.
1. Обсяг споживання.
2. Бажання спробувати продукт.

Однак, варто зазначити, що ці метрики (табл. 2) відрізняються хорошою
половинчастю, а також повнотою інформації з даних видів маркетингової
активності з баз даних безпосередньо фірми, а також даних дослідницьких
компаній в цій галузі.
Таким чином, теоретики і практики з маркетингу розробили безліч
показників для оцінки маркетингової діяльності промислового підприємства,
однак, стандартного набору показників не існує. Через те частина показників є
досить універсальними і прийнятними для діяльності будь-якого підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Під маркетинговими
метриками пропонується розуміти безперервний, регулярний моніторинг і
контроль за кількісними показниками підприємства і ринку в цілому,
спрямованих на виявлення та вирішення проблем фірми, з метою розвитку
бізнесу та задоволення потреб споживачів. Слід зазначити, що автор не
рекомендує використовувати відразу всі запропоновані метрики, оскільки
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вважає це недоцільним, а пропонує визначити ряд показників, в залежності від
сфери діяльності підприємства, за допомогою яких можливо проводити оцінку,
що дозволить визначити найбільш цікаві маркетингові інструменти і зробити
результативні висновки. Обчислення маркетингових результатів – показників
економічності і ефективності – дозволяє більш об'єктивно оцінити внесок
маркетологів в результати бізнесу, формувати обґрунтовані бюджети, зробити
маркетингову діяльність більш прозорою і вимірюваною.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УДК 330.341.1
Бондаренко В.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ
В статті розглядаються питання розвитку регіонів, їх інвестиційної стратегії.
Визначено фактори формування інвестиційної стратегії регіону. Надано
характеристику принципам

формування інвестиційної стратегії регіону.

Виділено п'ять етапів алгоритму, на основі якого може бути здійснена
реалізація інвестиційної стратегії регіону.
Ключові слова: регіон, стратегія, інвестиції, економіка регіону, інвестиційна
діяльність, фінансові ресурси, інвестори, стратегічне управління.
Постановка проблеми. Однією з умов стабільного розвитку регіонів є
активізація інвестиційної діяльності, яка спрямована на залучення фінансових і
матеріальних ресурсів вітчизняних та зарубіжних інвесторів, а також
раціональне їх використання в найбільш пріоритетних галузях економіки. Обсяг
вливання в економіку регіону інвестицій - один з критеріїв ефективності його
функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад в дослідження
актуальних питань в інвестиційній діяльності внесли вчені Л.І. Абалкін,
Т. Амблер, І.Т. Балабанова, В.М. Геець, З.В. Герасимчук, М.С. Герасимчук,
М.І. Долішній, Б.Є. Кваснюк, Дж. Кейнс, Н.Д. Кондратьєв, В.І. Кушлін,
І.І. Лукінов, В.В. Леонтьєв, П. Самуельсон, Дж.Р. Хікс, М.Г. Чумаченко,
М. Шарп, Л.В. Шинкарук, Й. Шумпетер та ін. Але це питання потребує ще
більшого вивчення й розкриття.
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Метою статті є визначення особливостей формування та реалізації
інвестиційної стратегії регіону.
Виклад основного матеріалу. Стратегія розвитку країни втілюється
через стратегічне управління, яке зводиться до постановки цілей і завдань
органами державного управління з урахуванням внутрішніх можливостей
економіки та змін у зовнішньому середовищі.
На рівні регіону стратегія - це управління політичним, соціальним і
перспективним економічним розвитком регіону, що здійснюється державними
органами влади та місцевого самоврядування [9].
На сьогоднішній день управління інвестиціями в регіонах характеризується
відсутність достовірної оцінки інвестиційного клімату і чітко розробленої
інвестиційної стратегії на регіональному рівні.
Крім того, виникає ряд проблем, пов'язаних з низьким рівнем залучення
інвестицій в регіон:
- недостатньо високий рівень розвитку вітчизняного механізму по
залученню інвестицій ;
- недостатній рівень досвіду роботи з інвесторами;
- небажання керівників підприємств та організацій йти на матеріальні
витрати в процесі залучення інвестицій, мати справу з ризиком;
- високий рівень інфляції та корупції;
- наявність ризиків дестабілізації на валютному ринку.
Додатково до всього, вагомими проблемами є нестабільна політична
ситуація, недостатньо розвинута інноваційна та ділова інфраструктура в сфері
інвестування та глобальні кризові явища, які суттєво гальмують надходження
інвестицій в регіон.
У даних умовах процес формування інвестиційної стратегії, як самостійного
інструменту регіонального управління, повинен ґрунтуватися на системному
підході, який передбачає розробку системи стратегій, що підтримують стратегію
розвитку регіону, до числа яких входять інноваційна, інвестиційна, фінансова,
економічна, промислова та інші стратегії.
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Використання інвестиційної стратегії в управлінні регіоном забезпечить
його

збалансований

економічний

розвиток,

зростання

інвестиційного

потенціалу та в подальшому вдосконалить механізм стратегічного управління
інвестиційною діяльністю як складової частини соціально-економічного
розвитку регіону в цілому.
Слід погодитися з думкою Швайки Л. А., який вважав, що стратегічне
управління регіону за критерієм інвестиційної привабливості означає побудову
системи функціональних соціальних і економічних залежностей основних
параметрів розвитку від зростання інвестицій. Відносно регіону стратегічне
управління повинне здійснюватися в рамках державного регулювання
економіки і бути націлене на створення умов стійкого економічного зростання
регіону та підвищення життєвого рівня його населення шляхом формування і
підтримки конкурентоспроможності регіону [10].
Управління інвестиційною діяльністю – це багатогранний процес, який
допускає використання різних підходів і концепцій. У свою чергу, ефективність
інвестиційної діяльності визначається якістю управління, яке являє собою
систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень,
пов'язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.
Одне з головних завдань ефективного управління інвестиційною діяльністю
регіонів полягає в тому, щоб вибрати підхід, що найбільшою мірою відповідає
умовам функціонування, і органічно вписати його в загальну систему
управління.
Стратегічне

управління

інвестиціями

спрямоване,

насамперед,

на

досягнення економічних цілей бізнесу - максимізації довгострокових обсягів,
заняття своєї ніші на ринку, створення бренду та іміджу регіону, задоволення
виробництва

регіоном соціальних потреб щодо стабілізації місця і ролі в

суспільстві.
Формування інвестиційної стратегії значно підвищить ефективність
управління в сучасних умовах та дозволить отримувати позитивні тенденції в
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розвитку регіону. Так, розробка інвестиційної стратегії регіону дозволяє
надати

інвестиційному

процесу

такі

якісні

риси,

як

цілісність

і

конструктивність, а суб'єкти управління, будучи орієнтовані не лише на
економічні показники, але й на самореалізацію, більше мотивовані на
конструктивну поведінку. У рамках реалізації інвестиційної стратегії регіону,
постійно корелюючи дані щодо змін зовнішнього середовища, можливо гнучко
змінювати поточні орієнтири і модифікувати інструменти дії, що підвищує
ефективність регулювання інвестиційного процесу.
У літературі інвестиційна стратегія визначається як система цілей і
пріоритетів інвестиційної діяльності, визначає напрямки розвитку господарської
системи [2]. При цьому регіональна інвестиційна стратегія повинна являти
собою комплекс взаємопов'язаних за завданнями, термінами здійснення і
ресурсам цільових програм, окремих проектів і заходів, що забезпечують
синергетичний ефект при вирішенні системних проблем економічного
зростання.
Іщук І.О. визначає інвестиційну стратегію як процес формування системи
довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних
шляхів їх досягнення на основі оцінки наявного інвестиційного потенціалу[8.].
В роботі Бясова К.Т [3.] інвестиційна стратегія визначається як генеральний
напрямок (програма, план) інвестиційної діяльності організації, дотримання
якого в довгостроковій перспективі повинно привести до досягнення
інвестиційних цілей і отримання очікуваного інвестиційного ефекту.
Бондаренко А.Ф., Винниченко Н.В. відзначають, що “стратегічне управління
інвестиційною діяльністю в регіоні являє собою динамічний процес аналізу
інвестиційного середовища регіону, вибору інвестиційних стратегій регіону,
планування, забезпечення і реалізації розроблених інвестиційних планів, що
полягають в розв’язанні таких основних завдань як формування стратегічного
бачення розвитку інвестицій в регіоні, перетворення стратегічного сценарію і
місії в цілі та завдання інвестування, розробка інвестиційної стратегії для
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досягнення бажаних результатів, реалізація цієї стратегії, оцінка рівня
одержаних доходів та розгляд нових напрямків розвитку інвестиційної
діяльності регіону”[1, C. 66-70].
Регіональна інвестиційна стратегія - це цілеспрямована діяльність
(ухвалення рішень) за визначенням найважливіших напрямів фінансування
інвестицій, вибором пріоритетів розвитку регіону і розробкою потрібного для
їх здійснення комплексу заходів [5.].
Відповідно до думки Жданова В. П. [7], найбільш типовими цілями
розробки регіональної інвестиційної стратегії є:
- вироблення єдиної позиції і загального розуміння змін, що відбуваються
в регіональному інвестиційному середовищі;
- визначення напрямів регіонального інвестиційного розвитку і виявлення
в результаті налагодження партнерських стосунків найбільш вірогідної
поведінки державних та приватних організацій, що діють в інвестиційній
сфері;
- сприяння суб'єктам інвестиційної системи в прийнятті ними конкретних
рішень, що дозволяють підвищити цілеспрямованість і скоординованість дії та
зміцнити інвестиційний потенціал регіону.
Тому Жданова В. П. вважає, що формування інвестиційної стратегії
ґрунтується на прогнозуванні умов здійснення інвестиційної діяльності і
кон'юнктури інвестиційного ринку, що потрібні дослідження й оцінка
можливих варіантів інвестиційних рішень. Інвестиційна стратегія вимагає
періодичного коригування з урахуванням зміни зовнішніх умов і нових
можливостей.

Правильний

вибір

інвестиційної

стратегії

дозволить

сконцентрувати зусилля і ресурси на реалізації інвестиційного потенціалу та
ефективному розвитку регіону в ринкових умовах.
Інвестиційна стратегія регіону повинна бути спрямована на збільшення
сукупного інвестиційного потенціалу та його складових, на зниження сукупного
інвестиційного ризику та його складових. Тобто, в цілому, на підвищення
привабливості інвестиційного клімату регіону.
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Інвестиційна стратегія регіону включає:
- зростання рівня і якості людського капіталу в частині його ринкових
складових, у тому числі якості праці (зростання трудового потенціалу області);
- зростання доходів населення і, відповідно, зростання споживчого попиту (
споживчого потенціалу);
-

зростання

промислового

виробництва

(зростання

виробничого

потенціалу), причому, в основному за рахунок його реструктуризації та
підвищення частки та ефективності виробництв з високою доданою вартістю;
- розвиток інноваційного та венчурного бізнесу (зростання інноваційного
потенціалу);
- розвиток інститутів ринкової економіки (зростання інституційного
потенціалу);
-

розвиток

інфраструктури

регіону

(зростання

інфраструктурного

потенціалу);
- зростання податкової бази та прибутковості підприємств регіону
(зростання фінансового потенціалу);
- зниження економічного ризику за рахунок послідовного розвитку
ринкових відносин і гарантій недоторканності приватної власності і приватних
інвестицій;
-

зниження

фінансового

ризику

шляхом

підвищення

ступеня

збалансованості регіонального бюджету і муніципальних бюджетів, а також
зниження числа кризових підприємств в області;
- зниження політичного та законодавчого ризиків шляхом вдосконалення
законодавчої бази , підвищення авторитетності місцевої влади всіх рівнів ,
ідеологічної підтримки федеральної та регіональної політики;
- зниження соціального ризику (рівня соціальної напруженості ) за рахунок
підвищення якості життя населення;
-

зниження

екологічного

ризику

навколишнього середовища);
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(зниження

рівня

забруднення

- зниження кримінального ризику за рахунок декриміналізації економіки
області , профілактичних заходів та зниження рівня злочинності в регіоні.
Інвестиційна стратегія регіону визначає :
-

інвестиційні

пріоритети

регіону

(території,

галузі,

технології

випереджаючого розвитку, що освоюються види продукції, робіт і послуг,
плановані до реалізації проекти);
- проблеми в інвестиційній сфері та заходи щодо їх вирішення;
- основні цілі управління інвестиційними процесами на території регіону;
- завдання, які необхідно вирішити для досягнення цілей інвестиційної
стратегії;
- обґрунтування методичних підходів до регулювання інвестиційних
процесів;
- заходи, взаємопов'язані за цілями, завданнями, термінами здійснення і
ресурсам, а також цільові програми, окремі проекти, що забезпечують зростання
інвестицій в регіоні ;
- показники, що характеризують результативність стратегії ;
- загальні принципи співпраці органів державної влади регіону та органів
місцевого самоврядування в галузі поліпшення інвестиційного клімату регіону.
Про розробці інвестиційної стратегії необхідно враховувати фактори, що
впливають на її формування, це насамперед наявність фінансових ресурсів
регіону, можливості регіону залучати фінансування ззовні, інвестиційний
потенціал регіону та соціально-економічний розвиток регіону.
Фактори формування інвестиційної стратегії регіону наведені на рис. 1.
Інвестиційна стратегія регіону повинна базуватися на наступних принципах
(рис 2):
1. Принцип системності, що передбачає розглядати інвестиційну сферу
регіону як складну систему, що виконує ряд функцій, які забезпечують
реалізацію потреб, інтересів і цілей населення, ділового співтовариства і органів
управління.
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Фактори формування інвестиційної стратегії регіону
Рівень соціально-економічного
розвитку регіону

Характеристика внутрішнього та
зовнішнього середовища

Інвестиційна привабливість регіону

Економічні тенденції інвестиційних
потоків

Рівень інноваційного розвитку

Рівень ділової активності

Рівень державної підтримки

Наявність фінансових та інших
ресурсів

Спеціалізація регіону
Потреба регіону в інвестиціях
Інституційне середовище та
законодавча база

Способи освоєння інвестицій

Рисунок 1 – Фактори формування інвестиційної стратегії регіону
Принцип системності

Принципи розробки інвестиційної стратегії

Принцип узгодження інтересів
Принцип поєднання
Принцип випередження
Принцип мінімізації інвестиційного ризику
Принцип вирівнювання диспропорцій
Принцип еволюційної спадковості
Принцип обліку невизначеності
Принцип нових орієнтирів
Принцип мінімізації інвестиційного ризику
Принцип інвестиційної гнучкості і альтернативності

Рисунок 2 – Принципи формування інвестиційної стратегії регіону
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2. Принцип узгодження інтересів. Полягає в знаходженні балансу інтересів
учасників інвестиційно-інноваційної діяльності в процесі досягнення ними їхніх
цілей.
3. Принцип поєднання . Цей принцип полягає у забезпеченні поєднання
перспективного,

поточного

та

оперативного

управління

інвестиційною

діяльністю.
4. Принцип випередження . Полягає в тому , що інвестиційна сфера та
інноваційний сектор повинні вибирати власний шлях розвитку, який дозволив би
їм зберегти свою індивідуальність, зміцнити конкурентні позиції, підвищити
привабливість і вийти на випереджальну траєкторію розвитку.
5. Принцип мінімізації інвестиційного ризику. Практично всі інвестиційні
рішення, що приймаються на підприємстві в процесі формування інвестиційної
стратегії, змінюють рівень інвестиційного ризику. Залежно від різного
інвестиційного поведінки по відношенню до ризику рівень його допустимого
значення в процесі розробки інвестиційної стратегії на кожному підприємстві
повинен встановлюватися диференційовано.
6. Принцип вирівнювання диспропорцій. Орієнтований на зменшення
асиметрії у розвитку інвестиційної сфери та інноваційного сектору регіону,
ліквідацію «вузьких » місць у структурі їх окремих компонентів.
7.

Принцип

еволюційної

спадковості.

Означає

використання

в

стратегічному управлінні елементів зі старих і нових підходів, тобто раніше
існуючих прогресивних форм організації інвестиційної та інноваційної
діяльності в якості базових складових нових структур: державних наукових
центрів, технопарків .
8. Принцип обліку невизначеності. Означає необхідність наявності
альтернативних

сценаріїв

розвитку

через

зростаючу

невизначеності

у

функціонуванні світового ринку капіталів та інноваційного сектора.
9. Принцип нових орієнтирів. Передбачає перехід до нової системи
цінностей в управлінні, основу якої складають зростаюча значущість людського
капіталу, інтелектуальний потенціал нації, віз народження духовності,
підвищення якості життя населення.
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10. Принцип мінімізації інвестиційного ризику. Практично всі інвестиційні
рішення, що приймаються на підприємстві в процесі формування інвестиційної
стратегії, змінюють рівень інвестиційного ризику. Залежно від різного
інвестиційного поведінки по відношенню до ризику рівень його допустимого
значення в процесі розробки інвестиційної стратегії на кожному підприємстві
повинен встановлюватися диференційовано.
11. Принцип інвестиційної гнучкості і альтернативності . Інвестиційна
стратегія повинна бути розроблена з урахуванням адаптивності до змін факторів
зовнішнього інвестиційного середовища. Крім іншого в основі стратегічних
інвестиційних рішень повинен лежати активний пошук альтернативних варіантів
напрямі , форм і методів здійснення інвестиційної діяльності, вибір найкращих з
них, побудова на цій основі загальної інвестиційної стратегії і формування
механізмів ефективної її реалізації.
Реалізація

даних

принципів

дозволяє

підвищити

ефективність

інвестиційної стратегії регіону та забезпечити зв'язок стратегії соціальноекономічного розвитку з інвестиційними стратегіями.
Мета розробки інвестиційної стратегії регіону:
- проведення оцінки стратегічно значимих кількісних і якісних
характеристик економіки регіону, доступних ресурсів її розвитку і формування
переліку заходів, що створюють сприятливі умови залучення інвестицій для
вирішення ключових завдань соціально-економічного розвитку регіону .
Для досягнення поставлених цілей розробляється інвестиційна стратегія за
такими етапами:
- діагностика поточного стану;
- визначення напрямів поліпшення інвестиційного клімату;
- підготовка рекомендацій щодо вдосконалення інвестиційного клімату.
Структура інвестиційної стратегії регіону має наступні складові: стратегічні характеристики і ресурси розвитку, - аналіз інвестиційного клімату
регіону, - державна підтримка інвестиційної діяльності, - SWOT - аналіз
інвестиційної привабливості, - стратегічні цілі, завдання та ключові показники
інвестиційного розвитку, - напрями розвитку регіону.
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Фактори підвищення інвестиційної привабливості:
- заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості,
- перелік пріоритетних інвестиційних проектів,
- оцінка ресурсного забезпечення стратегії,
- соціально-економічні результати реалізації стратегії,
- механізм реалізації стратегії,
- графік контролю виконання і графік перегляду стратегії,
- ризики стратегії та ризиків залучення інвестицій.
Реалізація інвестиційної стратегії регіону може бути здійснена на основі
наступного алгоритму, що включає п'ять етапів (рис. 3).
Перший
етап

Загальна інвестиційна стратегія:
- вибір загальної стратегії - оборонної, наступальної,
комбінованої і ін.;
- вибір інвестиційної стратегії.

Другий
етап

Аналіз інвестиційної політики:
- вивчення та моніторинг зовнішнього оточення;
- оцінка внутрішнього потенціалу;
- аналіз конкурентного оточення.

Третій
етап

Цілі інвестиційної політики:
- формулювання цілей;
- вибір пріоритетних галузей;
- визначення стратегічних технологій і інноваційних
процесів

Четвертий
етап

П'ятий
етап

Реалізація інвестиційної стратегії:
- Оцінка стратегічних альтернатив;
- Розробка інвестиційного механізму;
- Виробничий , фінансовий інжиніринг ;
- Інформаційно- консалтингове обслуговування.
Координація та контроль:
- Створення координуючої і контролюючої структури;
- Моніторинг та оцінка результатів;
- Внесення корективів в розроблену стратегію

Рисунок 3 – Алгоритм реалізації інвестиційної стратегії регіону
Очікуваним ефектом від реалізації інвестиційної

стратегії

має стати

прискорення соціально - економічного розвитку регіону та підвищення його
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інвестиційної привабливості , створення необхідних конкурентних переваг і
фундаменту для розвитку регіону.
Таким чином, інвестиційна стратегія регіону є ефективним і сучасним
інструментом управління інвестиційною діяльністю, яка враховує регіональні
особливості розвитку і дозволяє скоординувати дії органів федеральної та
регіональної влади, інвесторів і представників ділових кіл.
Інвестиційна стратегія повинна розроблятися як для функціонування
регіональної економіки в цілому, так і включати в себе рішення по окремих
підприємствах чи сферам соціально-економічної діяльності регіону.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Формування

інвестиційної стратегії регіону в соціально - економічній системі з теоретикопрактичних позицій представляється вкрай необхідною, так як тільки на її основі
може бути досягнутий прогрес у розумінні особливостей формування нової
цілеспрямованої інвестиційної політики регіону, спрямованої на якісне
зростання інвестиції у розвиток інноваційного конкурентоспроможного
виробництва, що дає основу для забезпечення конкурентоспроможності регіону.
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Головчук Ю.О., к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ PRODUCT PLACEMENT
У РАКУРСІ УКРАЇНА - СВІТ
Стаття присвячена дослідженню ефективності використання інструменту
product placement. У статті розкрито сутність Product Placement, як
інструменту психологічного впливу на поведінку споживачів. Визначено тренди
розвитку Product Placement, їх напрямки та динаміку.
Ключові слова: product placement, реклама, ринок, споживач, продукт, фільм.
Постановка проблеми. Кожного року компанії витрачають все більше
коштів на просування в різних каналах комунікацій, щоб досягти свого
омріяного клієнта. Проте, сьогодні покупця вже не наздогнати. Він сприймає
тільки те, що йому подобається, дивиться лише те, що його приваблює, відвідує
лише ті місця, які йому до вподоби, а тому і споживає лише той контент, який
він сам захоче.
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З огляду на ціннісні позиції бренду, що маркетологам необхідно знайти той
самий інструмент, який виглядав би цілком природньо. Так, щоб рекламований
продукт впливав на цільову аудиторію через один із атрибутів улюбленого героя
з телесеріалу, або як частина амплуа молодої зірки з ток-шоу, за розвитком якого
наша цільова аудиторія спостерігає. Саме в цьому і розкривається механіка
Product Placement. Product Placement захований у багатьох сегментах контенту,
який ми всі так любимо: серіали, фільми, ток-шоу, музикальні кліпи, ігри і т.д.
Загалом, Product Placement – це навмисна поява бренду в контенті для
популяризації серед аудиторії [1, с.90].
Історично прийнято вважати, що ця технологія зародилась у 30-х роках,
коли рекламодавці США хотіли популяризувати здоровий образ життя – як
єдино правильний. На фоні цього з’явився добре відомий усім мультфільм про
моряка Папая, який вічно їв шпинат щоб залишатись сильним та здоровим.
Одразу після виходу мультфільму в прокат, обсяг продажу консервованого
шпинату зріс на 30%, а усім стало зрозуміло, що ця технологія працює
бездоганно. Це і стало історичною «відправною точкою» для широкого
застосування Product Placement у всіх каналах масових комунікацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед психологів, маркетологів
і економістів, що приділяли увагу зазначеній проблемі, − А. Бадьїна, Дж. Берет,
Н. Бутенко, Я. Григор’єва, Ю. Громцев, Е. Дружиніна, С. Маріарті, Е. Ранат,
Т. Приймак, І. Спірідонов та ін.
Мета статті – проаналізувати Product Placement в Україні, так і на
глобальному ринку, визначити тренди розвитку, їх напрямки та динаміку в
залежності від різних каналів просування.
Виклад основного матеріалу. Сучасний споживач щоденно мимовільно
споглядає близько 45 рекламних роликів по телебаченню, за тиждень ж їх число
виростає аж до 190. З огляду на це, шанс того, що для вашої реклами буде
приділена необхідна увага з сторони глядача, зовсім малий, а шанс того, що він
його запам’ятає – взагалі мізерний. Саме тому Product Placement і брендований
контент користується все більшим попитом зі сторони рекламодавців. На
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сьогоднішній день важко уявити собі хоча б один фільм, серіал чи навіть токшоу, де не промайнув би хоча б один бренд, адже кожен хоче виділити себе та
свій товар серед однорідного рекламного шуму. За даними дослідників,
щорічний приріст оборотів Product Placement у світі складає 15-16% (до 21 млрд.
дол.). Безсумнівним лідером за доходами з такого маркетингового інструменту є
США (близько 60% всіх доходів).
В Україні Product Placement розвивався хоч і не дуже швидко, проте
впевнено (+11% у 2016 р., +1% у 2017 р.). Проте вже у 2018 р. на ринку стався
обвал і використання Product Placement скоротилось на колосальних 30% [2].
Серед основних причин, вітчизняні маркетологи виділяють:
-

вихід з галузі окремих крупних рекламодавців (ТМ «Щедро»,

ТМ «Жокей», ТМ «Jacobs»);
-

скорочення окремих категорій, які використовували інтеграцію, як

один із своїх інструментів (одяг, взуття – 44%, безалкогольні напої – 21%, прод.
товари – 6%);
-

перехід окремих рекламодавців на прямий спосіб рекламування

(Ролтон, Олейна).
Проте, насправді, доля Product Placement у всій рекламі на ТБ становить
всього 4%, і рішення навіть декількох великих рекламодавців може значно
вплинути на загальну картину.
Product Placement сьогодні можна розбити на підкатегорії, де будь-яка з
класифікацій має місце і може проявитись в залежності від вашої сміливої
фантазії: можливо ваш продукт стане атрибутом фільму або ж серіалу, можливо
телепередачі, комп’ютерної гри або ж навіть улюбленого музикального кліпу.
На сьогоднішній день, найпоширенішими каналами застосування Product
Placement є такі: фільми; серіали; телешоу; кліпи; ігри;
Загалом, розвиток Product Placement найтісніше переплітається з
розвитком кінематографії. Для прикладу, в США за рік випускають близько 700
фільмів з вбудованою інтеграцією, їх загальні касові збори ж скадають більше
ніж 27 млрд. дол. Україна ж у 2018 році випустила всього 34 фільми, при чому їх
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касові збори склали менше 5 млн. дол., до того ж, майже всі ці фільми стали
збитковими (окрім Дзідзьо Контрабас). Проте, не дивлячись на це, вітчизняний
кінематограф розвивається та посилює свої позиції з кожним роком .
Кількість українських фільмів з інтегрованим PP
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Рисунок 1 – Кількість вітчизняних фільмів з технологією Product
Placement
Чому ж спостерігається такий стрімкий ріст у галузі кіноіндустрії для цієї
технології маркетингу? Основні причини є такими:
1. Рекламний бюджет. Середня ціна одного згадування в іноземному
фільмі – 22 тис. дол.
2. Проекція на реальне життя. Без брендів та реклами – це вже казковий,
несправжній світ. Саме тому, якщо у супермаркеті в фільмі глядач не побачить
Coca-Cola, то це вже не справжній супермаркет.
3. Характеристики головного героя. Наприклад, якщо головний герой
фільму заможний та егоцентричний, то машина класу «Люкс» і найдорожчий
віскі краще передадуть його характер глядачу, аніж слова.
Серіали – ще один популярний для спонсорів майданчик. У 2018 році,
наприклад, в Сполучених Штатах випустили близько 450 нових оригінальних
серіалів. Однак, якщо в фільмах Product Plecment стрімко розвивається з кожним
роком, то в серіалах спостерігається невеликий спад (-4% у 2018 р.), а також
скорочення числа рекламодавців (-5% у той же рік). Справжню причину назвати
важко: можливо, спонсорство у серіалах несе за собою великі затрати; можливо,
справа в контенті серіалів, в яких спонсор буде виглядати неорганічно.
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Основна тенденція 2016-2018 років в Україні – телеканали почали
активніше створювати власні вітчизняні серіали. За останні роки, кількість
створюваного в Україні телепродукту збільшилась на +250% і зараз становить
близько 11% ефірного часу [3, с.150-200].
ТОП-10 українських серіалів за 2018 рік
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Рисунок 2 – Рейтинг вітчизняних серіалів з інтегрованим
Product Placement
З розвитком серіального телепродукту, канали почали більш активно
шукати спонсорів, однак їх доля в серіалах досі залишається невеликою.
З точки зору Product Placement, найбільш вигідним форматом є ТБ-шоу та
реаліті-шоу. Їх можливості безкордонні: від простого згадування і самого
продукту в кадрі до переплітання сюжету з даним продуктом. В Україні
телешоу – найпопулярніший контент з найбільшою часткою ефірного часу
(26%), саме тому вони і є найпривабливішою для спонсорів нішою. Кількість
спонсорів для тебепередач у 2018 році сягає сотні. Найбільш популярною
передачею для Product Placement вже 4 роки залишається «Все буде добре», у
якому за рік фігурувало більше 120 брендів.
Успіх телешоу у розрізі інтегрованої реклами пояснюється такими
чинниками:
 поріг входу на ринок є досить невисоким – від 300 тис. грн.;
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 більшість телешоу на вітчизняному ТБ є «запозиченими» форматами, які
вже проявили себе в інших країнах, а тому і менше існуючих ризиків;
 телешоу знімаються досить швидко і вже через декілька місяців
рекламодавець побачить свій бренд на ТБ.
В такій різноманітності телепередач головна задача – правильно підібрати
проект для свого продукту, а також правильно інтегруватись, адже в іншому
випадку продукт може нести лише роздратування для глядачів. Бренд повинен
бути частиною проекту, доповнювати його.
Більш пізнім майданчиком для Product Placement є відеокліпи. Наразі
можливості використання брендів у кліпі необмежені. Проаналізувавши Product
Placement у відеокліпах 2018 року, можна помітити таку тенденцію:
 портативні

девайси,

машини,

дорогий

алкоголь

найчастіше

зустрічаються як спонсори в кліпах хіп-хоп виконавців;
 телефони, косметику, ювелівні вироби – прерогатива поп-виконавців;
 ретро-машини, віскі, музикальні інструменти найчастіше фігурують у
кантрі- та рок-виконавців.
В Україні брендів, які інтегруються в кліпи, дуже мало. Із останніх – робота
Івана Дорна – Африка, спонсорами якої стали JBL та Adidas. Для порівняння, у
популярного російського виконавця Тіматі, в одному з кліпів з’являється до 15
брендів (автівки, телефони, мобільні додатки, ювелірні прикраси, тощо) [4, с.28].
В Україні кожен другий користувач інтернету грає в ігри, а це більш, ніж
14 млн. населення. Дохід від вітчизняної ігрової індустрії у 2018 році склав 189
млн. дол. З зародженням перших відеоігр, у них почав з’являтись і перший
Product Placement. Ще у далекому 1983 році Coca-Cola дещо модифікувала
аркадний шутер Space Invaders і замінила ціль на букви P-E-P-S-I. Це і прийнято
вважати першою грою, у яку закладено такого роду спонсорство.
На нашу думку, головною перевагою ігрового Product Placement є те, що
гравець не просто спостерігає за брендом на своєму екрані, а може й взаємодіяти
з ним. Тим самим, у гравця виникають певного роду емоції, створюється «кредит
довіри» до бренду. А формати дозволяють експерементувати: в непорушному
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стані – розмістивши рекламний банер на узбіччі в симуляторі спортивних
перегонів, або ж динаміці – коли гравець керує автівкою потрібної марки.
Не можна не згадати про ще один досить цікавий формат – адвергейм. За
своєю суттю, це гра, всі події в якій розвиваються навколо визначеного бренду.
Його перевага в максимальній гнучкості: розгортається будь-яка ігрова
концепція, яка формується навколо меседжу для гравця-клієнта. Проте, ми
вважаємо, що головний недолік такої концепції – найбільші трудовитрати з
точки зору як рекламодавця, так і виконавця.
Ще одна проблема для ігрового Product placement – це те, що всі події
розгортаються у вигаданому світі та будь-який бренд у ньому буде виглядати
безглуздо. Проте, і тут рекламщики знайшли вихід: часто брендують так звані
«Lockboxes», які гравці отримують в ході гри. Тобто, гравець знаходить кейс,
брендований Asus, а в ньому знаходиться знижка на техніку, яку можна отримати
в реальному світі.
Загалом, більшість брендів, чия аудиторія завзяті геймери, чекають
головної події – чемпіонату світу по кіберспорту. Загальна аудиторія кіберспорту
у світі – 385 млн. ос., до того ж, вже до 2020 року прогнозують її ріст в 1,5 рази.
Також кіберспорт приносить значні доходи: майже 700 млн. дол., при тому доля
рекламних інвестувань від спонсорів – 74% всіх доходів.
Найпопулярніші види кіберспортивних дисциплін для розміщення Product
Placement представлені на діаграмі:
8%

Найпопулярніші типи ігр

18%

Шутери

12%

Екшн-ігри
Рольові ігри

13%

Спорт
Пригодницькі ігри
27%

22%

Інші

Рисунок 3 – Популярність типів ігор для Product Placement
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Оцінюючи дану ситуацію, керівник компанії Media First Ukraine, Дмитро
Мошаров, сказав: «Кіберспорт в Україні набирає все більших обертів, як і Product
Placement, з яким він тісно переплітається: останній чемпіонат, який відбувався
в Києві в 2017 році, зібрав аудиторію біля 40 тис. чол. До того ж, привернув увагу
великої кількості спонсорів. Однак, цей вид спонсорства вже на межі Product
Placement, заходу та піару.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, за результатами
проведених досліджень, можна зробити висновок, що Product Placement вже
завоював своє місце у маркетинговому міксі у всьому світі та продовжує
розвиватись. Реклама – галузь, яка дуже швидко розвивається. Як тільки
з’являється новий канал та новий контент – рекламщики одразу ж пильно його
дослідять та неодмінно опробують його. Тому на розвиток Product Placement
прямо впливає розвиток самого контенту і нових форматів. Грандіозний прорив
у розвитку виробництва українського контенту вже у найближчий час приведе
нових рекламодавців та сформує новий повноцінний вітчизняний ринок Product
Placement-у.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентоспроможність підприємства є однією із найбільш суттєвих ознак
успішності, перспективності, доходності та вигідного місця на ринку для
підприємства. Саме маркетинговий підхід, що лежить в основі управління
конкурентоспроможністю підприємства дає розгорнуту картину проблем,
перспектив, слабких та сильних сторін досліджуваного об’єкта. Завдяки
комплексу маркетингу (4P) аналізуються складові елементи, визначаються
подальші напрямки по управлінню конкурентоспроможністю.
Ключові
рівень

слова:

конкурентоспроможність

конкурентоспроможності

підприємства,

підприємства,

управління

конкурентоспроможністю підприємства, маркетинговий підхід до управління
конкурентоспроможністю підприємства.
Постановка

проблеми.

В

сучасних

умовах

розвитку

економіки

формуються якісно нові вимоги до діяльності підприємств. Однією з таких вимог
є конкурентоспроможність підприємства та його продукції.
Проблема

підвищення

рівня

конкурентоспроможності

продукції

підприємства є дуже актуальним питанням. Сьогодні умови формування
ринкових

відносин

характеризуються

не

тільки

впливом

зовнішньої

загальносвітової економічної кризи, а й швидкими темпами динамічності
вітчизняної економіки, зниження платоспроможності населення через значне
підвищення рівня інфляції, загострення конкурентної боротьби, інколи не досить
чесної [1].
Аналіз останніх джерел і публікацій. Питання конкурентоспроможності
підприємства висвітлювалось багатьма вітчизняними та закордонними вченими
і економістами, як-от: Балабановою І. В. 1,

Балабановою Л. В. 1,

Кривенко Г. В. 1, Лагутіним В. Д. 7, Осовською Г. В. 7, Романенко В. А. 7,
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Уманцівим Ю. М. 7, Фатхутдіновим Р. А. 7. Проте, потребують подальшого
уточнення та дослідження проблеми конкурентоспроможності з точки зору
маркетингового підходу.
Мета статті. Формування та управління конкурентоспроможністю
підприємства на основі маркетингового підходу.
Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність підприємства це його комплексна порівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг
над підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників
діяльності на певних ринках, за певний проміжок часу.
Тобто, конкурентоспроможність можна оцінювати шляхом порівняння
конкурентних позицій кількох підприємств на певному ринку.
Розрізняють окремі групи параметрів конкурентоспроможності: технічні,
економічні, нормативні (різних типів) [2].
При цьому обов'язковою вимогою є порівнянність оціночних параметрів, а
саме:
а) технології,
б) потенційних можливостей обладнання,
в) рівня персоналу,
г) системи управління,
д) рівня інновацій,
е) стану комунікацій,
є) рівня маркетингової політики,
ж) експортно-імпортних можливостей та інших параметрів.
В економічній літературі пропонується розрізняти чотири основні рівні
конкурентоспроможності підприємства:
Перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на
споживача не зважають.
Другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства
повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами.
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Третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а
вже самі потроху стають „законодавцями моди» у галузі.
Четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує в першу
чергу не виробництво, а управління і підприємство повністю стає „законодавцем
моди» на даному ринку [3].
Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є:
- застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту;
- забезпечення

єдності

розвитку

техніки,

технології,

економіки,

управління;
- застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмноцільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.);
- розгляд взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на всіх
стадіях життєвого циклу об'єкта;
- формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності
різних об'єктів.
Категорія «конкурентоспроможність підприємства» характеризується
переліком

наступних

властивостей:

порівнюваність,

просторовість,

динамічність, предметність, атрибутивність, системність, об’єктивність [3].
Порівнюваність вказує на те, що конкурентоспроможність підприємства
визначається та досліджується порівняно з реальними конкурентами, які
виготовляють аналогічну продукцію чи надають послуги і функціонують на
одному й тому ж ринку.
Просторовість означає те, що конкурентоспроможність підприємства
визначається у межах певного конкретного ринку, адже за рівних умов
підприємство може бути конкурентоспроможним на одному ринку та
неконкурентоспроможним – на іншому.
Динамічність свідчить про те, що поняття конкурентоспроможності є
обмеженим у часі, оскільки підприємство може бути конкурентоспроможним в
одному періоді, і позбутися цих позицій в іншому. Тому, дослідження
конкурентоспроможності підприємства потребує постійної оцінки її рівня,
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моніторингу показників, що її характеризують та дослідження джерел її
формування:
маркетингових,

техніко-екологічних,

виробничих,

реалізаційних,

професійно-кваліфікаційно-кадрових,

інноваційно-

інвестиційних, організаційно-економічних [4].
Предметність передбачає виділення набору параметрів, які формують
конкурентоспроможність підприємства, а саме: високу якість продукції;
використання сучасних технічних засобів та технологій; високий рівень
кваліфікації персоналу; формування позитивного іміджу підприємства та його
продукції в свідомості споживачів; застосування комплексу маркетингу при
просуванні продукції на ринок; забезпеченість підприємства матеріальними,
трудовими та фінансовими ресурсами; наявність патентів на унікальні винаходи;
використання прогресивних управлінських технологій тощо.
Атрибутивність вказує на виокремлення унікальних характеристик, які
формують конкурентну перевагу

підприємства (унікальність продукції,

додатковий сервіс, оригінальна технологія виробництва тощо).
Системність передбачає дослідження всієї сукупності або максимально
можливої кількості параметрів та умов, що формують конкурентоспроможність
підприємства, а також взаємозв'язки між ними і взаємообумовленості їх
складових. Тобто під системністю розуміють сукупність наукових методів і
практичних прийомів розв'язання складних економічних проблем.
Об'єктивність свідчить про те, що дослідження конкурентоспроможності
підприємства повинно базуватися на достовірній, перевіреній інформації, що
реально відображає об'єктивну дійсність, а висновки повинні обґрунтовуватися
точними аналітичними розрахунками [5].
В умовах ринкової економіки зібрати всю необхідну і повну інформацію
про конкурента неможливо, проте необхідно ретельно аналізувати поточний
стан конкурента, його конкурентну позицію в галузі.
Найчастіше використовують функціональний підхід до оцінки потенціалу
конкурента. При цьому об'єктами аналізу є: стратегії «портфеля продукції» з
його різноманітними техніко-економічними характеристиками; маркетинг,
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виробництво, система розподілу, дослідження та розробки, фінанси, кадри та
система управління.
Під управлінням конкурентоспроможністю продукції слід розуміти
процес

планування,

забезпечення

необхідного

рівня

і

підвищення

конкурентоспроможності продукції за допомогою цілеспрямованого впливу на
умови і чинники, що формують конкурентоспроможність. При цьому
конкурентоспроможність продукції створюється в рамках функціонування
певних процесів: дослідження, розробки, виготовлення та споживання. Отже,
управління конкурентоспроможністю продукції на різних стадіях здійснюється
опосередковано через управління процесами її створення і просування.
Дія

закону

конкуренції

об’єктивно

змушує

кожного

виробника

підвищувати якість товару та знижувати затрати на його створення та
використання. Але резерви підвищення якості й економії ресурсів можна
збільшити завдяки побудові системи менеджменту та використання при її
розробці наукових підходів, а саме − комплексного, функціонального,
відтворювального, маркетингового, інтеграційного та інших [6].
Якщо говорити конкретно за маркетинговий підхід, то він передбачає
орієнтацію на споживача при вирішенні будь-яких завдань щодо підвищення
конкурентоспроможності товару. Відповідно до цього підходу необхідно
відносити маркетинг до основоположної функції управління, а в його задачі
включати

розробку

стратегій

розвитку

товарів

і

послуг,

нормативів

конкурентоспроможності товарів, порядку використання на всіх стадіях
життєвого циклу товару концепції маркетингу, реклами, різних форм збуту
товарів. До функцій маркетингу неправомірно включати розробку, виробництво
та збут товару. Їх повинні виконувати функціональні і виробничі підрозділи
підприємства, але на основі маркетингової концепції, тобто з орієнтацією будьякої діяльності на ринок, на конкретні потреби споживачів.
Наприклад, вибір стратегії фірми має здійснюватися на основі аналізу
наявних і прогнозування майбутніх стратегічних потреб у даному виді товару чи
послуги, стратегічної сегментації ринку, прогнозування життєвих циклів
113

майбутніх товарів, аналізу конкурентоспроможності своїх товарів і товарів
конкурентів, прогнозування їхніх конкурентних переваг тощо. Маркетинговий
підхід варто застосовувати для рішення будьякого завдання в будьякому
підрозділі фірми.
У разі застосування маркетингового підходу пріоритетами вибору
критеріїв керування виступають:
1) підвищення якості об’єкта (виходу системи) відповідно до запитів
споживачів;
2) економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості об’єкта,
якості сервісу й інших чинників;
3) економія ресурсів у виробництві об’єкта за рахунок реалізації чинника
масштабу,

науково-технічного

прогресу,

удосконалювання

системи

менеджменту.
В даний час маркетинговий підхід на стадії формування стратегії об'єкта
застосовується рідко в зв'язку зі значними труднощами в прогнозуванні потреб
споживачів, небажанням більшості менеджерів і спеціалістів застосовувати
сучасні методи і підходи [7].
Якщо говорити про складне устаткування, яке є основою технічного
прогресу то доцільно реалізовувати маркетинговий підхід службою маркетингу
через наступні етапи:
1)

проводяться комплексні дослідження і прогнозування стратегічних

потреб, цінностей, параметрів ринку, можливостей виробника і розробляються
нормативи стратегічної конкурентоздатності товару і суміжних послуг;
2)

проводяться комплексні дослідження і розробляються нормативи

стратегічної конкурентоздатності технологій;
3)

організовується робота з уточнення місій організацій, підприємств і

фірм, положень про відділи, посадових інструкцій та інших документів, в яких
повинні бути відображені вимоги до якості переданих по ланцюжку робіт;
4)

організовується контроль реалізації маркетингового підходу за всіма

категоріями і стимулювання ефективності всіх робіт.
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Маркетинговий підхід рекомендуємо доповнити аналізом дотримання
підходу цінителя ексклюзивного сервісу – це підхід покупця до покупки
товару(послуги), який очікує, що:
1)

виробник на стадії стратегічного маркетингу вивчив його потенційну

потребу;
2)

розроблювач і виробник застосовували наукові методи управління;

3)

продавець чесний і професійний;

4)

документація(стандарти,

сертифікати,

інструкції)

об'єктивно

відображає рівень якості товарів і послуг, безпеку, ресурсоємність у сфері
споживання;
5)

виробник, посередники, торговельна і сервісна організації не

тимчасові, а постійні професійні партнери, які прагнуть якісно, з мінімальними
витратами, вчасно задовольнити потреби споживачів;
6)

влада захистить споживача від несправедливості [8].

Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Отже,

конкурентоспроможність визначається як характеристика товару, в якій
відображається його відмінність від товару-конкурента як за ступенем
відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витратами на її задоволення
на конкретному ринку у конкретний період часу. Маркетинговий підхід – це не
орієнтація своєї діяльності на задоволення потреб споживачів, а єдність усіх
категорій по орієнтації своєї діяльності на задоволення потреб кінцевих
споживачів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ОСВІТИ
Стаття присвячена особливостям маркетингу у сфері вищої освіти. Майбутнє
України багато в чому зумовлюється її системою освіти. Освіченість,
компетентність,

прозорість

і

професіоналізм

виступають

ключовими

чинниками суспільного розвитку. В даний час можна з повною впевненістю
констатувати становлення ринкових відносин в сфері освітніх послуг.
Загострилася конкуренція між освітніми установами за залучення потенційних
клієнтів.

В

таких

умовах

необхідність

пошуку

шляхів

підвищення

конкурентоспроможності закладів освіти не викликає сумнівів. Виходячи з
цього, можна говорити про впровадження маркетингового підходу до
формування ринку освітніх послуг.
Ключові слова: заклад вищої освіти, спеціальність, освітня програма, освітні
послуги, абітурієнти, студенти.
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Постановка проблеми. В даний час йде формування підходів і
принципових позицій, послідовне накопичення, нарощування маркетингового
інструментарію у вирішенні конкретних проблем ринку освітніх послуг. В
Україні це питання виникло порівняно недавно і поряд з підтримкою зустрічає
нерозуміння, сумніви і навіть опір. Однак перехід до ринкових відносин в сфері
освіти вже сформувався в суспільстві як доконаний факт і отримує все більшу
підтримку в усіх ланках, сегментах системи освіти. Всі ці умови, передумови і
чинники свідчать про актуальність і необхідність дослідження даної
проблематики.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти
використання маркетингу на ринку освітніх послуг досліджено і висвітлено в
наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме:
Л.Балабанової,
В.Герасимчук,

І.Бланк,

М.Василевського,

Н.Гончарової,

О.Грішанової,

В.Вітлінського,

А.Вовчак,

А.Загороднього,

У.Зінурова,

С.Ілляшенка, К.Корсак, С.Каламбет, В.Кремень, В.Крижно, Є.Крикавського,
О.Мармаза, С.Николаенко, І.Новікова, Е.Нікбахт, О.Панкрухіна, І. Станкевич та
інших. Однак питання специфіки маркетингу у сфері освіти не одержали
достатнього теоретичного та практичного застосування.
Мета статті – дослідження специфіки впровадження маркетингу у
закладах вищої освіти з метою створення більш високої, в порівнянні з
конкурентами, цінності освітніх послуг для споживача, здатних максимально
задовольнити його потреби, розмежовуючи поняття та застосовуючи елементи
комплексу маркетингу, як необхідну умову ефективного маркетингового
управління.
Виклад основного матеріалу. Залежно від складу і структури, фактично
реалізованих функцій розрізняють три умовних рівня застосування маркетингу в
закладах освіти:
- вищий рівень, що передбачає використання комплексу інструментів
маркетингової діяльності;
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- середній рівень, що передбачає використання окремих складових частин
маркетингової діяльності;
- нижчий рівень, що передбачає використання окремих елементів
маркетингової діяльності.
В закладах вищої освіти, де маркетинг став невід'ємною складовою
частиною функціонування, робота будується наступним чином:
I. Вище керівництво (ректор, проректори) знаходить розуміння і підтримку
у лінійних керівників (директорів інститутів, деканів і заступників деканів,
завідувачів кафедр) основних цілей і цінностей у виконанні вищої корпоративної
мети - місії закладу вищої освіти.
2. Виважено і відверто проводиться аналіз сильних і слабких сторін
основних сил і ресурсів закладу вищої освіти.
3. Вивчається зовнішнє середовище закладу вищої освіти: політичні,
економічні, демографічні, культурні, соціальні, правові чинники і умови.
4. Аналізу та оцінці піддаються найближче оточення, мікросередовище:
фінансові та адміністративні ресурси, зусилля адміністративного і науковопедагогічного складу, очікування і потреби студентів.
5.

Оцінюється

платоспроможність

основних

цільових

сегментів,

особливості стратегії інших закладів вищої освіти-конкурентів, їх цінові та
рекламні підходи та прийоми.
У склад цілей закладу вищої освіти входить максимізація доходів або
прибутку. Це в свою чергу включає: збільшення обсягів платних освітніх послуг,
впізнаваність торгової марки закладу вищої освіти, посилення партнерських
відносин з внутрішньою аудиторією, збільшення її лояльності, розширення
додаткової

і

бізнес-освіти,

виведення

на

ринок

нових

пропозицій

(спеціальностей, освітніх програм), посилення «академічного піару», зміцнення
і розширення міжнародного співробітництва тощо [6, c. 35].
Важливо, щоб зазначені цілі і напрями перетворювалися в конкретну
діяльність і мали свій бюджет. Їх виконання повинно бути точкою відліку для
оцінки успіху роботи підрозділів та ефективності ділової активності керівництва.
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Маркетингова діяльність передбачає використання чотирьох основних
елементів комплексу маркетингу: продукт, ціна, просування, розподіл [4, c. 12].
Перший елемент в комплексі маркетингу освітніх послуг - продукт. У
ринковій економіці існують товари і послуги громадського користування,
виробництво яких оплачується однією частиною населення, а користуються
ними інші. Виробляючи продукти громадського користування, заклад вищої
освіти працює одночасно на двох ранках. Заклад вищої освіти надає суспільству
освітні послуги певного виду, споживачами яких є студенти, і одночасно
представляє результати своєї діяльності на ринку праці, споживачами яких є
підприємства і організації різних галузей економіки. Присутня на двох ринках
(ринок освітніх послуг і ринок праці), заклад вищої освіти надає два види
взаємопов'язаних продуктів: освітню програму на ринку освітніх послуг і
випускників на ринку праці.
На ринку праці заклад вищої освіти виступає виробником специфічного
«товару» - випускників, яких наймають підприємства і компанії з метою
задоволення своєї потреби в кадрах потрібної кваліфікації. Особливість такого
специфічного «товару» пов'язана з наступними основними факторами:
1. Не тільки заклад вищої освіти бере участь у виробництві цього «товару»,
а й батьки, школа, середовище і оточення, а також сам випускник. Навіть у
формуванні професійно значущих знань, умінь і навичок, які потрібні
роботодавцям на ринку праці, бере участь не тільки заклад вищої освіти.
Самоосвіта в період навчання, паралельне навчання на різних курсах, вплив сім'ї
приносять випускникам знання, затребувані потім ринком праці.
2. Професійні якості не можна розглядати у відриві від інших
характеристик особистості, які значимі як при працевлаштуванні, так і під час
професійної діяльності.
3. Пропонуючи групі студентів одну і ту ж освітню програму, заклад вищої
освіти в результаті випускає різних фахівців. Відрізняються вони, в основному,
за ступенем засвоєння освітньої програми, за особистісними орієнтаціями на ті
чи інші аспекти своєї професії і т.п. [1, c. 100].
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На ринок освітніх послуг заклад вищої освіти виходить з освітніми
програмами, основними складовими яких є зміст навчальної програми,
організація і система управління навчальним процесом, науково-методичне та
кадрове забезпечення. При цьому кожен заклад вищої освіти для різних
спеціальностей пропонує різний асортимент таких освітніх програм. Освітня
програма розробляється закладом вищої освіти для того, щоб задовольнити
потребу в освіті, професійній підготовці, навчанні або перепідготовці, - тобто
досягненні певного соціального ефекту (зміна освітнього чи професійного
рівня). Саме з цим продуктом виходить на ринок будь-який освітній заклад
(заклад вищої освіти, середня школа, курси тощо). Заклад вищої освіти не
пропонує на ринку окремі освітні послуги у вигляді лекцій, семінарів і т.п., він
пропонує комплекс послуг, об'єднаних єдиною задачею і забезпечених
відповідними ресурсами.
Заклад вищої освіти, що не мають фахівців з інформаційних технологій та
обладнаних комп'ютерних класів, не може пропонувати освітні програми за
даним напрямом. Однак, навіть маючи в своєму розпорядженні зазначені
ресурси, заклад вищої освіти не пропонує своїм клієнтам розрізнені лекції чи
практичні заняття, а виходить на ринок з освітньою програмою з даної
спеціальності, що включає певний зміст, організацію навчального процесу,
систему управління цим процесом і систему його методичного, матеріального і
кадрового забезпечення. Тому продукт заклад вищої освіти можна визначити як
освітню програму.
Освітня програма - це комплекс освітніх послуг, націлений на зміну
освітнього рівня чи професійної підготовки споживача і забезпечений
відповідними ресурсами освітньої організації. Залежно від своїх можливостей і
потреб клієнтів заклади вищої освіти пропонують різний асортимент таких
програм, які класифікують за рядом ознак [7, c.24].
За освітнім рівнем освітні програми можуть бути довузівськими,
бакалаврськими, магістерськими, аспірантськими, програмами професійної
перепідготовки.
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За орієнтацією на певну спеціальність програми можуть бути з маркетингу,
товарознавства, фінансів, менеджменту, економіки, що користуються попитом
на ринку професій.
За формою навчання розрізняються програми денні, вечірні, заочні,
дистанційні, екстернат.
За

використовуваним

методам

навчання

програми

можуть

бути

традиційними, програмами проблемного навчання, програмами, заснованими на
аналізі ділових ситуацій і т.п. [7, c. 25].
При роботі з продуктом важливе значення має ефективне управління
номенклатурою напрямів, спеціальностей та спеціалізацій - своєчасне введення
нових і відмова від застарілих.
Для кожного закладу вищої освіти зміна номенклатури спеціальностей досить болючий процес. Це обумовлено тим, що під певні спеціальності
сформований

відповідний

професорсько-викладацький

склад,

створені

навчально-лабораторна база, бібліотечний фонд. Зміна номенклатури пов'язана з
переорієнтацією накопиченого освітнього потенціалу на нові види освітніх
програм. З точки зору мінімізації втрат заклад вищої освіти повинен віддати
перевагу тій спеціальності, яка зажадає найменшої перебудови всього
навчального комплексу.
Робота з продуктом є для закладу освіти головним інструментом
маркетингу і конкурентної боротьби. Нові або поліпшені послуги забезпечують
закладу освіти на певний час перевагу перед конкурентами. Це дозволяє
послабити інтенсивність цінової конкуренції, з якою пов'язана реалізація
освітніх послуг.
Важливим заходом у роботі з продуктом, є інновації і модифікація.
Інновації передбачають впровадження нових, які не пропонувалися раніше,
освітніх послуг.
Продуктові інновації дозволяють закладу вищої освіти збільшити
прибуток за рахунок підвищення ціни реалізації нової освітньої послуги
порівняно з її собівартістю. Це може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо
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на пропоновану нову освітню послугу є незадоволений попит. Крім того, заклад
вищої освіти може бути мотивований до створення інновацій перспективою
отримання інноваційної монополії. Іноді ця монополія носить тимчасовий
характер (конкуренти також освоюють дану освітню послугу), іноді - постійний
(конкуренти по ряду причин не можуть запропонувати таку ж освітню послугу
через відсутність кваліфікованих кадрів, необхідної лабораторної бази і
обладнання та ін.). Крім того, продуктові інновації можуть призвести до
зростання обсягів продажів, так як пропоновані нові освітні послуги,
перемикаючі на себе від конкурентів попит споживачів, тягнуть за собою
перерозподіл ринку.
При виведенні на ринок нових видів освітніх послуг і освітніх програм з
урахуванням регіональної спеціалізації державних закладів вищої освіти
перевагу віддають напрямам і спеціальностям, які:
- мають стабільний або потенційно зростаючий попит з боку державних
структур регіону;
- відповідають економічній спеціалізації і специфіці регіону;
- мають досить високий науково-освітній рівень в рамках країни.
Рішення про впровадження нової освітньої послуги приймається на основі
комплексу вимог. По-перше, дана послуга повинна відповідати як стратегічним,
так і тактичних цілей розвитку закладу вищої освіти. По-друге, заклад вищої
освіти повинен володіти необхідним науковим, методичним, кадровим,
матеріально-технічним і фінансовим потенціалом для освоєння даної послуги, а
її реалізація повинна привести до позитивних економічних результатів.
Модифікація являє собою зміну характеристик вже пропонованої освітньої
послуги, надання їй нових властивостей. Модифікація продукту можлива за
допомогою варіації або диференціювання.
Варіація в сфері освіти розглядається як зміна властивостей освітньої
послуги, причому колишня освітня послуга закладом вищої освіти вже не
пропонується. Варіаціями є заміна спеціалізацій у деяких спеціальностей,
перехід на інший рівень освіти (наприклад, з бакалавра на дипломованого
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фахівця), зміна строків навчання у різних освітніх послугах в сфері додаткової
освіти.
Під диференціюванням розуміється модифікація наявної освітньої
послуги, що призводить до появи нового продукту поряд зі старим - введення
нових форм навчання (очно-заочна, заочна, екстернат); розширення спектра
спеціалізацій в рамках даної спеціальності.
Другий елемент комплексу маркетингу освітніх послуг - ціна. Ціна є
найважливішим фактором при прийнятті споживчих рішень на ринку освітніх
послуг, тому можна стверджувати, що ціноутворення - це один з головних
напрямів у маркетинговій діяльності ЗВО [4, c.32].
Ціна - ключовий елемент для приватних закладів вищої освіти, де основа
фінансування - оплата за навчання. Однак для державних закладів вищої освіти
це важливий момент, оскільки багато ЗВО мають так званий комерційний набір
або пропонують додаткові освітні послуги на платній основі.
Ціноутворення в державних і комерційних освітніх структурах має істотні
відмінності. Це обумовлено рядом причин:
- більшість державних ЗВО мають потужну матеріально-технічну базу та
розвинену соціальну інфраструктуру, що вимагає значних витрат на їх
утримання;
- програми вищої професійної освіти реалізуються в державних ЗВО, як
правило, спільно для студентів бюджетної і позабюджетної форм навчання;
- при ціноутворенні в багатьох державних закладах вищої освіти прийнято
дотримуватися нормативів, передбачених бюджетними кошторисами.
Правильне позиціонування закладу вищої освіти і освітньої програми з
точки зору ціни послуг, що надаються як «загальнодоступної», «елітарної» або
«з оптимальним поєднанням якості і ціни» є важливим компонентом
маркетингової стратегії закладу вищої освіти. Покупець освітніх продуктів буде
готовий заплатити більш високу ціну (або продовжувати купувати продукти за
старою ціною в умовах економічної кризи), якщо виробник зможе наочно
продемонструвати так звану «додану вартість»: додаткові послуги, додаткові
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характеристики освітніх програм, що відрізняють їх від програм конкурентів,
додаткові особливості у вигляді якості обслуговування, граничної уважності
персоналу закладу вищої освіти тощо.
Випускники ЗВО також опосередковано характеризують якість його
освітніх продуктів. Залежно від рівня підготовки і набору наявних у них знань і
умінь їх стартова заробітна плата на ринку праці різна і відображає якість
надаваних закладом вищої освіти освітніх послуг, що знаходить своє
відображення в ціні. Цінова політика виробника повинна не тільки відповідати
на питання, з чого складається продажна ціна його товару, а й на питання, чи
обґрунтовані витрати покупця одержувані від товару вигодами [3, c.37].
Третім елементом комплексу маркетингу є кращий канал розподілу.
Канали розподілу характеризують собою надання послуги або продажу
продукту, шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживача. Освітні
послуги це приклад багатоканального розподілу. Однак неможливість
накопичення товарних запасів створює значні обмеження у виборі каналу [4, c.
18].
Основним каналом розподілу є прямі продажі. Велике значення в даному
випадку набуває місце цих продажів. Місцезнаходження закладу вищої освіти в
місті, стан його будівель і споруд, ступінь оснащеності аудиторій і лабораторій
безсумнівно позначаються на успішності продажів. Хоча абітурієнти та їх батьки
приймають рішення про вибір ЗВО не по фронтону його будівлі, привабливий
вестибюль, зручне розташування корпусів щодо транспортних вузлів міста,
відмінно обладнані аудиторії, навіть клумби на галявині перед входом до ЗВО,
демонстровані під час дня відкритих дверей, дня гостинності факультету,
кафедри можуть вплинути на прийняття рішення абітурієнтами та їх батьками.
Тут також слід зазначити обмеженість наявного у закладу вищої освіти
вибору. Будівництво нових корпусів в центрі міста часто непосильне завдання
навіть для великого державного ЗВО. Нові недержавні заклади вищої освіти
найчастіше взагалі не мають своїх приміщень, а орендують різні, іноді не зовсім
пристосовані будівлі. Тим більше важливо зробити все, що в силах закладу вищої
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освіти, з благоустрою та прибирання території, чистоті і обладнання лабораторій.
З точки зору споживача канал розподілу являє собою зручність, тобто
канал розподілу повинен бути не тільки оптимальним для виробника, але і
зручним для покупця [2, c. 45].
Четвертий елемент комплексу маркетингу - просування послуги. Існує
багато форм і методів просування освітніх програм ЗВО, інформації про
запропоновані ним послуги, їх якість, кваліфікації викладачів. Заклад вищої
освіти може використовувати газетні та журнальні публікації, інші засоби
масової інформації, видавати свої брошури, проводити традиційні дні відкритих
дверей і презентації в школах. Крім того для просування продуктів заклади вищої
освіти можуть використовуватися різні ювілеї або пам'ятні дати ЗВО і його
співробітників, зустрічі випускників, що проводяться закладом, конференції та
симпозіуми, що стали популярними в останні роки, дні Кар'єри. Дні Кар'єри
можуть бути не тільки методом просування товару, а й каналом розподілу
випускників ЗВО. Важливо, щоб робота з просування освітніх продуктів закладу
вищої освіти мала цілеспрямований і регулярний характер. Для цього у закладі
вищої освіти повинна бути створена служба маркетингу або відділ зі зв'язків з
громадськістю [5, c. 55].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідивши чотири
класичних елемента комплексу маркетингу, слід зазначити, що стосовно до
сфери послуг взагалі і сфері освіти зокрема, ряд дослідників включають в
комплекс маркетингу освітніх послуг ще один елемент - персонал, який здійснює
виробництво та продаж послуг. Значення п'ятого «Р» не обмежується
професіоналізмом і кваліфікацією викладачів в аудиторіях. З точки зору
маркетингу не менш важлива їх поведінка в позааудиторний час, стиль
спілкування зі студентами, їх батьками та іншими групами клієнтів. Таким
чином, специфіка маркетингу в сфері освіти частково включає специфіку послуг
як таких, а також специфіку наукових, інтелектуальних послуг. Маркетингова
діяльність закладу вищої освіти полягає у створенні більш високої, в порівнянні
з конкурентами, цінності освітніх послуг для споживача, здатної максимально
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задовольнити його потреби. Застосування зазначених елементів комплексу
маркетингу є необхідною умовою ефективної маркетингової діяльності у
закладах вищої освіти.
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«ЗЕЛЕНИЙ МАРКЕТИНГ» НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В статті визначені основні переваги застосування «зеленого маркетингу» на
ринку органічної продукції, зокрема соціальні, економічні та екологічні. Автором
проаналізована динаміка розвитку ринку органічної продукції в Україні та в
світі, запропоновані до реалізації основні завдання «зеленого маркетингу», що
дозволять підвищити ефективність функціонування підприємств на ринку
органічної продукції.
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Постановка проблеми. Людство на початку ІІІ тисячоліття зіштовхується
з глобальними викликами та кризами, більшість з яких саме й продукує. Однією
з найважливіших проблем сьогодення є існування та поглиблення екологічної
кризи, яка виникла внаслідок масового виробництва споживчих товарів,
недбалого

ставлення

до

навколишнього

виробництва,

нагромадження

пластикових та інших відходів, які з тих чи інших причин не підлягають
переробці, вичерпності природних ресурсів на тлі хижацького ставлення до їх
споживання. Тому вивчення основних засад «зеленого» маркетингу як
інструменту, що дозволяє збалансувати швидкозростаючі потреби людства в
товарах і послугах та екологічні проблеми, є наразі актуальним та своєчасним,
оскільки відбувається зростання світового попиту на органічні продукти, що
зумовлюється зміною свідомості сучасного споживача продовольства, коли
пріоритетом є не кількість продукту, а його якість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку
сучасних концепцій маркетингу, зокрема «зеленого» маркетингу на ринках
органічної продукції здійснювали вітчизняні вчені такі як: І. Астахова,
М. Багорка, В. Грановська, Ю. Кирилов, В. Крикунова, А Литвинов, С. Шпилик,
В. Фалович та інші вчені.
Мета статті. Визначення перспектив розвитку ринку органічної продукції
в Україні та сформувати основні завдання «зеленого» маркетингу для
підвищення ефективності діяльності виробників органічної продукції.
Виклад основного матеріалу. Астахова І.Е. встановила, що використання
інструментів екологічного маркетингу покликане забезпечити ефект синергії:
по-перше, створити конкурентні переваги виробнику на основі екологічної
(«зеленої») діяльності, що позитивно впливає на репутацію підприємства,
посилюючи його імідж на ринку; по-друге, сприяє захисту навколишнього
середовища для майбутніх поколінь і справляє позитивний вплив на екологічне
благополуччя планети в цілому [1]. Проте орієнтація діяльності суб’єктів на
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концепцію «зеленого» маркетингу передбачає появу низки викликів, котрі
потребують уваги стратегічного менеджменту, адже екологічно спрямована
діяльність надає більше переваг споживачам та суспільству, ніж виробникам.
Шпилик С. та Фалович В. визначили, що існує кілька причин через які
фірмам необхідно більш широко використовувати зелений маркетинг [2]:
1. Організації сприймають екологічний маркетинг як одну з можливостей,
які можна використовувати для досягнення своїх цілей.
2. Організації вважають, що вони мають моральне зобов'язання бути більш
соціально відповідальними.
3.Урядові структури змушують фірми стати більш відповідальними.
4 Природоохоронна діяльність конкурентів змушує фірму змінити свою
маркетингову діяльність на екологічну.
5.

Вартісні

чинники,

пов'язані

з

утилізацією

або

скороченням

використання матеріалів змушують фірми змінити свою поведінку.
Багаторічна практика інших країн демонструє екологічні, екологічні та
соціальні переваги органічного виробництва, серед яких [3]:
- підвищення незалежності виробника від зовнішніх джерел фінансування,
поставок отрутохімікатів, мінеральних добрив, зменшення енерго- і трудовитрат
на одиницю продукції;
- нарощування кількості робочих місць в сільській місцевості, розвиток
місцевих ринків екологічної продукції;
- високі смакові і поживні якості виробленої продукції;
- мінімізація негативного впливу на природне середовище, в тому числі
зменшення забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод, атмосфери,
збереження біорізноманіття;
- більш етична і природна поведінка людини в екосистемі, частиною якої
вона є, зокрема, зменшення страждань сільськогосподарських тварин.
Протягом останніх п'яти років площа органічних сільськогосподарських
земель зросла в Україні в 1,5 рази, а експорт органічної продукції в 2017 році в
грошовому вираженні перевищив $ 90 млн. За оцінками експертів, темпи
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розвитку органічного виробництва в нашій країні в 5,5 рази вище, ніж в Європі і
в 4,9 рази - ніж в світі [4].
За офіційною статистикою Україна посідає 11-е місце серед європейських
країн

за

показниками

загальної

площі

сільськогосподарських

угідь,

сертифікованих як органічні. Але при цьому органічні землі займають менше 1%
з 42,7 млн. га сільськогосподарських земель в Україні. Під органічним
виробництвом

в

2017

році

було

зайнято

більше

420

тис.

га

сільськогосподарських угідь і його площа демонструє стійку тенденцію до
зростання (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динаміка показників ринку органічної продукції в
Україні*
*Побудовано за даними Федерації органічного руху в Україні [5]
Для забезпечення зростаючого попиту на органічну продукцію щороку
створюються нові підприємства, які позиціонують себе як виробники «зеленої»
продукції.
129

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав розвиватись
з початку 2000-х років, склавши: у 2004 році - 100 тис. євро, у 2005 році - 200 тис.
євро, у 2006 році - 400 тис. євро, у 2007 - 500 тис. євро, у 2008 - 600 тис. євро, у
2017 році досягнувши 29,4 млн. євро [5].
Розглянемо тенденції розвитку ринку органічної продукції в світі. Частка
угідь, зайнятих під органічним виробництвом у ЄС становить 6,2% від всіх
оброблюваних сільськогосподарських земель (найвища питома вага угідь під
органічним виробництво у Австрії – 20,3%, найнижча – на Мальті - 0,3%) [4].
Споживчий попит на органічну продукцію на сьогодні зосереджений,
головним чином, в економічно розвинених країнах, оскільки така продукція, як
правило, є дорожчою, ніж звичайна, зважаючи на вищу собівартість її
виробництва та переробки, а також необхідність урахування у витратах
виробництва таких параметрів як охорона навколишнього середовища,
поліпшення умов утримання тварин і вживання заходів щодо розвитку сільських
районів.
За оцінками IFOAM, поточний обсяг світового споживчого ринку
органічної продукції становить 60 млрд. євро, що у 5 разів більше порівняно з
1999 роком. Найбільшим ринком збуту органічної продукції є США, де
реалізовується такої продукції майже на 26 млрд. євро (43% від світової ємності
ринку). Друге місце посідає ЄС з обсягом реалізації 24 млрд. євро на рік (40%),
третє – Китай (3,7 млрд. євро, або 6%) [4].
За розрахунками, у середньому кожен мешканець планети витрачає на
органічну продукцію близько 8 євро на рік. При цьому, найбільше на органічну
продукцію витрачають жителі Швейцарії – 221 євро на рік, Люксембургу – 164
євро, Данії – 162 євро.
За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО) у перспективі попит на органічну продукцію у світі зростатиме у міру
розвитку економіки країн, підвищення рівня освіти та доходів населення.
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В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення
внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження
власної переробки органічної сировини.
Головними каналами збуту є супермаркети та спеціалізовані магазини у
великих містах. Асортимент органічної продукції на полицях магазинів все ще
неповний. Споживачі можуть придбати в магазинах наступні категорії
українських органічних продуктів: молочні та м’ясні продукти, бакалійні
продукти та хлібобулочні вироби, борошно, макаронні вироби, рослинні олії,
напої (фруктові/овочеві/ягідні соки, березові соки, трав’яні чаї), консервовані
продукти (наприклад, ягідні пасти, сиропи, джеми), деякі овочі і фрукти тощо.
Найбільшим викликом для внутрішнього ринку є низький рівень обізнаності про
органічні продукти серед споживачів [4].
Отже, підприємства – виробники органічної продукції потребують
використання маркетингових інструментів для підвищення ефективності своєї
діяльності. Основними завданнями «зеленого» маркетингу, які підлягають
першочерговому виконанню, є:
1) здійснення маркетингового аналізу окремих ринків органічної продукції
в Україні та світі, пошук і оцінка найбільш вигідних сегментів та ринкових ніш;
2) розробка маркетингової товарної політики для органічної продукції, що
передбачає діяльність по розробці нових товарів, вдосконаленню існуючих,
розробку органічної упаковки товарів, розробку та захист товарної марки,
сертифікацію та стандартизацію органічної продукції відповідно до цільового
ринку;
3) розробка маркетингової цінової політики органічної продукції,
застосування різних методів до формування цін залежно від особливостей
цільового ринку, конкурентів та споживчої цінності;
4) організація збуту органічної продукції та логістика. Суттєвою умовою
ефективної діяльності «зелених» фірм є вибір каналу розподілу та місця продажу
органічної продукції. Також є важливим забезпечення регулярних постачань та
формування партій продукції відповідно до потреб споживачів;
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5) розробка маркетингової комунікаційної політики для органічної
продукції, зокрема застосування реклами, методів стимулювання збуту,
Інтернет-маркетингу, пропаганди здорового способу життя, організації різних
заходів паблик рілейшинз;
6)

постійний

маркетинговий

контроль

результатів

господарської

діяльності підприємства;
7) розробка маркетингової стратегії підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. На сьогоднішній день
ринок органічної продукції в Україні та світі стрімко розвивається. Проте наразі
для успіху підприємству-виробнику органіки не достатньо лише виробляти
високоякісну продукцію, потрібно досліджувати потреби та запити споживачів,
здійснювати пошук ключових сегментів ринку, розробляти маркетингову
стратегію, формувати свій бренд, організовувати збут та довгострокову і
взаємовигідну співпрацю. Важливим напрямом «зеленого» маркетингу має
виступати формування іміджу підприємства та його розвиток і підтримка,
оскільки він здійснює суттєвий вплив при здійсненні купівлі органічної
продукції. На сьогоднішній день виробники органічної продукції мають
зрозуміти, що «зелений» маркетинг це не лише екологічність виробництва та
збуту, а й ефективна конкурентна стратегія, яка дозволяє «боротися» за
споживача.
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Середницька Л.П., Суха С.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних підходів до
визначення маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах ринку.
Автором розглянуті основні дефініції маркетингу і маркетингової діяльності як
ключового елементу стратегії підвищення конкурентоспроможності. На
підставі літературного аналізу компетентних джерел і дослідження
практичної діяльності, запропоновані рекомендації щодо вдосконалення
системи маркетингу підприємства.
Ключові

слова:

маркетингова

діяльність,

ринкові

умови,

конкурентоспроможність, ефективність.
Постановка проблеми. Розвиток конкурентної діяльності підприємств
внаслідок процесу глобалізації передбачає постійну активну роботу на
міжнародному та вітчизняному ринку на різних етапах просування продукції і
послуг для споживача. Керівники підприємств змушені приймати рішення в
умовах певної невизначеності, відсутності достатнього обсягу знань і досвіду
роботи в нових умовах, які постійно змінюються. Ринкові відносини
зумовлюють

необхідність

використання

разом

з

іншими

підходами,

маркетингового підходу до вирішення проблем управління, при цьому
вимагають посилення уваги до проблем розробки на підприємствах саме
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довгострокової маркетингової стратегії, адаптованої, з одного боку, до
внутрішніх особливостей і цілям підприємства, а з іншого до зовнішніх ринкових
умов, як сприятливим для діяльності підприємства, так і негативні - тільних для
неї.
Для досягнення підприємством успіху на ринку йому для забезпечення
власної конкурентоспроможності слід орієнтуватися на задоволення потреб
споживачів,

тобто

притримуватись

основних

принципів

маркетингу.

Дослідження ключових аспектів маркетингової діяльності підприємства значно
актуалізується завдяки подальшої глобалізації та інформатизації української
економіки, розвитку міжнародної торгівлі, більш динамічному і масовому
переміщенню капіталів і робочої сили.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій внесок в розробку
теоретико-методичних основ організації маркетингової діяльності підприємства
зробили: Коньшунова А.Ю., Катаєва М.М., Карданов Е.М., Куценко Е.С.,
Воронова А.Г.[1-8].
Мета статті. Використання рекомендованих даними дослідниками
підходів в умовах конкурентної економіки вимагає врахування індивідуальних
умов ведення бізнесу, притаманних конкретній галузі і підприємству. Метою
даної роботи являється

поглиблення теоретико-методичних підходів до

розробки комплексу маркетингу підприємства в умовах їх виходу на новий
конкурентний рівень.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні запорукою успішної діяльності
підприємства в ринкових умовах господарювання є вихід на ринок за умови
створення більш досконалої системи управління маркетинговою діяльністю з
можливістю швидкої адаптації до постійних хаотичних змін в економічному
середовищі.
Маркетинг - це функція бізнесу, яка ідентифікує незадоволені потреби,
визначає і вимірює їх величину і потенційну прибутковість, визначає, які цільові
ринки організація може краще обслуговувати, вирішує питання щодо товарів,
послуг і програм, які відповідають обраним ринків.
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Управління маркетинговою діяльністю - це мистецтво і наука вибору
цільових ринків, залучення, утримання і збільшення кількості споживачів за
допомогою створення, передачі і наданих їм більш високою в порівнянні з
конкурентами цінності [8, с. 27-28]. Метою маркетингу є створення цінності
шляхом пропозиції високоякісних рішень, що сприяють економії часу і зусиль,
які покупець затрачає на пошук і здійснення угоди [3, с. 18].
Ефективна

маркетингова

діяльність

підприємства

неможлива

без

організації відповідних управлінських структур. Для детального розуміння
проблеми, розглянемо основний категорійний апарат [6, с. 49]. Загалом під
визначенням маркетинг розуміють управлінську концепцію, яка забезпечує
ринкову орієнтацію діяльності підприємства; а також систему управління, яка
передбачає скоординовану і спрямовану діяльність на вивчення ринків збуту,
пристосування виробництва до їх потреб, активного впливу на ринкові
процеси, на споживачів з метою збільшення збуту і, як результат, отримання
прибутку [2, с. 38].
Варто зупинитися також на основних функціях управління маркетингової
діяльності. За М. Месконом їх чотири: планування, організація, мотивація і
контроль. Автор вважає, що, по суті, управління маркетинговою діяльністю є
управління попитом [1, с. 137]. Механізм управління попитом складається з
певних коштів, інструментів і зв'язків, до яких і відносяться складові маркетингмікса: продукт, ціна, місце, поширення і просування.
З огляду на особливості категорій маркетингу і маркетингова діяльність,
пропонуємо визначати управління маркетинговою діяльністю як особливий
комплекс пов'язаних між собою заходів щодо визначення стратегії і тактики,
спрямованих на здійснення ефективної ринкової діяльності підприємства і
досягнення задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій
основі

максимального

прибутку

[7,

с

.

201].

Це

своєрідне

через

трансформаційних змін способу мислення управлінської ланки щодо прийняття
будь-яких рішень з урахуванням вимог ринку, постійна здатність до відповідних
змін, тобто це не тільки орієнтація підприємства на внутрішні можливості, але і
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врахування зовнішніх умов. Тобто управління підприємством направляється
дійсно до відкритої системи [5, с. 45].
Практика формування в економіці країни ринкових відносин свідчить про
те, що найважливішим фактором успішного функціонування вітчизняних
підприємств

є

використання

маркетингової

концепції

управління,

яка

орієнтована на всебічне задоволення зростаючих вимог ринку.
Як показує світовий досвід, характерною особливістю маркетингу на
сучасному етапі, з точки зору концептуальних підходів до управління, є
програмно-цільовий і системний підходи до управління всіма сторонами
діяльності суб’єктів господарювання. Найбільші з них успішно здійснюють
«інтегрований маркетинг», спрямований як на створювану продукцію, так і на її
споживачів. Формуються необхідні умови для розвитку нового типу маркетингу
- «соціально-відповідального», при цьому він все більшою мірою набуває
інноваційний зміст, що підсилює потенціал його впливу на підвищення
конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції.
На підприємствах вітчизняної промисловості маркетингова діяльність
отримала розвиток порівняно нещодавно - на початку 90-х років ХХ століття,
тому багато хто з них ще не придбали достатнього досвіду. У деяких роботах
українських фахівців з маркетингу відзначається даний факт і спадкоємність
світового досвіду [1, с. 70].
Вивчення робіт зарубіжних і вітчизняних авторів дозволило сформувати
уявлення про маркетинг як про універсальний інструменті економічної
діяльності в умовах ринку, що розвивається, де маркетинг розглядається як
самодостатній механізм регулювання ринкових відносин. Не можна не
відзначити і наведені в літературі переваги маркетингового підходу, проте
виокремлення окремих служб підприємства як визначального фактору
підвищення ефективності маркетингової діяльності недостатньо обґрунтоване.
На даний момент маркетинг розглядається як всеосяжна складова
управлінської діяльності, що дозволяє адаптувати підприємство до жорстких
умов зовнішнього ринкового середовища [4, с. 251].
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Головною проблемою залишається те, що велика частка менеджерів
вважає що займатись розробкою маркетингової стратегії – марна праця, яка не
несе суттєвого впливу на забезпечення конкурентоспроможності підприємства
та яка потребує значних витрат на проведення. Нижче наведені основні методи
по мінімізації впливу факторів на формування маркетингової стратегії задля
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємств:
1. Готовність до змін та розуміння необхідності та важливості
використання

маркетингу,

як

базису

в

процесі

забезпечення

конкурентоспроможності підприємства.
2. Визначення проблем та обмежень у маркетинговій діяльності, які
негативно впливають на розробку системи стратегічних та оперативних планів
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.
3. Вдосконалення кооперації елементів маркетингового механізму як
усередині підприємства, так і ззовні при забезпеченні максимально високого
рівня його конкурентоспроможності.
4. Розвиток корпоративного духу на підприємстві, що буде сприяти
об’єднанню зусиль по отриманню ними певної переваги на ринку [2, с. 12].
Поєднати виробників і споживачів, допомогти їм у пошуках один одного і
таким чином зробити діяльність першого дійсно потрібною і продуктивною – в
цьому і проявляється основна мета маркетингової діяльності. Суттєвість
здійснення глобального маркетингового підходу не тільки на рівні відділу або
структурного підрозділу, а й на рівні всього підприємства кожним його
співробітником, підкреслюється зарубіжними дослідниками як найважливіша
ціль маркетингової діяльності [3, с. 160].
Реалізація в управлінні підприємством маркетингових принципів сприяє
підвищенню ефективності його виробничої діяльності, дозволяє вибудовувати
оптимальні програми виробництва та реалізації продукції, швидше реагувати на
зміни, що відбуваються на ринку, а також забезпечує можливість більш повно
використовувати

конкурентні

переваги

підприємства,

оптимізувати

співвідношення припущення з об'єктивним попитом і т. п. Процес розвитку
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маркетингу на підприємстві супроводжується формуванням його управлінських
концепцій, так чи інакше пов'язаних із споживачами продукції.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, при розробці
маркетингової

стратегії

розвитку

конкурентоспроможності

підприємства

основою, безперечно, повинна стати важливим є уявлення того, що
конкурентоспроможність підприємства залежить від його зовнішніх позицій і
внутрішнього стану. Так, при здійсненні маркетингових заходів щодо
забезпечення конкурентоспроможності підприємств необхідно підтримувати
певний баланс між дослідженнями та пріоритетами внутрішніх та зовнішніх
факторів.
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УДК 338.46:377
Соколюк К.Ю., к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
В статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку освітньої галузі та
перспективи подальших змін у світлі євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано
доцільність використання закладами освіти засобів та інструментів
маркетингу, виділено особливості формування комплексу маркетингу.
Ключові слова: освітня послуга, заклад освіти, маркетинг, комплекс
маркетингу, ціна, реклама, комунікація.
Постановка проблеми. У 2017 році, а саме 25 вересня, було підписано
Закон України «Про освіту» та 28 вересня цього ж року – Закон України «Про
вищу освіту», що стало відправною точкою у процесі реалізації урядової
реформи освіти України [4; 5]. Загалом, основний акцент було зроблено не лише
модернізацію початкової освіти, формування так званої НУШ (Нова українська
школа), але й на реформування вищої освіти. Основна мета – створити
сприятливі умови набуття навичок і компетентностей для учнів та студентів. Все
це сприятиме розвитку здорової конкуренції на ринку освітніх послуг, що
вимагає постійних маркетингових досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням особливостей
маркетингу освітніх послуг займалися такі науковці як: Александров В.Т.,
Білоусова С.В., Біла С.О., Ілляшенко С.М., Кратт О.А., Могилова А.Ю., Тєлєтова
С.Г., Тєлєтов О.С. Проте, враховуючи, що освітня галузь України перебуває на
етапі реформування, яке супроводжується комплексом системних змін, є потреба
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у більш детальному дослідженні особливостей формування комплексу
маркетингу закладу освіти.
Мета статті. Визначення значення маркетингу для освітньої сфери , його
основних складових та дослідження особливостей формування комплексу
маркетингу сучасного освітнього закладу в рамках реформування освіти
України.
Виклад основного матеріалу. Формування та подальший розвиток
конкурентного ринку освітніх послуг в Україні потребує не лише нормативноправового забезпечення, але й системних змін у менеджменті та маркетингу
закладів освіти.
Основною метою маркетингу є найбільш оптимальне та раціональне
поєднання економічних інтересів і досягнення згоди між виробниками та
споживачами освітніх послуг.
Маркетинг в освіті наразі розвивається доволі інтенсивно та двояко
впливає на економіку. Насамперед, це пов’язано з тим, що освіта є не лише
основою для розробки інновацій, але і є інструментом для їх подальшого
використання. Так як для роботи на високотехнологічному та інноваційному
обладнанні потрібно мати відповідні знання та навички. Тому роль освіти та
науки сьогодні є пріоритетом у формуванні інтелектуального капіталу для
розвитку міцної та стабільної економіки країни.
Переважна більшість науковців розглядає ринок освітніх послуг як
сукупність економічних відносин, що формуються в ході задоволення потреб
суспільства у фахівцях. Александров В.Т. освітню послугу як товар не розглядає,
а надає наступне його визначення: «освітня послуга – це організований процес
навчання для одержання необхідних знань, навичок і умінь» [1].
Тєлєтова С.Г. [6] надає наступне визначення освітньої послуги – «це
комплекс навчальної і наукової інформації, що створюється у процесі діяльності
педагогічного колективу навчального закладу і передається учню, студенту чи
слухачу у вигляді суми знань загальноосвітнього та спеціального характеру, а
також практичних навичок для подальшого використання у професійній
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діяльності із метою задоволення різноманітних потреб особистості, суспільства
та держави в цілому».
Освітній маркетинг науковець визначає як один із напрямів діяльності в
управлінні навчальним закладом за умов ринкової економіки, що забезпечує:
дослідження макро- і мікросередовища, впливає на розвиток потреб громадян в
освіті (шляхом розробки та подальшого впровадження концепції надання їм
освітніх послуг).
На думку А.Ю. Могилової, структурні зміни, що наразі відбуваються в
галузі освіти, призводять до необхідності запровадження маркетингового
підходу у сфері надання освітніх послуг. На думку науковця, маркетинг освітніх
послуг – це комплекс дій, що спрямовані на створення, підтримку або зміну
поведінку цільової аудиторії по відношенню до даних послуг та їх суб’єктів [3]
(рис. 1).
МЕТА МАРКЕТИНГУ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ –
ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ

Для
особистості

Для навчального
закладу

В освіті

У
конкурентоспроможно
сті на ринку та
підвищення добробуту
викладачів

Для
суспільства

Для підприємств
та організацій

У розширеному
вітворенні
трудового та
інтелектуального
потенціалу

У кваліфікованому
персоналі

Рисунок 1 – Мета освітнього маркетингу
Дослідження науковців показали, що переважна більшість закладів освіти
України орієнтуються на традиційну модель освіти, тим самим упускають із виду
всі ті зміни, що наразі відбуваються. Це, в свою чергу, негативно відзначається
на рівні їх конкурентоспроможності.
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Від рівня конкурентоздатності освітніх закладів, і як наслідок, якості
наданих ними послуг, напряму залежить і ступінь розвитку людського капіталу
в країні, безпосередньо, інтелектуальна його складова. За підсумками
2017-2018

років

Україна

посіла

81-е

місце

за

рейтингом

конкурентоспроможності серед 137 країн. Зокрема, за рівнем освіти – 46 [7].
Проте, у 2019 році чотири виші України потрапили до 300 кращих університетів
світу, за рейтингом University Impact Rankings 2019, серед 500, що пройшли
аудит [8]. Це ще раз підтверджує, що вітчизняні виші конкурентоздатні не лише
на внутрішньому, але й на міжнародному ринку освітніх послуг.
Це

зумовлює

необхідність

вивчення

ефективності

використання

маркетингових інструментів та знань, умінь пристосовуватися до змін як макротак і мікросередовища.
Основними складовими комплексу маркетингу закладу освіти є 5 Р: товар,
ціна, місце, просування та люди. Хоча більшість науковців притримуються
думки, що ключовими в системі комплексу маркетингу освітнього закладу є 4Р:
-

товар – з однієї сторони – це безпосередня якість послуги; з іншої –

потреба в тих чи інших фахівцях на ринку;
-

ціна – політика ціноутворення на послуги освіти залежить від: рівня

престижу спеціальності, іміджу і репутації освітнього закладу та

його

місцезнаходження;
-

комунікаційна

діяльність

–

характеризується

певними

особливостями: присутня стала періодичність; відомі та поширенні способи
реклами (дні відкритих дверей, виставки, ярмарки і т.д.). На думку науковців,
комунікаційні заходи будуть ефективні якщо будуть проводитися на трьох
рівнях: на рівні закладу, на рівні факультету, на рівні кафедри;
-

розподіл фахівців – працевлаштування після закінчення навчального

закладу (на нашу думку, ефективність даного напряму визначається відсотком
працевлаштованих відповідно фаху в перший рік після закінчення закладу
освіти).
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Одним із ключових елементів комплексу маркетингу сучасного закладу
освіти, на наш погляд, є люди – працівники закладу, що формують його імідж та
репутацію.
Елементи маркетинг-міксу в рівній мірі впливають на формування
споживацьких вподобань на ринку освітніх послуг. Як правило, наковці для
визначення даного впливу використовують модель AIDA, що була розроблена
ще у 1896 році Ел. Левісом. Суть її полягає у формуванні ланцюга подій, що в
кінцевому підсумку призводить до вступу здобувача до закладу – реалізації
освітньої послуги (рис. 2).
А (attention) – увага. Привернення уваги
до навчального закладу – забезпечення
обізнаності про заклад потенційних
клієнтів.

I (interest) – інтерес. Найбільш
складний етап. Потрібно
стимулювати інтерес споживачів до
придбання послуги.

AIDA – модель прийняття
позитивного рішення

D (desire) – бажання. Під впливом
одержаної інформації має
сформуватися бажання.. в сфері освіти
є об’єктивним фактором

A (action) – дія. Завершальний етап
– вступ до конкретного
навчального закладу

Рисунок 2 – Модель АIDA для споживача освітньої послуги
Не останню роль у прийнятті рішення має і громадська думка. В основу
технологічної схеми формування громадської думки покладено наступні дії:
1 – дати знати про себе;
2 – звернути на себе увагу та утримати її;
3 – викликати цікавість;
4 – розсіяти недовіру;
5 – сформувати позитивний імідж;
6- ініціювати бажання;
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7- спонукати до бажаних для освітнього закладу дій;
8- підвищувати рейтинги, підтримувати позитивний імідж та репутацію.
Основою маркетингу освіти є – дослідження споживачів та їх потреб. І
тому заклад освіти, як система, має аналізувати інформацію одержану від
споживачів (вхід в систему), здійснювати відповідні перетворення для кращого
задоволення потреб споживачів та надавати інформацію про зміни через
інтегровані канали комунікації (вихід із системи).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, підводячи
підсумки до даного дослідження варто зазначити наступне. Освітня галузь по
своїй суті динамічна та специфічна, що потребує певних знань та умінь для
максимального задоволення потреб споживачів освітніх послуг. Запровадження
системи маркетингу освітнім закладом означає дотримання в подальшому
філософії ринкових стосунків – це коли забезпечується постійна взаємодія
споживачів, посередників та виробників освітніх послуг за умов вільного вибору
та ринку. Враховуючи те, що споживачами на ринку виступають не лише
абітурієнти та студенти, але і їх батьки і потенційні роботодавці, потрібно
проводити більш глибокі дослідження в площині комунікації з цільовими
аудиторіями. В перспективі є необхідність здійснення більш глибоких
досліджень щодо доповнення елементів системи комплексу маркетингу
сучасного освітнього закладу враховуючи динамічні та системні зміни як
внутрішнього так і зовнішнього середовища.
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УДК 339.9:338.43
Танасійчук А.М. д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ
МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
Доведено, що динамічність економічних процесів впливає на процес формування
концепції маркетингу та побудови системи маркетингу. Визначено характерні
відмінності між маркетингом та міжнародним маркетингом, їх нижню межу
загальні принципи реалізації маркетингу, і верхню – рівень перебігу
трансформаційних економічних процесів. Проаналізовано трансформаційні
стани розвитку міжнародного маркетингу у світовій економіці, визначено
закономірності його розвитку від досягнення певного трансформаційного стану
економіки країн. Обґрунтувано напрями удосконалення трансформаційних
економічних процесів в Україні на основі вивчення етапів розвитку
міжнародного маркетингу у світовій економіці, що уможливлює в подальшому
розгляд концепції міжнародного маркетингу як засобу адаптації підприємства
до зростаючої інтернаціоналізації та має виключне значення для підприємств,
які здійснюють свою діяльність в умовах глобалізації.
Ключові слова: маркетинг, міжнародний маркетинг, концепція міжнародного
маркетингу, глобалізація, маркетингове забезпечення.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання міжнародний
маркетинг являє собою сукупність організаційно–практичних методів, засобів,
нових наукових підходів, що дозволяють підприємствам вести ефективну
маркетингову діяльність на зарубіжних ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визнанні американські фахівці
у сфері управління і маркетингу Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс і В. Вонг
вважають, що міжнародний маркетинг є плановою діяльністю і припускає
розробку довгострокових маркетингових програм дослідження та використання
потенціалу іноземного ринку та активне застосування оперативних інструментів
маркетингової діяльності для визначення, передбачення й задоволення потреб
споживачів на цільових міжнародних ринках [1, с.182].
Узагальнюючи

різні

наукові

підходи,

сучасні

науковці,

зокрема

Н.А. Симонія, А.В. Торкунов пропонують наступне визначення процедури
управління міжнародним маркетингом: аналіз, планування, організація, облік і
контроль

̶ може розглядатися як адаптація системи управління на макро–,

мезо – та мікро– рівнях [2, с. 14].
Вагомий внесок у розробку концептуальних засад у формуванні концепції
міжнародного маркетингу зробили такі науковці: Ж–Н. Копферер, Ф. Котлер,
Т. Левітт,

Д. Квелч,

В. Пилипчук,

Ел. Райс,

С. Кумбер,

В. Войчак,

Д. Ренделл,

Н. Моисеева,

В. Тамберг,

А. Павленко,

А. Бадьин,

Н. Коник,

Т. Пєшкова. Метою їх досліджень стала розробка методичного інструментарію
активізації зовнішньоекономічної діяльності із застосуванням засобів і
можливостей міжнародного маркетингу.
Метою дослідження є оцінювання наукових підходів до формування
концепції міжнародного маркетингу, аналіз етапів розвитку міжнародного
маркетингу у світовій економіці, визначення закономірності його розвитку від
досягнення певного трансформаційного стану економіки країн.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах перед національними
компаніями виникає необхідність ефективнішого використання принципів
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міжнародної маркетингової діяльності, щоб не просто працювати на світовому
ринку, а бути конкурентоспроможними і мати можливість ефективно
здійснювати маркетингове управління діяльністю підприємств у світовому
масштабі. У зв’язку з цим, особливу важливість здобуває розробка концепції
міжнародного маркетингу, яка формується в результаті з’ясування локальних
особливостей, культурних і інших традицій на цих ринках, тобто у підприємств
з’являється

гостра

потреба

в

проведенні

систематичних

досліджень

міжнародного маркетингового середовища. З урахуванням особливостей
міжнародних ринків вітчизняні підприємства, здійснюючи господарську
діяльність за усіма доступними формами міжнародного бізнесу, мають
опиратися на принципи та застосовувати засоби, що значно відрізняються від
тих, які використовуються під час просування товарів на внутрішній ринок; на
концепцію міжнародного маркетингу, яка передбачає практичне застосування
адаптивних систем маркетингового управління міжнародною діяльністю як
засобу

підвищення

ефективності

та

вдосконалення

механізму

зовнішньоекономічної діяльності.
Резюмуючи результати досліджень різних вчених, А.В. Торкунов у своїй
науковій праці доходить до висновку, що комплекс міжнародного маркетингу
охоплює інструменти і методи, які дозволяють ефективно впливати на попит
споживачів на території різних країн. Маркетингова політика формує певний
курс дій (комплекс міжнародного маркетингу), спрямований на просування
товарів на зарубіжних ринках, який включає в себе систему взаємопов’язаних
елементів, згрупованих у чотирьох блоках, як правило, в такій послідовності:
планування товару (товарна політика); обґрунтування ціни (договірна (цінова)
політика); формування каналів розподілу (розподільча (збутова) політика);
формування політики просування товару (комунікативна політика чи політика
просування) [2, с.19].
Ґрунтуючись на різних наукових підходах і поглядах вчених економістів, та
беручи до уваги те, що міжнародний маркетинг це маркетинг товарів і послуг на
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ринках країн, відмінних від країни–виробника доцільно зауважити, що структура
завдань, які вирішуються в рамках міжнародного маркетингу, аналогічна
структурі завдань звичайного маркетингу, і будується на базі комплексу
маркетингу (4P).
Залишаються

актуальними

інші

елементи

процесу

міжнародного

маркетингу: постановка завдань, відбір цільових ринків, позиціонування товару
на зарубіжних ринках. Однак відмінності між ринками країн визначають нові
питання перед компанією, що приймає рішення про вихід на міжнародний ринок.
Це і вивчення середовища міжнародного маркетингу, і рішення про доцільність
виходу на міжнародний ринок, і багато інших. Частина з них перекликається з
проблемами маркетингу, частина є абсолютно новими навіть для компанії, що
має досвід маркетингового управління на внутрішньому ринку своєї країни.
Отже, чотирма «китами» комплексу міжнародного маркетингу можна
вважати товар (послугу), ціну, розповсюдження і просування.
Іншої думки притримуються представники скандинавської школи, які
критикують прихильників американського підходу до міжнародного маркетингу
за зайву функціональність, пов’язану з моделлю «4Р», і відсутністю уваги до
людського фактору, хоча в цілому така критика не зовсім виправдана, оскільки
концепція «маркетинг–мікс» абсолютно не суперечить ідеї взаємин зі
споживачем [2, c.19, 3].
Прагнення фірм повною мірою використовувати свої виробничі, наукові та
комерційні можливості призводить до необхідності здійснювати пошук переваг
не лише на національному ринку, але й змушує в умовах зростаючої конкуренції
отримувати вигоди.
Разом з тим у цій сфері з’явилися свої лідери, що мають більше половини
своїх доходів від реалізації товарів та послуг за кордоном. До таких фірм
відносять німецьку BASF, шведську «Електролюкс» (Electrolux), американську
«Айбіем» (IBM), французьку «Мішелін» (Michelin), швейцарську «Нестле»
(Nestle), голландську «Філіпс» (Philips) і японску «Соні» (Sony). Втрата
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зовнішніх ринків для таких фірм означала б сильні економічні потрясіння та
пошук нових можливостей ведення бізнесу, що викликало б значний ризик.
У результаті ефективного маркетингового управління міжнародною
діяльністю з’являються нові ринки та джерела прибутку, знижується
собівартість

продукції

стандартизуються

за

елементи

рахунок
комплексу

зростання

обсягів

маркетингу,

виробництва,

з’являється

новий

додатковий досвід у конкурентній боротьбі. Звертаючись до зовнішнього ринку,
закріплюючись на ньому, підприємства відчувають потребу в тому, щоб
якнайкраще зрозуміти специфіку міжнародної підприємницької діяльності. Таке
розуміння приводить їх до необхідності адаптувати свої дії до принципів
міжнародного маркетингу, прагнути використовувати його у своїх цілях.
У цей час вивчення та застосування концепції міжнародного маркетингу
підприємствами у своїй повсякденній діяльності стає нагальною потребою.
Розробка

концептуальних

засад

формування

концепції

міжнародного

маркетингу, у закордонній літературі, почала розвиватися в 70–х рр.
XX століття, де вона розглядалась як філософія та технологія ефективної
діяльності підприємств на міжнародних ринках.
Еволюція концепції міжнародного маркетингу сприяє зміні позицій, з яких
вчені розглядають багато понять міжнародного маркетингу. Враховуючи той
факт, що міжнародний маркетинг виокремився в новий напрямок маркетингу в
60–70 рр. ХХ століття, і для цього періоду була характерна традиційна
маркетингова концепція, то міжнародний маркетинг вже спочатку був
орієнтований пріоритетним чином саме на задоволення потреб споживачів
ефективніше, ніж це роблять конкуренти, тобто міжнародний маркетинг уникнув
розвитку і втілення в своїй системі трьох попередніх концепцій маркетингу:
виробничої, товарної і збутової. Ці концепції в системі міжнародного маркетингу
знайшли відображення у вигляді формування досить абстрактних підвидів ̶
експортного / імпортного маркетингу (орієнтація виробництва на потреби
зарубіжних

ринків),

зовнішньоекономічного
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маркетингу

(орієнтація

на

створення за кордоном власних торгових мереж), багатонаціонального
маркетингу (максимальна адаптація товару до особливостей зарубіжних ринків).
В другій половині 1980–х і початку 1990–х рр. велика кількість підприємств
Європи, колишнього Радянського Союзу ставили перед собою завдання виходу
хоча б на один зарубіжний ринок. В таких випадках, коли підприємства
обмежувались одним або декількома зарубіжними ринками, виробляли товари у
своїй країні і продавали їх на ринках іншої країни (країн), використовуючи той
же маркетинговий план, що в своїй країні. Інші підприємства здійснювали
діяльність в різних країнах, використовуючи виробничі потужності та відділи
збуту, що організовані підприємством на зарубіжних ринках для їх
обслуговування.
Тому, варто прислухатись до порад фахівців в галузі міжнародного
маркетингу і виокремлювати етапи переходу до міжнародного маркетингу:
традиційний, експортний, міжнародний, глобальний маркетинг.
У цей час можна виділити три наукові підходи, що відображають різні
погляди авторів до визначення взаємозв’язку міжнародного та глобального
маркетингу. По–перше, у багатьох випадках дослідники ототожнюють ці
поняття, і одночасно використовують слова «міжнародний» і «глобальний» у
тому самому контексті, уважаючи їх найбільш близькими синонімами.
Існує також підхід, відповідно до якого сутність глобального маркетингу
укладається в стандартизації міжнародної маркетингової діяльності, тобто, з
даної позиції, глобальний маркетинг характеризується двома відмінними
рисами:

стандартизацією

маркетингового

процесу

та

стандартизацією

маркетингової програми (комплексу маркетингу).
Однак найбільш відповідною дійсності представляється підхід, відповідно
до якого перехід компанії до використання принципів глобального маркетингу
відображає тенденцію розвитку маркетингу в міжнародному бізнесі, таким
чином, глобальний маркетинг є більш високим щаблем розвитку закордонного
маркетингового

досвіду

компанії,

що

інтернаціоналізації підприємства (табл. 1) [4].
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видозмінюється

в

процесі

Таблиця 1 – Характеристика розвитку форм міжнародного маркетингу в
процесі інтернаціоналізації підприємства
Форма
Національний
маркетинг

Характеристика
реалізується тими компаніями, масштаби діяльності яких поки не
виходять за ринки поза національними межами. Наразі, при розробці
товару вітчизняна компанія враховує потреби та бажання лише покупців
своєї країни і оцінює фактори національного маркетингового середовища.
Експортні поставки не виключаються та можуть мати місце, але поки вони
не грають значну роль у діяльності компанії. Тому, має місце діяльність
пов’язана із швидким пошуком ринків під наявний у компаній–
експортерів товар, чим адаптація цього товару під потреби відповідних
закордонних ринків
Експортний
розглядає збутову–виробничо–збутову діяльність національної компанії,
маркетинг
що зайнята розробкою та комерційним виробництвом продукції, яка
активно реалізується на закордонних ринках. Тому, підприємствам
важливо враховувати можливість пристосування товарів до потреб
закордонних споживачів, навіть якщо вітчизняні зразки товарів
користуються попитом на внутрішньому ринку
Міжнародний
закордонна діяльність підприємства стає досить істотною. У цих умовах
маркетинг
внутрішній ринок втрачає пріоритетність і може бути прирівняний до
зовнішніх ринків. При розробці товарів компанії орієнтуються на потреби
та переваги закордонних покупців і можуть спеціально створювати
продукцію, призначену для тих або інших країн
Глобальний
підприємство розглядає міжнародний ринок як єдине ціле, включаючи й
маркетинг
національний. При розробці товару фірма орієнтується не на власну
країну, а на увесь світ і займається задоволенням таких потреб покупців,
які були б характерні для всього світу. Ґрунтується на особливій філософії
маркетингу, що прагне перебороти індивідуальні підходи стосовно кожної
країни. При використанні принципів глобальної маркетингової діяльності
фірма не зосереджується на існуючих відмінностях між країнами, а
ґрунтується на виявленні спільних інтересів та потреб ринків і цільових
груп, що виходять за межі національних границь. Найбільш характерною
особливістю глобального маркетингу є ефективне сполучення
стандартизації та адаптації
Джерело: розроблено автором на основі [4, 5, с. 70, 6, 106]

Таким чином, міжнародний маркетинг формувався виходячи з пріоритету
потреб споживачів. При цьому періоди традиційної концепції маркетингу і
концепції соціально–етичного маркетингу припали саме на період становлення
міжнародного маркетингу, а період розвитку припадає на сучасний період, який
характеризується

активізацією

використання

концепції

міжнародного

маркетингу.
Результати

ретроспективного

аналізу

дослідження

відмінностей

в

маркетинговій діяльності підприємств залежать від того, яку концепцію
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підприємство вибере за основу у своїй міжнародній діяльності. Ідеї, що закладені
в кожну із концепцій, відображають етапи еволюції міжнародної діяльності
фірми. Часто зустрічається схема EPRG, автори якої пропонують класифікувати
всі підприємства за міжнародними переконаннями на групи: етноцентричні,
поліцентричні, геоцентричні. Ця схема допомагає зрозуміти особливості кожної
концепції міжнародного маркетингу.
У концепції міжнародного маркетингу розширеного національного ринку
на початковому етапі первинним ринком є національний ринок, при цьому
підприємство докладає мінімальні зусилля щоб адаптувати маркетинг до умов
зовнішнього ринку. Підхід підприємства до зарубіжних покупців такий самий,
як і до покупців на національному ринку. Переважно стратегія розширення
національного ринку є прибутковою. Підприємства з таким маркетинговим
підходом за класифікацією EPRG відносяться до групи етноцентричних
підприємств.
В основі концепції міжнародного маркетингу багатонаціального ринку
(максимальна адаптація товару до особливостей зарубіжних ринків) є розуміння
підприємствами того, що ринки різних країн суттєво відрізняються. Товари та
послуги адаптуються до кожного ринку без координації ринків різних країн.
Рішення про рекламні заходи та ціноутворення приймаються ізольовано для
кожного ринку, контроль ̶ децентралізований. Підприємства з орієнтацією на
таку концепцію міжнародного маркетингу за схемою EPRG класифікуються як
поліцентричні підприємства.
В основі концепції глобального ринку є розуміння, що маркетингова
діяльність є глобальним маркетингом, що охоплює весь світ. Підприємства
такого

типу

розробляють

стандартну

продукцію

високої

якості,

яка

продаватиметься за оптимальною ціною на глобальному ринку.
Виходячи із аналізу концепцій міжнародного маркетингу маємо зважати на
те, що групи передбачуваних споживачів з ідентичними потребами формують
глобальні ринкові сегменти. Отже, план глобального маркетингу передбачає
стандартизований продукт для глобального ринку, але з відмінностями в
рекламі, яка враховує особливості країни [7, с. 123].
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Важливою в концепції глобального маркетингу є передумова збіжності
світових ринків (конвергенція), оскільки у своєму розвитку вони приходять до
однакових способів задоволення потреб споживачів. Проте, окремі рішення, які
приймаються одним підприємством розглядаються як придатні до всього світу,
інші ж потребують урахування місцевої специфіки. За класифікацією EPRG
підприємства з такою концепцією відносяться до групи геоцентричних
підприємств.
Враховуючи еволюцію концепцій міжнародного маркетингу в цілому,
можемо зазначити, що вітчизняні фахівці в галузі маркетингу Я.А. Гончарук,
А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський пропонують розрізняти такі типи міжнародного
маркетингу в контексті сучасних глобалізаційних змін (рис.1) [8, с.27].
Типи маркетингу
Залежно від геополітичних меж діяльності суб’єктів
Внутрішній, в межах
національних кордонів

Міжнародний, за межами
національних кордонів

Форми міжнародного маркетингу
Імпортний/Е
кспортний

Зовнішньоекономічний

Транснаціональний

Мультирегіональний

Глобальний

Торговий

Послуг

Залежно від суб’єкта
Промисловий

Аграрний

Банківський

Залежно від ступеня ринкової орієнтованості фірми
Стратегічний

Оперативний
Залежно від суб’єкта

Мікромаркетинг

Макромаркетинг

Рисунок 1 – Класифікація типів міжнародного маркетингу в контексті
сучасних глобалізаційних змін
Джерело: [8, с.27]
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В цілому з таким баченням науковців можна погодитися, проте як правило,
процес міжнародного маркетингу здійснюється в різних формах, що залежать від
ступеня

активності

застосування

його

інструментів

вітчизняними

підприємствами.
Узагальнюючи

різні

наукові

підходи,

сучасні

науковці,

зокрема

С. Гаркавенко, Ю. Дайновський, О. Каніщенко, М. Окландер, А. Старостіна,
Т. Циганкова пропонують таку класифікацію форм маркетингу: національний,
експортний, міжнародний, глобальний.
Розвиваючи ідеї Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінського, беручи
до

уваги

тлумачення

поняття

міжнародний

маркетинг

пропонується

класифікувати форми міжнародного маркетингу за ступенем активності на
внутрішньому та зарубіжних ринках (рис. 2).

Класифікація форм міжнародного маркетингу
за ступенем активності підприємств на ринках

Стохастичний міжнародний маркетинг
підприємство не застосовує спеціальних зусиль для просування товару (послуг) до
іноземних споживачів
Епізодичний міжнародний маркетинг
підприємство не часто здійснює міжнародні та зовнішньоекономічні зв’язки, при наявності
залишків конкурентоспроможної за світовими стандартами продукції, однак не розглядає їх
як пріоритетний напрямок діяльності
Регулярний міжнародний маркетинг
вихід і закріплення на закордонному ринку на постійній основі з метою активізації
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, однак значення міжнародних зв’язків для
підприємства не вище розвитку підприємства на внутрішньому ринку
Переважний міжнародний маркетинг
міжнародні та зовнішньоекономічні зв’язки для підприємства переважають за важливістю
розвитку на внутрішньому ринку, однак також актуальним залишається ведення діяльності
на внутрішньому ринку
Глобальний маркетинг
міжнародний ринок розглядається як єдине ціле, включаючи внутрішньо національний.
Підприємство розробляє глобальну маркетингову стратегію, що передбачає стандартизацію
виробленої продукції відповідно до вимог глобального ринку, а також адаптацію
комплексу міжнародного маркетингу підприємства до об’єктивно існуючих розходжень
між ринками і його диференціацією, виходячи з основної концепції розвитку підприємства

Рисунок 2 – Класифікація форм міжнародного маркетингу за
ступенем активності підприємств на ринках
Джерело: власна розробка автора
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Запропонована

класифікація

форм

дозволяє

зрозуміти

сутність

міжнародного маркетингу, як інструменту розвитку підприємства та механізму
реалізації і підвищення ефективності його діяльності із залученням засобів
зовнішньоекономічної діяльності.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Виходячи із названих
характеристик форм, можна стверджувати, що міжнародний маркетинг
спрямований на потенційних споживачів; концентрацію зусиль на просування
вітчизняних товарів на зовнішні ринки; підтримку сформованих і розвиток нових
бізнес–зв’язків з іншими підприємствами; підвищення конкурентоспроможності
підприємства, виведення підприємства на лідируючі позиції та розвиток його
позитивного іміджу в Україні та закордоном.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В статті розглянуто сучасний стан готельного господарства в Україні, вплив
на формування стратегії щодо просування послуг індустрії гостинності.
Представленні тенденції розвитку готельного господарства України в умовах
нестабільності ринку.
Ключові слова: готельна галузь, індустрія гостинності, категоризація готелів,
номерний фонд, готельне господарство
Постановка проблеми. В усьому світі туристичні подорожі набувають все
більшої популярності. У зв’язку з цим зростає інтерес до туристичного та
готельного бізнесу. Ця тенденція не оминула й Україну. Так, минулого,
2018 року кількість іноземців, які відвідали нашу країну, зросла приблизно
на 8% — до 14,5 мільйонів. Потрібно сказати, що точні цифри, стосовно кількості
туристів, назвати складно, оскільки статистика враховує також і малий
прикордонний рух, проте, очевидним є те, що кількість туристів зростає.
Найпопулярнішими напрямками залишаються Київ, Львів й Одеса. Вивчення
динаміки та стану розвитку готельного господарства України є актуальним
питанням, оскільки дає можливість узагальнити тенденції, виявити проблеми та
окреслити перспективні напрямки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сучасного стану
готельного господарства України та його вплив на формування стратегії
просування послуг індустрії гостинності присвячені праці Відоменко І.О.,
Діденко Н.С. [1]. Перспективи розвитку готельно-ресторанної справи України
156

розглядалися в роботах Коваленко Н.О. [2]. Статистичний аналіз підприємств
готельного господарства і прогнозування його розвитку зроблено в статті
Остапенко О.Я. [3]. Подлепіною П.О. розглянуто тенденції розвитку готельного
господарства України в умовах турбулентності [4]. Проте, готельний бізнес є
дуже динамічним сектором економіки, тому питання його розвитку і перспектив
залишається актуальним.
Мета статті – проаналізувати загальні тенденції розвитку підприємств
готельного бізнесу в Україні, окреслити основні проблеми та перспективи.
Виклад основного матеріалу. Під час підготовки до футбольного
чемпіонату Євро 2012 в нашій країні почав активно запроваджуватись такий вид
засобів розміщування, як хостели. Такий вид міні-готелів уже набув
популярності серед туристів в Європі та країнах Південно-Східної Азії. На
сьогодні, лише в Києві працює понад 100 хостелів. Номери в хостелах відносно
недорогі, схожі на кімнати в гуртожитку, розраховані зазвичай на кілька гостей,
не обладнані душовими та санвузлами, які здебільшого є для загального
користування, як і кухня, їдальня, зона відпочинку. Проте, перевагою є значно
нижчі ціни при задовільному рівні комфорту та безпеки. Головна особливість —
це розміщення в дорміторіях. Це загальні номери, в яких можуть жити від
чотирьох до дванадцяти людей. Бувають чоловічі, жіночі та змішаного типу. Їх
можна умовно розділити на дві основні категорії — великі, розташовані в
нежитловому фонді та невеличкі квартирні, які швидко створюються, але, на
жаль, і швидше зникають.
Для того, щоб отримувати прибуток, хостелу необхідно постійно
здійснювати інноваційну діяльність, впроваджувати нові послуги та сервіси. Так,
хостел може додатково заробляти на екскурсіях, працюючи з екскурсійними
бюро, організовуючи послуги харчування, трансфери, тощо.
Переважна більшість туристів, як бізнес-туристів, так і подорожуючих
родинами

зупиняються

в

готелях.

За

даними

аналітики

CBRE

Ukraine (міжнародна консалтингова компанія у сфері комерційної нерухомості)
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найбільш розвинута готельна інфраструктура в трьох містах України - крім
Києва, активно розвиваються Одеса та Львів. Згідно цього джерела внутрішні
туристичні потоки суттєво змінилися після анексії Криму.
Через девальвацію доходи внутрішніх туристів зменшилися. Потоки
частково перерозподілилися в бік Одеси, Карпат, Львова. За даними компанії
CBRE, на початку минулого року в столиці працювало 106 готелів, в яких було
9800 номерів. Цього року номерний фонд Києва має збільшитися приблизно на
1000 номерів. Спостерігається тенденція до того, що дедалі більше нових та
реконструйованих готелів їхні власники передають в управління мережевим
операторам, як українським так і міжнародним.
Те, що готелі об’єднуються в мережі має свої переваги. Якщо готель
належить відомій мережі, це підвищує його привабливість серед клієнтів,
оскільки вони знають, якого саме очікувати сервісу, комфорту та безпеки. Проте
вищі стандарти — це зазвичай і вища ціна.
За оцінками CBRE, від 2013-го по 2017 роки середня вартість готельного
номера в столиці зросла з 1400 до 2800 гривень. За розрахунками
аналітиків, дохідність номерів у київських готелях з початку року зросла на 16%.
Проте загальна тенденція по Україні інша. Готелі змушені знижувати вартість
своїх номерів. Так в порівнянні з 2015 роком, вартість номерів у 5-ти зіркових
готелях впала на 16%, а в 4-х зіркових на 6.7%. Але в компанії відзначають, що
далеко не всі готелі добровільно надають інформацію про ціни.
З початку 2018 року в Україні було призупинено присвоєння категорій
готелям через розформування держоргану, який цим займався — УкрСЕПРО.
Наразі ж, Кабмін відновив цей процес і підтримав ініціативу Міністерства
економічного розвитку щодо відновлення рейтингової оцінки українських
готелів за системою від 1 до 5 зірок. Ухвалені зміни дозволять акредитованим
органам проводити сертифікацію та оцінку відповідності роботи готелів
критеріям щодо якості послуг та сервісу для подальшого присвоєнням категорії
від 1 до 5 зірок.
Та важливіше, що останніми роками зростає завантаженість номерів.
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Після кризи 2014 року завантаженість готелів була вкрай низькою. Це було
25-30% по ринку. У 2017 році в середньому по ринку середнє завантаження
українських готелів уже перетнуло відмітку 50%.
Сьогодні готелі — не найприбутковіший сегмент комерційної нерухомості.
Але готельєри впевнені, що зміни в українському туристичному бізнесі роблять
його дедалі привабливішим.
Деякі проекти, започатковані у 2013 році і заморожені, нещодавно
відновили будівництво і навіть закінчили його. Наприкінці минулого року в
Києві після реконструкції відкрили готель «Спорт». Тепер він називається Park
Inn. Біля залізничного вокзалу запрацював другій столичний ibis, а біля Палацу
спорту — готель Aloft. Усі вони входять у міжнародні готельні мережі.
Найпевніше кількість нових та реконструйованих об'єктів цьогоріч збільшиться.
І не лише в Києві. За останній рік відчувається відновлення інтересу до цього
сегменту комерційної нерухомості. Розглядається досить багато поточних
проектів реконструкції готельних об'єктів в обласних центрах України.
Державна підтримка туризму наразі незначна. Але є інші проекти, які
впливають на його розвиток. Це покращення транспортної інфраструктури,
наприклад, ремонти доріг або поява нових авіакомпаній.
Крім того, у великих містах України щороку з'являються нові великі заходи:
фестивалі, змагання та конференції. Вони розширюють коло постояльців готелів.
Як іноземців, так і українців.
Отже, попит на послуги готелів та хостелів, імовірно, зростатиме. А з ним і
інвестиції в цей вид нерухомості.
Експерти проаналізували готельний ринок таких країн як Росія, Україна,
Грузія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова,
Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, країни Прибалтики.
У 2018-му Україна увійшла в трійку лідерів у списку найбільш активних
країн із відкриття готелів першого півріччя.
Загальний рейтинг поки що очолює Росія із показником у 1 тисячу 78
номерів, друга позиція дісталася Грузії (479 номерів), а ми на третій сходинці
(283 номери – рівно такою кількістю поповнився ринок Києва).
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За даними Colliers International заповнюваність готелів в Києві перебувала
на рівні 40%, що вважається дуже низьким показником. Ситуація на ринку
залишається досить складною, а кількість гостей не росте такими темпами, як
передбачалося.
Інвестиційна привабливість даного сегмента практично нульова, і це добре
видно, по тому як недобудовані готелі міжнародних і національних операторів
переносять терміни свого відкриття вже не перший рік. Відчувається гостра
нестача якісних бюджетних готелів, якими користуються в основному внутрішні
туристи.

Пропозиції номерного фонду по категоріях
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Рисунок 1 – Пропонова кількість номерів в готелях за категоріями
Внутрішні туристи, які відпочивали до кризи за кордоном, в зв'язку з
обвалом гривні і зменшенням доходів, все частіше подорожують усередині
країни. Але тут перевага надається маленьким комфортним та якісним готелям
або заміським комплексам.
«В Україні прослідковується цікава тенденція з сервісними апартаментами.
На сьогоднішній день в структурі номерного фонду Києва превалюють
готелі (97%), а сервісні апартаменти становлять лише 3%. Однак ми
спостерігаємо зростання інтересу девелоперів до цього сегменту, що, з нашої
точки зору, пояснюється характеристиками загальної пропозиції готелів у Києві
та наявністю незадоволеного попиту в деяких секторах ринку.
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Незважаючи на значну питому вагу midscale (33%) і economy (31%), дані
сегменти в основному представлені об'єктами з високим ступенем морального і
фізичного зносу, в той час як кількість сучасної якісної пропозиції обмежена і
складає не більше ¼ ринку.
У сегменті economy дефіцит якісних готельних об'єктів частково
компенсується приватними пропозиціями квартир, що здаються в оренду. Однак
в midscale ця ринкова ніша залишається незаповненою, що сприяє появі сучасних
мереж готелів і сервісних апартаментів, частка яких поступово зростає.
На

тлі

загального

відновлення

ринку

готельних

послуг

Києва

спостерігається тенденція збільшення вартості проживання в сервісних
апартаментах. Так, протягом 2017 року зростання Rack Rate склало в середньому
близько 15% в доларовому еквіваленті.
У сегменті сервісних апартаментів Києва близько 50% припадає на
мережевих операторів, серед яких можна відзначити Reikartz Hotel Group,
Senator Apartments і Royal Hospitality Group.
Що стосується сучасних технологій, то Airbnb і подібні формати поки що не
дуже популярні в Україні. Однак розвиток даних сервісів і розширення їх
цільової аудиторії, поряд зі збільшенням кількості сучасних житлових об'єктів
різних форматів в Києві, в середньостроковій перспективі призведуть до
збільшення кількості місць розміщення і складуть серйозну конкуренцію
сегменту традиційних готелів».
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Власенко І.В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У СВІТІ
ТА УКРАЇНИ ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН
Проаналізовано тенденції функціонування міжнародних та національних
готельних мереж на території України. Визначено основні перешкоди
ефективному розвитку міжнародних готельних корпорацій у межах країни.
Досліджено переваги національних готельних ланцюгів та визначено напрями
подальшого розвитку готельних мереж в Україні.
Ключові слова: готельна мережа; національний готельний ланцюг; готельний
бренд; сегмент ринку готельних послуг.
Мета статті полягає у дослідженні особливостей розвитку готельних
мереж у світі та Україні. Зокрема, досліджено тенденції функціонування
готельних ланцюгів у розвинутих країнах світу та здійснено порівняльний аналіз
із особливостями розвитку готельних корпорацій на території України.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи
порівняння, статистичні, експертних оцінок, аналізу, синтезу, дедукції, індукції,
літературний, описовий та інші.
Досліджено особливості розвитку готельних мереж у світі та окремих
країнах. Визначено сучасні тенденції функціонування готельних корпорацій та
визначено перспективи їх подальшого розвитку.
Глобалізація міжнародної економіки знайшла своє відображення і у туризмі.
Адже, сьогодні інтенсивно розвиваються транснаціональні туристичні компанії,
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міжнародні готельні та ресторанні мережі, що сприяє ефективному розвитку
сфери послуг. Процес поглинання незалежних підприємств потужними
коопераціями набув все більшого розвитку не оминувши і готельне
господарство.
Попри інтенсивний розвиток готельних мереж їх територіальний розподіл є
нерівномірним. Здебільшого вони представлені в економічно розвинутих
країнах, що пояснюється більшою прибутковістю та легкістю ведення бізнесу.
Натомість, на територію України готельні мережі тільки почали входження.
Дослідженню готельних ланцюгів приділяється увага низки науковців,
серед них: Р. Браймер, Ф. Котлер, Дж. Уокер, М. Бойко, Х. Роглєв, М. Мальська,
І. Пандяк, О. Басюк та інші. Вказані дослідження присвячені особливостям
функціонування готельних мереж, проблемам подальшого їх розвитку та
процесу глобалізації готельного господарства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження готельних
ланцюгів в Україні носить епізодичний характер, що пояснюється відсутністю
інформації та постійною динамікою у готельномугосподарстві країни. Серед
таких досліджень варто виокремити праці С. Мельниченко, М. Зінковоської,
С. Вадовського та інших.
Виклад основного матеріалу. Отже, готельний ланцюг – це група готелів,
які мають спільне керівництво, єдину концепцію просування продукту та
торговий бренд. Основними цілями створення готельного ланцюга є посилення
конкурентоспроможності готелю; зменшення витрат завдяки створення єдиних
підрозділів обслуговування; формування єдиного загальновідомого бренду [7].
Феномен

розвитку

готельних

ланцюгів

пояснюється

значними

їх

перевагами перед незалежними готелями, а саме:
- скупчення інвестицій, які використовуються для оптимізації ланцюга;
- єдині стандарти послуг, що виробляє у споживача розуміння однієї якості
у різних підприємствах мережі;
- здешевлення функціонування, завдяки гуртовій закупівлі товарів та
послуг;
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- розробка маркетингових стратегій формування та просування своїх послуг
на різних ринках;
- формування численних брендів, які зорієнтовані на різні сегменти ринку;
- гнучка цінова політика, що проявляється у різноманітних знижках та
програмах лояльності;
- залучення кваліфікованого персоналу завдяки кращим умовам праці, а
також системі підвищення кваліфікації;
-

централізація

функціональних

процесів,

які

здійснюються

у

підпорядкованих підприємствах [2; 3].
Окрім чисельних переваг, готельні мережі мають і певні недоліки у
порівнянні із незалежними готелями:
- стандартизованість підходу, що не може задовольнити потреби усіх
споживачів готельних послуг;
- втрата гнучкості за рахунок глобальності;
- втрата індивідуальності окремого готельного підприємства;
- часте встановлення цін та особливостей діяльності готельного
підприємства без врахування соціально-економічної специфіки території
розташування готелю, враховуючи тільки стандарти ланцюга;
- взаємозалежність готельних підприємств учасників консорціуму тощо [7].
Попри вказані недоліки готельні ланцюги сьогодні є домінуючими у
готельному господарстві світу. Так відсоток їх представленості у розвинутих
країнах коливається в межах 30–70 % від усіх наявних готелів. Найбільше вони
представлені у країні їх походження – США (70 %) [4]. Зокрема, найбільш
представленим, станом на 2015 р., був бренд Holiday Inn Express (ланцюг Inter
Continental Hotels Group), який об’єднував 1931 готель. Проте, найбільшим (за
кількістю готелів) готельним ланцюгом країни є Wyndham Hotel Group [5].
Загалом у США переважають національні готельні мережі, що пояснюється
домінуванням цієї країни у світовому розвитку готельного господарства.
Частка готельних ланцюгів у готельному господарстві країн Євросоюзу є
значно нижчою у порівнянні із США. Зокрема, найбільше готельні
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мережіпредставлені у Франції – 3 819 готелів (21 % від усіх готелів),
Великобританії – 3 538 (8,5 %), Німеччині – 1 944 (9,7 %), Італії – 1 491 (4,2 %).
Суттєві диспропорції у вказаних країнах спостерігаються і за домінуючими
готельними мережами. У Франції лідерами за кількістю готелів є національні
оператори Accor Hotels (1603) та Louvre Hotels Group (820), а американський
ланцюг Best Western 288) займає третю позицію [8]. Така ситуація, як і у США,
пояснюється добрим розвитком готельного господарства країни.
У Німеччині лідируючі позиції за міжнародними ланцюгами Accor Hotels
(357 готелів), Best Western (183), Wyndham Hotel Group (96), а національний
ланцюг Deutsche Hospitality (74) лише на четвертій позиції [8]. Інтенсивне
входження міжнародних готельних мереж в економіку Німеччини пояснюється
протекцією США у післявоєнний період, а також вдалим входженням на ринок
підприємств сусідньої Франції.
В Італії основними представниками готельних ланцюгів є міжнародні
корпорації Best Western (164), Accor Hotels (77), NH Hotel Group (52) та Marriot
International (46), що пояснюється такими ж факторами, як і у випадку з
Німеччиною.
Вдала політика протекціонізму власних готельних мереж спостерігається у
Великобританії. Як наслідок, лідерами у готельному господарстві країни стали
національні мережі Whitbread (736), Traveloge (532) та Inter Continental Hotels
Group (320) [8]. Домінуючі позиції британських готельних мереж підтверджує і
представлення ланцюга Inter Continental Hotels Group у більшості країн світу, в
тому числі, і добре освоєння готельного ринку США.
Загалом

вдалий

розвиток

національних

мереж

розвинутих

країн

дозволив активізувати міжнародну представленість різних готельних ланцюгів
(таблиця 1).
Загалом, найбільшим готельним ланцюгом за кількістю готелів був
Wyndham Worldwide, проте, за кількістю номерів, а також за представленістю у
різних країнах світу домінував Marriot International. Таку ситуацію пов’язують із
злиттям цієї корпорації з компанією Starwood Hotels and Resorts Worldwide у 2016
році.
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Таблиця 1 − Найбільші готельні ланцюги світу станом на 2017 р [13; 14]
Назва ланцюга
(країна де
знаходиться
штаб-квартира)

Кількість
готелів

Кількість
кімнат

Представленість
країнах

Wyndham Worldwide
(США)

8145

708545

78

19

Choice Hotels (США) 6557

500000

40

11

Marriot
(США)

1200000

125

30

Inter Continental Hotels 5272
Group
(Великобританія)

785544

100

12

Hilton Worldwide
(США)

5100

837692

103

14

Best Western Hotels
(США)

3651

295878

101

12

Accor Hotels (Франція) 3400

597132

92

17

Jin Jiang International
(Китай)

3090

890000

68

4

Home Inns (Китай)

3000

296075

20

4

G6 Hospitality (США) 1450

100000

2

2

International 6200

у Кількість
брендів

За поширеністю у різних країнах світу, лідерські позиції займають також
Hilton Worldwide, Best Western Hotels та Inter Continental Hotels Group, які
представлені в більше ніж 100 країнах.
Феноменом інтенсивного розвитку готельних мереж став Китай. Протягом
нетривалого періоду існування готельні ланцюги Jin Jiang International та Home
Inns вийшли у лідерські позиції серед міжнародних корпорацій. Попри низьку
представленість цих компаній у світі, сьогодні вони декларують, бажання
придбати національні готельні мережі країн Європи та Америки.
Діяльність світових готельних ланцюгів вказує на подальші перспективи їх
розвитку. Можна спрогнозувати розширення представленості світових лідерів у
більшій кількості країн, а також збільшення кількості брендів під одним
ланцюгом, що пояснюється потребою охоплення різних сегментів ринку.
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Прогнозується також посилення позицій Китаю на ринку світового готельного
господарства. Зокрема, домінування китайських компаній не тільки в АзійськоТихоокеанському регіоні, але і вихід на Європейський готельний ринок.
Дещо інші тенденції простежуються у готельному господарстві України.
Сьогодні, частка готельних ланцюгів у готельному ринку країни становить
близько 2 %, що є дуже низьким показником [4]. Аналіз готельних мереж, вказує
на суттєве переважання національних, що пояснюється низкою факторів, серед
яких: економічна відсталість країни; низька платоспроможність потенційних
клієнтів; недосконалість нормативно-правової та фіскальної системи країни;
нестабільність суспільно-військової ситуації тощо.
Серед міжнародних готельних мереж найбільш представленими в Україні є
Rezidor Hotel Group та Accor. Світові мережі входять на український готельний
ринок з обережністю, тому, в основному, вони представлені одним – двома
готелями (таблиця 2).
Найбільша кількість готелів, що входять до міжнародних мереж,
представлена в Києві (9 готелів). Інтерес для міжнародних готельних мереж
становлять ділові та відпочинкові центри України: м. Запоріжжя, м. Львів, м.
Трускавець та ТРК Буковель. Серед особливостей розвитку міжнародних
готельних мереж в Україні варто вказати і те, що першочергово відкривались 4х та 5-ти зіркові готелі в потужних ділових та туристичних центрах,
натомістьсьогодні на український ринок виходять бюджетні (3-х зіркові) бренди
Ibis та Ramada.
На входження міжнародних готельних мереж негативний вплив має також
агресивна військова кампанія Російської Федерації. Зокрема, внаслідок анексії
АР Крим, були втрачені 2 готелі мережі Rezidor Hotel Group в м. Алушта та
готель мережі Best Western в м. Севастополі. Через військові дії на Донбасі із м.
Донецька вийшов міжнародний ланцюг Rezidor Hotel Group. Така ситуація ще
більше ускладнила перспективи входження міжнародних готельних мереж в
українську економіку.
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Таблиця 2 − Міжнародні готельні ланцюги в Україні [1; 4; 9–12]
Готельна мережа

Бренд

Готель

Redisson Blu
Hotel 5*
Redisson Blu
Hotel Podil 4*
Hotels &Resorts
Redisson Blu
Resorts 4*
Park Inn
Park Inn by
Redisson 4*
Hyatt Regency 5*
Hyatt Regency

Київ

Кількість
номерів
255

Київ

164

Буковель

252

Київ

196

Київ

234

Rixos Hotels

Трускавець

370

Київ

272

Rezidor Hotel Group
(Бельгія)
Redisson Blu

Global Hyatt
Corporation
(США)
Rixos
(Туреччина)
Intercontinental
Hotel Group
(Великобританія)
Accor (Франція)

Intercontinenta
Hotel Group
Ibis
Ibis Styles
Fairmont

Hilton (США)
Hilton
Wyndham Worldwide
(США)
Ramada
Worldwide
Marriott (США)

Four Points by
Sheraton

Rixos Hotel 5*
Intercontinental
l Hotel 5*

Місто

Ibis 3*
Київ
Ibis Styles 3*
Львів
Fairmont
Grand Київ
Hotel 5*
Hilton Hotel 5*
Київ
Ramada Lviv
Львів
3*
Ramada Encore
Київ
4*
Four Points by
Запоріжжя
Sheraton 4*

212
77
258
262
103
264
164

Попри негативні приклади, протягом останніх років на український ринок
вийшли світові лідери готельного бізнесу, серед яких Wyndham Worldwide та
Marriott. Також, сьогодні численними незалежними готелями ведуться
перемовини про входження до міжнародних готельних ланцюгів.
В умовах низької представленості міжнародних готельних мереж
активізувались національні компанії. Феномен розвитку національних готельних
ланцюгів пояснюється їх кращим пристосуванням під потреби українського
ринку, а також значно нижчою вартістю готельних послуг у порівнянні із
представниками

міжнародних

корпорацій.

Серед

внутрішніх

ланцюгів

лідируючі позиції займають: Premier International, Reikartz Hospitality Group та
Royal Hospitality Group.
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Єдиним готельним ланцюгом країни, який представлений різними брендами
є Reikartz Hospitality Group, що об’єднує 35 готелів. Зокрема, під брендом
ділових готелів Reikartz Hotels & Resorts функціонує 23 готелі, які рівномірно
розташовані по всій території України. Готелі цього бренду забезпечують
сегмент 4-х зіркових засобів розміщення, що є найбільш затребуваними на ринку
готельних послуг країни. Більш бюджетні бренди «Раціотель» та Optima Hotel
включають по 5 готелів. Найменше представленими(всього 2 готелі) у мережі є
курортні готелі, які об’єднані брендом «Віта Парк». Позитивом розвитку цієї
мережі є її вихід на міжнародний ринок, адже, сьогодні вона володіє трьома
готелями в Німеччині, двома в Швеції та одним в Казахстані [10].
Серед вузькоспеціалізованих національних брендів відмітимо Premier Hotel,
який об’єднує 15 готелів 4-х зіркового рівня, сконцентрованих у обласних
центрах України. Мережею вищого класу є Royal Hospitality Group, що включає
8 готелів у м. Київ, м. Трускавець та ТРК Буковель.
Окрім загальновідомих національних мереж, появляються і нові ланцюги.
Зокрема, нещодавно у Львівській області почала функціонувати мережа «Джем»,
що об’єднала чотири 3-х зіркових готелів у м. Львів, м. Трускавець та с.
Раковець. Вказана мережа функціонує на умові «контракту на управління», що
не є популярним в Україні.
Проведений аналіз готельних мереж України дає підстави передбачити
наступні тенденції:
- поява в Україні світових та національних брендів економ класу (2–3 зірки);
-

подальше

домінування

національних

мереж

над

міжнародними

ланцюгами;
- вихід національних мереж на світовий рівень;
- входження на український готельний ринок азійських корпорацій(в
основному китайських);
- подальший нерівномірний територіальний розподіл підприємств, що
входять у ланцюги(більша концентрація в Західних областях, що диктується
військовою ситуацією на сході);
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- розширення переліку брендів, які об’єднують національні готельні мережі,
що дозволить охопити більші частини ринку готельних послуг тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз
функціонування готельних мереж у світі та Україні вказує на активізацію
діяльності цих корпорацій. Зокрема, у світі виділились країни-лідери за
розвитком міжнародних готельних мереж: США, Франція, Великобританція та
Китай. Частка підприємств готельних ланцюгів у цих країнах досягає до 70 % від
усього готельного господарства. Натомість в Україні готельні ланцюги освоїли
тільки 2 % від усієї кількості готелів. Проте, спостерігається поступове
входження світових готельних мереж на ринок України, хоча і національні
корпорації є домінуючими.
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Іваніщева О.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Метою статті є аналіз стандартів та систем управління якістю, зокрема
впровадження НАССР на підприємствах ресторанного господарства, харчової
промисловості та шляхів їх вирішення. Предметом дослідження є історія
становлення системи НАССР – аналізу потенційно небезпечних чинників,
визначення критичних точок контролю в критичних межах для контрольно171

критичних точок (ККТ), її принципи, законодавча база та сучасний стан
впровадження на підприємствах харчування в Україні. Стаття

дозволяє

зрозуміти особливості використання системи управління безпечністю харчових
продуктів на підприємствах ресторанного господарства та харчової
промисловості. Представлено переваги системи, напрямки практичних дій
щодо впровадження НАССР. Результатом дослідження є пропозиції щодо
визначення контрольно-критичних точок технологічного процесу закладів
харчування
Ключові слова: безпечність, харчові продукти, закони, НАССР, принципи,
впровадження, заклади харчування, відповідальність, санкції.
Постановка проблеми. Безпечність продукції стала важливим питанням в
вирішенні проблеми здоров’я нації. Всесвітня організація охорони здоров’я
свідчить, що захворювання, які

спричиняються харчовими продуктами, є

надзвичайно складною для вирішення проблемою в Україні. За статистикою,
кожен шостий випадок харчових отруєнь в Україні пов’язаний із відвідуванням
закладів громадського харчування. Головним чином це трапляється через
порушення технології приготування страв, їх неправильне зберігання, а також
через недотримання закладами громадського харчування санітарно-гігієнічних
норм і правил. Сьогодні наша країна дуже швидкими темпами рухається за
європейським вектором розвитку. В рамках підписаної Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС ми взяли на себе зобов’язання наблизити національне
законодавство до законодавства європейських країн, у тому числі й у галузі
санітарних та фітосанітарних заходів [3]. Тому дослідження особливостей
впровадження НАССР є на сьогоднішній день надзвичайно актуальною
проблемою для виробників продукції харчування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україні готується законопроект
«Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», який
передбачає обов’язкове впровадження системи управління безпеки харчової
продукції. НАССР повинен зробити систему харчової безпеки більш прозорою
та ефективною. Ефективний НАССР значно заощадить кошти виробників,
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зокрема на отримання різних сертифікатів та допоможе підтвердити і скоротити
перевірку дії сертифіката [2]. Харчова промисловість активізується у своїх
намаганнях знайти оптимальні рішення, які насправді покращать ситуацію у
сфері управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Завдання НАССР
полягає у зниженнях ризиків виробництва небезпечного продукту та
гарантування як виробникам так і споживачам того, що продукція є безпечною
та високої якості. Питаннями впровадження НАССР в Україні та країнах
ближнього зарубіжжя займалися такі вчені, як Бочарова О.В., Донченко Л.В.,
Ольховатов Є.А., Маюрнікова Л.А., Губаненко Г.А., Кокшаров А.А. та інші.
Головною рушійною силою, що стимулює виробників до прийняття та
застосування сучасних концепцій управління безпечністю, є зміна у відношенні
суспільства до питань безпечності, очікування споживачами гарантованої якості
та поінформованість громадськості щодо розміщеної на ринку продукції [2].
Мета статті. Впровадження НАССР покликане допомогти закладам
громадського харчування виділити всі небезпечні чинники, які можуть нести
потенційну загрозу для життя і здоров’я споживачів та запобігти їх виникненню,
мінімізуючи таким чином інциденти із харчової безпеки, які тягнуть за собою
правову відповідальність. Відповідно до вимог законодавства дана система буде
перевірятися фахівцями «Держпродспоживслужби» (ДПСС) в Україні на різних
потужностях поетапно протягом 3 років. Невиконання обов'язку щодо
впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на
принципах НАССР тягне за собою накладення штрафу до 282 тисяч гривень [6].
Тому метою статті є аналіз стандартів та систем управління якістю, зокрема
впровадження НАССР на підприємствах ресторанного господарства, харчової
промисловості та шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день системи управління
безпечністю харчових продуктів ґрунтуються на принципах НАССР (Hazard

Analysis and Critical Control Points) – Аналіз Ризиків і Критичні Точки
Контролю, що є науково обґрунтованою системою, яка дає змогу гарантувати
виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних
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чинників. Система НАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової
продукції,

яка

довела

свою

ефективність

і

прийнята

міжнародними

організаціями [3].
Концепцію НАССР розроблено в 60-х роках спільними зусиллями компанії
«Pillsbury», Лабораторії збройних сил США та Національного управління з
аеронавтики і космонавтики (NASA) під час роботи над Американською
Космічною Програмою. NASA бажало мати систему, що гарантує безпечність
харчових продуктів, які споживають астронавти в космосі з «нульовою
дефектністю». Про концепцію НАССР публічно заявили в 1971 році на
конференції із захисту продовольства. У середині 80-х років Національна
академія наук США запропонувала впровадити цю систему на службу «земним»
споживачам. У 1996 р. остаточний варіант системи був схвалений Президентом
США

і

рекомендований

для

широкого

впровадження

спочатку

на

м’ясопереробних підприємствах, а пізніше – і на всіх підприємствах харчової
промисловості [4].
У 1993 році Комісія «Кодекс Аліментаріус» схвалила керівні вказівки щодо
системи НАССР. Протягом більш ніж 40-річного використання концепції
НАССР міжнародною спільнотою було визнано, що система НАССР найкраще
функціонує, якщо вона ґрунтується на семи принципах:
1 – проведення аналізу небезпечних чинників;
2 – визначення критичних точок контролю (КТК);
3 – визначення критичних меж для КТК;
4 – установлення системи моніторингу для КТК;
5 – установлення коригувальних дій, якщо результати моніторингу свідчать
про втрату контролю в КТК;
6-установлення процедур перевірки для підтвердження ефективності
функціонування системи НАССР;
7 – установлення системи ведення документації та реєстрації даних [4].
Мета

системи

безпеки

харчової

продукції

–

організація

роботи

підприємства, налаштована таким чином, що його харчова продукція може
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сміливо вибиратися споживачем (як на полиці будь-якого магазину, так і при
введенні до складу будь-якого іншого харчового продукту) без ризиків
заподіяння шкоди кінцевому споживачу.
Відповідно до НАССР небезпеки поділяються на три групи. Зазначені групи
небезпек можуть бути біологічного, хімічного та фізичного походження [5].
Переваг від використання системи НАССР багато. Найважливіші з них:
 НАССР є системним підходом, що охоплює всі аспекти безпечності
харчових продуктів, починаючи від вирощування, збирання врожаю, закупівлі
сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем;
 використання

НАССР

перенесе

акценти

від

випробування

кінцевого продукту до використання превентивних методів забезпечення
безпечності під час виробництва та реалізації;
 правильно

проведений

аналіз

небезпечних

чинників

дає

змогу

виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки
процесу;
 зменшення

втрат,

пов'язаних

із

відкликанням

продукції,

штрафними санкціями та судовими позовами;
 НАССР

може

інтегруватися

в

загальну

систему

управління,

досить органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями –
управління якістю (стандарти ISO серії 9000), управління довкіллям (стандарти
ISO серії 14000) тощо;
 застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання
законодавчих і нормативних вимог, адже в багатьох країнах світу НАССР є
обов’язковою законодавчо встановленою вимогою [4].
В 2001 році бере початок розроблення стандарту, який розвинув роль
HACCP в системах управління безпекою харчових продуктів і отримав надалі
позначення ISO 22000, який запровадили як міжнародний у 2005 р. та відомий на
сьогодні як стандарт ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». Відповідно до
цього стандарту, харчовий ланцюг (food chain) – це послідовність стадій та
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операцій, що включають виготовлення, оброблення, дистрибуцію, зберігання й
перероблення засобів для харчування і харчових продуктів, від первинного
виробництва до споживання. Так, виробничий ланцюг розглядається як єдиний
процес, протягом якого повинні бути усунуті всі чинники, що можуть призвести
до виробництва недоброякісної та небезпечної для здоров’я людини продукції.
Цей нормативний документ містить вимоги до систем управління безпечністю
харчових продуктів для будь яких операторів, які бажають працювати в рамках
законодавства у сфері харчової безпеки в будь-якій країні світу, прагнучи
споживачів і ринку в цілому [1].
Стандарт ISO 22000:2005 об'єднує принципи аналізу ризиків у контрольних
критичних точках і практичні кроки, розроблені в Кодексі Аліментаріус щодо
гігієни продуктів харчування. Визначення небезпек, що ґрунтується на аналізі
ризиків, є ключовим для створення та функціонування ефективної системи
управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП), оскільки його виконання
допомагає систематизувати знання, необхідні для створення ефективної
комбінації заходів контролю. Стандарт вимагає ідентифікації і оцінювання всіх
ризиків, які можуть бути передбачені та мати місце в ланцюзі виробництва і
вживання харчових продуктів, включаючи ризики, які можуть бути пов'язані з
особливістю технологічного процесу або устаткування. Підхід до управління,
запропонований у цьому стандарті, може бути використаний також для розгляду
інших питань, пов'язаних з харчовими продуктами, наприклад, етичних питань та
інформованості споживачів [2]. Для того, щоб система забезпечення безпечності
харчової продукції була найбільш ефективною, її доцільно розробляти,
застосовувати і актуалізувати в рамках структурованої системи менеджменту і
інтегрувати в загальну управлінську діяльність підприємства. Такий підхід
забезпечує максимальну вигоду для підприємства і його зацікавлених сторін.
Тому стандарт ISO 22000:2005 під час його розроблення був приведений у
відповідність з ISO 9001, що підвищує сумісність цих стандартів [1].
Забезпечення безпечності харчової продукції може бути найбільш
ефективним, коли воно будується на основі системи управління якістю
176

підприємства, відповідно до вимог ISO 9001, з урахуванням належних практик
GMP, GHP і керується в системі управління безпечністю харчової продукції,
відповідно до ISO 22000. Стандарт на системи управління безпечністю харчової
продукції може застосовуватися незалежно від вимог інших стандартів щодо
системи управління, але розроблена на його основі система може бути
впроваджена і з урахуванням вимог до систем управління, що вже є на
підприємстві, та інтегрована з ними. Усі вимоги ISO 22000 є засадничими і
призначені для використання будь якими підприємствами, що беруть участь у
ланцюзі створення харчової продукції, незалежно від їх масштабу і спеціалізації,
а також безпосередньо або дотично залученими до діяльності на одному або
декількох етапах ланцюга створення харчової продукції. Наприклад:
- підприємствами - виробниками кормів, що збирають урожай, фермерами;
- виробниками інгредієнтів;
- виробниками харчової продукції;
- роздрібними торгівцями;
- підприємствами ресторанного господарства;
-організаціями, що надають послуги з чищення і санітарного оброблення,
транспортування, зберігання і розподілу;
-виробниками устаткування, мийних і санітарних засобів, пакувальних та
інших матеріалів, з якими харчова продукція може контактувати [1].
Впровадження НАССР у закладах ресторанного господарства, перш за все,
передбачає

розробку

базових

санітарних

програм

(програм-передумов)

відповідно до вимог чинного законодавства, які мають охоплювати необхідні
заходи щодо особистої гігієни персоналу, прибирання приміщень, миття та
дезінфекції кухонного обладнання (у тому числі й витяжки), інвентарю та
посуду, боротьби зі шкідниками, зберігання сировини та інгредієнтів, утилізації
відходів тощо. Наступний етап включає в себе опис усіх технологічних процесів,
що стосуються приготування, зберігання та реалізації страв, а також
ідентифікацію та оцінку потенційних небезпек і вибір критичних точок
контролю. Наприклад, таких, як приймання та зберігання сировини, теплова
обробка продуктів, температура, умови зберігання та термін придатності готових
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страв, пакування або подача готової продукції тощо. Також мають бути
визначені процедури моніторингу, корегувальні дії у випадку перевищення
граничних значень у точках контролю, процедури верифікації, а також особи,
відповідальні за процедури НАССР під час виробництва та обігу харчової
продукції [3].
Для поступового переходу на використання процедур НАССР для
виробників визначено перехідний період. У залежності від виду діяльності,
підприємства повинні запровадити цю систему у строки, передбачені
законодавством. З 2018 року наявність НАССР є обов’язковою у закладах
громадського харчування, які використовують харчові продукти, що не містять
необроблених інгредієнтів тваринного походження (крім малих потужностей). А
вже з 20 вересня 2019 року ця норма стане обов’язковою і для закладів
громадського харчування, які відносяться до малих потужностей, тобто мають
не більше ніж 10 осіб персоналу і займають площу не більше 400 квадратних
метрів. Держпродспоживслужба має право перевіряти бізнес на предмет
впровадження системи НАССР. За порушення передбачені санкції [6]. За
результатами перевірок порушників можуть оштрафувати: юридичних осіб — у
розмірі від 30-75 мінімальних заробітних плат, фізичних осіб-підприємців — від
3-15 мінімальних заробітних плат. Крім того, є загроза зупинення роботи
потужностей. Як показує досвід, найефективніше розробка і впровадження
системи, згідно з вимогами стандарту ISO 22000, відбувається на тих
підприємствах, де вже впроваджено систему управління якістю відповідно до
вимог стандарту ISO 9001 [3].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, НАССР – це
інструмент

управління,

що

забезпечує

більш

структурований

підхід до контролю ідентифікованих небезпек, порівняно з традиційними
методами, такими як інспектування або контроль якості. Використання системи
НАССР дає змогу перейти від випробування кінцевого продукту до розроблення
превентивних методів. В наявних ринкових умовах це дасть можливість
виробнику в кінцевому рахунку збільшити прибуток та підвищити рейтинг
підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Розглянуто проблему наявності й пізнання екстремальних природних умов на
рівнинах, зокрема України, та їх можливий вплив на формування і розвиток
екстремального туризму. Виокремлено й охарактеризовано екстремальність
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кліматичних, геохімічних, біологічних, геолого-геоморфологічних умов, показано
їх специфіку та необхідність врахування їх своєрідних параметрів у
екстремальному туризмі. Показано можливості використання екстремальних
природних умов у розвитку екстремального туризму в рівнинній частині
України.
Ключові слова: природні умови, екстремальний туризм, розвиток, регіони,
переваги.
Постановка проблеми. У сучасному навколишньому середовищі природні
умови мають широкий діапазон впливу на життєдіяльність людини: від
найсприятливіших (комфортних) до зовсім непридатних – дискомфортних, при
яких життя й господарська діяльність людини неможливі. Останній тип
природних умов часто називають екстремальними. З погляду стану здоров’я
людини, екстремальність природних умов може проявитися у будь-якому із
компонентів природного середовища. Проблема в тому, які умови варто вважати
екстремальними, які критерії екстремальності природних і суспільних умов
життєдіяльності, зокрема і туристичної, людей. Ця проблема, поки що слабко
досліджена не лише для природних комплексів загалом, але й для окремих
компонентів природного середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження розвитку
екстремального туризму присвячені переважно загальним природним і
соціально-економічним аспектам, його розвитку, а також характеристиці
окремих видів екстремального туризму. Екстремальним природним умовам, що
сприяють його розвитку на рівнинах увага майже не приділяється. Поки що є
лише одна монографія під редакцією А.Д. Лебедєва, де ця проблема частково
розглянута [6]. У ній досліджені можливі впливи на здоров’я людини різних,
зокрема й екстремальних, типів навколишнього середовища та зроблено аналіз
географічних підходів до їх оптимізації. Екстремальний туризм не розглянуто.
Мета

статті.

Розглянути

можливості

використання

екстремальних

природних умов у розвитку екстремального туризму у межах рівнинної частини
України.
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Виклад основного матеріалу. Сучасний стан ландшафтного і екологічно
дестабілізованого природного середовища такий, що людині майже повсюдно
необхідно

адаптуватися

до

нього,

незалежно

гірські

чи

рівнинні,

сільськогосподарські чи промислові та інші це регіони. У процесі адаптації
найважливішою

складовою

несприятливих,

інколи

є

здатність

екстремальних

людини

природних

пристосовуватись
умов.

Для

до

кращого

проходження процесу адаптації людини, особливо в туристичних умовах,
доцільним є розгляд можливих типів екстремальних умов за окремими їх
компонентами.
Кліматичні умови. Вплив кліматичних умов на стан здоров’я людини у
процесі зайняття туризмом, різноманітний. Він може бути безпосереднім і
посереднім. Перший відображається, здебільшого, на тепловому стані людини,
який не лише сильно впливає на самопочуття та працездатність, але й може
спровокувати відповідні зрушення в організмі, які часто зумовлюють перехід із
нормального стану у патологічний.
У процесі дослідження значення екстремальності кліматичних умов для
розвитку екстремального туризму, крім регіональних, зростає значення
глобальних змін клімату. Приземні шари атмосфери, системно пов’язані із
глобальними змінами поверхні землі, відреагували відповідними змінами
газового складу повітряних мас, збільшенням кількості кліматичних екстремумів
і важкопрогнозованими трендами. Так, впродовж ХХ ст. концентрація двоокису
вуглецю – головного винуватця парникового ефекту – зросла на 25% (з 280 до
360 ppmv), а кількість метану подвоїлась, середня річна температура повітря на
Землі збільшилась на 0,6С [1,5].
Геохімічні умови. Тісний екологічний зв'язок та залежність між людиною і
геохімічними умовами, особливо в екстремальних ситуаціях та періодах
розвитку туризму, визначається перш за все тим, що геохімічне середовище є
важливим чинником еволюції всього органічного світу. Вже давно відомо, що
більше 70-ти хімічних елементів входять безпосередньо до складу живих тканин
організмів і мають важливе значення у життєдіяльності, впливають на
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морфологічну, фізіологічну, біохімічну, та генетичні зміни на різних рівнях
організації живої природи [4,6]. Зв’язки людини з геохімічними умовами
природного середовища проявляються у першу чергу, через біохімічні харчові
ланцюги. особливості регіональної «норми» для флори, фауни, а також для
людини – її здоров’я [2,4].
У процесі туристичної діяльності, особливо екстремальної, коли людина
зразу знаходиться у некомфортних умовах, надлишок або недостатня кількість
тих чи інших хімічних елементів у навколишньому середовищі, може скоріше
призвести до порушення важливих функцій в організмі людини, і проявитися у
відповідних патологічних станах, і навіть захворюваннях. Такі захворювання
часто локалізовані (район розвитку екстремального туризму), ґенеза їх відома, а
тому ці захворювання, здебільшого, відносять до ендемічних, що при
необхідності враховується у подальшому лікуванні. Однак, як і при будь-яких
ендемічних захворюваннях, суцільного захворювання населення в районах
геохімічних ендемій не спостерігається, і це необхідно довести до відома
туристів-екстремалів.
Варто також зазначити, що біогеохімічні умови середовища можуть і
посередньо сприяти виникненню екстремальних для здоров'я людини ситуацій.
При цьому вони виступають чинниками, які поглиблюють або зменшують
розвиток окремих хвороб людини не біогеохімічного походження, зокрема
злоякісного розвитку гіпертонії на фоні надмірного споживання хлористого
натрію.
На початку ХХІ ст. вже немає сумнівів у тому, що поряд з натуральними
геохімічними ландшафтами, суттєво зростає роль та значення у якості
екстремальних,

антропогенних,

особливо

техногенних,

ландшафтів.

Це

відноситься не лише до районів розробки значних за площею родовищ корисних
копалин або радіоактивно забруднених територій, де контакт населення і
туристів з різними хімічними та радіоактивними елементами може сформувати
умови для виникнення біогеохімічних ендемій, але й стосується до загальних
біогеохімічних та радіоактивних змін ландшафтної оболонки, викликаних
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міграціями хімічних елементів, що часто відносять лише до її забруднювачів.
Хіба у 1986 році можна було спрогнозувати, що вже в першому десятиріччі
ХХІ ст., Чорнобильська зона стане найпопулярнішим туристичним об’єктом в
Україні?
Біотичні умови. У порівнянні з кліматичними і геохімічними умовами,
біотичні, стосовно розвитку екстремального туризму досліджені значно менше.
Це стосується як рослинного, так і тваринного світу. Відомо, що рослинність
здебільшого визначає загальний образ ландшафту і належне до нього населення
тварин. Для людини екстремальними є території без рослинності, яка є джерелом
продовольчих ресурсів для неї, а для тварин кормовою базою. Це райони відомих
пустель, а також території покриті льодовиками і віковими снігами. Однак,
екстремальність цих районів зумовлена в першу чергу їх кліматичними умовами,
а

відмінність

біогенного

компоненту

лише

підсилює

екстремальність

середовища, але не формує її. Разом з цим біотичні умови можуть безпосередньо
негативно впливати на людей, зокрема й туристів-екстремалів.
Підхід до виокремлення регіонів екстремальних за біотичними умовами, на
перший погляд здається дещо механічним і формальним, особливо при спробі
врахувати умови прояву комплексу захворювань. Однак, це справедливо лише
по відношенню до зовнішнього вираження цього ландшафтного прийому, а по
суті – він має глибокий екологічний зміст. Справа в тому, що окремі типи
ландшафтів відрізняються не лише характерними для них рослинністю і
тваринним світом, але й відповідними угрупованнями паразитів – вірусів,
бактерій .
Геолого-геоморфологічні умов. Визначення параметрів безпосередньо
рельєфу, екстремальних для туристів, буває інколи складнішим процесом, ніж
визначення

параметрів

будь-якого

іншого

геокомпоненту

природного

середовища. Це зумовлено тим, що геолого-геоморфологічні умови знаходяться
у тісному взаємозв’язку з кліматичними і біотичними умовами, і впливають на
людину переважно через них. Однак, екстремальний вплив геологогеоморфологічних умов на туриста проявляється і безпосередньо через:
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- диференціацію висотних умов, зокрема рельєфу. До одного із найбільш
важливих проявів впливу безпосередньо рельєфу на туристів – є вплив його
високо- і середньо-гірського варіантів. Лише на високогір’ї у туристів
спостерігається таке патологічне явище, як комплекс симптомів гірської
хвороби. Загалом в горах людина відчуває дискомфорт від пониження
атмосферного тиску і температури повітря, недостатку кисню, від збільшення
сонячної радіації та сили вітру тощо. Разом з цим, майже всі ці явища можуть
проявлятися і на рівнинах, однак не викликати в туриста гірської хвороби. Це
один із чинників, що часто призводить до хибної думки про неможливість
розвитку екстремального туризму в рівнинних умовах.
- крутизну схилів. В горах зрозуміло; на рівнинах теж від неї залежать умови
та можливості формування і розвитку окремих видів екстремального туризму.
На рівнинах зустрічаються території з так званим низькогірним рельєфом (
Середнє Придністер’я) або «гори» - на Поділлі – Кременецькі гори і Подільські
Товтри, де крутизна схилів окремих гір і долин річок від 35 і до 90 не така вже й
рідкість. Тут характерні каньйоноподібні долини річок, урвища, печерні
лабіринти тощо. Усе це, інколи сприяє формуванню навіть кращих умов для
розвитку таких видів екстремального туризму, як пішохідний, кінний і
велосипедний, особливо для людей старшого віку, альпінізму, спелеотуризму, а
також екстремальних повітряних видів та інших [3].
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Розвиток

екстремального туризму, зокрема й на рівнинах, потребує детальних досліджень
різноманітних умов, що сприяють його ефективності. Особливе значення при
цьому мають вишукування пов’язані з пізнанням екстремальних кліматичних,
геохімічних, геолого-геоморфологічних, біотичних та сформованих ними
ландшафтних умов, їх впливу на здоров’я та діяльність туристів, що знаходяться
в екстремальних умовах. Таких досліджень мало, особливо в Україні. На початку
ХХІ ст. дещо краще розглянуто екстремальність на рівнинах кліматичних і
біотичних умов, решта потребують детальних вишукувань. Безперечно, що у
сучасних соціально-економічних умовах складніше буде визначати геохімічні
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(значні матеріальні затрати) та ландшафтні (складні комплексні дослідження)
екстремальні умови, як окремих регіонів, так і України загалом. Однак,
активність розвитку екстремального туризму в ХХІ ст. в Україні дає змогу
зробити висновок, що затрати окупляться в найближчі роки.
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АТРАКЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
В статті проаналізовано і досліджено туристичні атракції Вінницької області,
які є туристичною принадою даного регіону. Описано історію та сучасний стан
туристичних об’єктів, які є основою розвитку регіонального туризму.
Ключові слова: туризм, атракція, туристичний регіон, дестинація.
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Постановка проблеми. Україна об’єктивно має всі передумови для
інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості
географічного розташування й рельєфу, сприятливий клімат, багатий природний,
історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал, причому буквально
усі регіони нашої країни. Вінниччина є одним з стратегічних об’єктів в туризмі
України. Але нині розвиток цієї важливої сфери економіки є недостатнім, значна
частина природних територій та об’єктів культурної спадщини непристосована
для туристичних відвідувань, туристична інфраструктура в цілому не відповідає
якісним параметрам, а туристичні послуги в більшості секторів туристичної
індустрії – вимогам до якості обслуговування [1]. Тому аналіз туристичних
атракцій, їх стану та подальших перспектив розвитку даного регіону є вкрай
актуальним питанням.
Аналіз останніх досліджень публікацій. Комплексному теоретичнопрактичному дослідженню питань розвитку туризму України і Вінниччини
зокрема присвячені праці таких вітчизняних вчених як: Кожухівської Р.Б.,
Гловацької В.В., Талалая В.А., Ткаченко Т.І., Шульгіної Л.М., Кальченко О.М.,
Мельниченко О.А., Онищук Н.В. та інших. В більшості праць розглядаються:
основні питання, які гальмують розвиток галузі; чинники, що мають ключовий
вплив на розвиток туризму.
Вінниччина – край багатої і різноманітної природи, героїчної історії, що
сягає сивої давнини, унікальних археологічних, архітектурних та культурних
пам’яток різних епох, самобутніх фольклорних надбань, витоки яких беруть
початок у доісторичні часи. На її території є чимало прекрасних заповідних
куточків природи, історичних місць, музеїв, пам’ятників і бюстів, які увічнюють
імена видатних людей, що тут народилися або проживали [1]. Туризм на
Вінниччині – це досить новий, але дуже перспективний напрямок внутрішнього
туризму України. Вінницька область надзвичайно привабливе місце для
подорожей, але для того щоб говорити про туристичні дестанації Вінниччини на
національному і світовому рівні потрібно подолати ряд неточностей і недоліків.
Мета статті полягає в дослідженні історії та сучасного стану туристичних
атракцій Вінницького регіону та можливостей подальшого розвитку.
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Виклад основного матеріалу. Вінниччина – край багатої і різноманітної
природи, героїчної історії, що сягає сивої давнини, унікальних археологічних,
архітектурних та культурних пам’яток різних епох, самобутніх фольклорних
надбань, витоки яких беруть початок у доісторичні часи.На її території є чимало
прекрасних заповідних куточків природи, історичних місць, музеїв, пам’ятників
і бюстів, які увічнюють імена видатних людей, що тут народилися або
проживали [2].
Вінницька область була заснована 27 лютого 1932 р. Розташована в
лісостеповій

зоні

центральної

частини

Правобережної

України,

на

Придніпровській височині на південному сході і Подільській височині на
південному заході. Вінниччина є частиною Поділля, яке видатна українська
письменниця Леся Українка назвала красою України [3].
Саме географічне положення Вінницької області в центрі України
сприятливе для її перспективного розвитку як в цілому, так і для туризму
зокрема. Воно ж обумовлює і транзитність території. Вінницьку область
перетинають залізниці, які використовуються для міждержавних сполучень [6].
Проведенню відпочинку та оздоровленню сприяє помірно-континентальний
клімат області.
Вінницька область має досить густу мережу річок, що відносяться до
басейну Чорного моря. Головні річки області доповнюють малі, кількість яких
сягає тисячі (1086).Чимало водних ресурсів області зосереджується в ставках
(понад 4 тис.) га водосховищах (63). Всі водойми області надають великі
можливості для таких видів відпочинку населення, як катання на човнах,
катамаранах, купання, водні мандрівки, оздоровчі сонячні та повітряні ванни,
рибальство. Цими видами відпочинку можуть скористатися і туристи [3].
Крім того, в області стрімко розвивається активний туризм. З метою
популяризації та підтримки цього виду туризму Вінницьким туристичноспортивним союзом розроблено 37 нових маршрутів, з них: 10 водних, 6
пішохідних, 6 велосипедних, 8 маршрутів вихідного дня та 1 лижний.
Вінниччина багата і якісними мінеральними та прісними підземними водами.
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Варто при цьому згадати хоча б Хмільницьке родовище мінеральних
лікувальних радонових вод, де створено систему курортних оздоровниць, в яких
успішно лікуються люди з різноманітними хворобами. Гарний відпочинок
пропонують Будинки відпочинку «Гірський» (Могилів-Подільський район) і
«Сокілець» на річці Південний Буг та бази відпочинку підприємств і організацій
на берегах річок Південний Буг, Дністер, Мурафа, в т.ч. на березі водосховища
Ладижинської теплоелектростанції біля с. Степашки.Розвідані численні
родовища столових вод, на п’яти з яких налагоджений розлив («Регіна»,
«Княжна», «Шумилівська», «Подільська», «Росяна») [3]. Для розвитку
екологічного туризму, відпочинку та оздоровлення на території області важливе
значення мають багаті лісові ресурси окремих районів області, зокрема:
Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Іллінецького, Калинівського,
Літинського, Піщанського, Тростянецького, Тульчинського, Хмільницького,
Чечельницького [6]. Популярністю відзначаються такі атракції як Національний
природний парк «Кармелюкове Поділля», Парк-пам'ятка садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення Верхівський парк, Загальнозоологічний
заказник загальнодержавного значення "Згарський", Гайдамацький яр, Паркпам'ятка

садово-паркового

мистецтва

загальнодержавного

значення

"Ободівський парк", Регіональний ландшафтний парк "Мурафа", Гідрологічна
пам'ятка природи місцевого значення "Джерело "Стінка", Ботанічний заказник
місцевого значення "Стрижавські орхідеї", Ботанічний заказник місцевого
значення

"Красне",

Урочище

Княгиня, Парк-пам'ятка

садово-паркового

мистецтва загальнодержавного значення Чернятинський парк, Парк-пам'ятка
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Антопільський парк,
Орнітологічний заказник місцевого значення "Барський", Ботанічний заказник
місцевого значення "Криничка".
Значний рекреаційний потенціал Вінниччини складають природоохоронні
об’єкти, яких на території області функціонує 338. Це – заповідники, заказники,
урочища, пам’ятки природи загальнодержавного та місцевого значення, парки –
пам’ятки садово-паркового мистецтва, створені у ХVІІІ-початку XX ст. [5].
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Окрім природно-ресурсного потенціалу, Вінниччина щедро представлена
пам’ятками археології, архітектури та містобудування, історії, культури та
етнографії, що дбайливо зібрані у музеях міст і сіл області. На сьогодні в області
функціонує більше 120 музеїв системи Міністерства культури і туризму України.
Із них: 23 державні та 97 самодіяльних, 33 з яких мають звання міжнародний».
Загалом в області під охорону держави взято біля 3,5 тис. пам’яток. На її теренах
відкрито понад 1,5 тис. археологічних пам’яток під доби пізнього палеоліту до
середньовіччя. Значна їх частина належить до трипільської культури (ІV-IIІ тис.
до н.е.). Розкопки цих пам’яток дали багатий матеріал для висвітлення
різноманітних сторін побуту, господарської діяльності та ідеологічних уявлень
носіїв трипільської культури. На території області виявлено чимало городищ і
курганів. Немирівське скіфське городище є одним з найбільших в Україні. Далекі
пращури залишили у спадок чимало унікальних поховань і скарбів, що дійшли
до нашого часу [6].
Серед архітектурної спадщини регіону особливий інтерес для туристів
становлять замкові комплекси ХVІ-ХVІІ ст. у Буші, Барі, Озаринцях, Мурованих
Курилівцях, Селищі, Хмільнику та Іванові; безліч палаців, костьолів, церков
XVII XIX ст., які збереглися у 22 районах, містах Вінниці та МогилевіПодільському. Є і давні синагоги, як наприклад у Шаргороді. Надзвичайно
привабливими для туристів є Державний історико-культурний заповідник
«Буша» Ямпільського району, скельний монастир у с. Лядова МогилівПодільського району, пам’ятка архітектури XVIII ст. палац Потоцьких у
Тульчині та багато інших цікавих місць, які ви можете побачити, відвідавши
міста і села області [6].
У 2007 р. Вінницька обласна рада зініцювала проведення конкурсу «Сім
чудес Вінниччини». На розгляд журі було представлено 48 найрізноманітніших
пам’яток краю, серед яких і були обрані найкращі. Таким чином, «Сім чудес
Вінниччини» включає в себе такі пам’ятки: Браїлівські історичні споруди,
Історико-культурний комплекс «Буша» та «Гайдамацький яр»,«Історикокультурний центр духовності та злагоди» м. Шаргород, Національний музей189

садиба М. І. Пирогова, Немирівське городище, Палац Потоцьких, Лядовський
скельний монастир [7]. Але можна виділити і восьме чудо Вінниччини про яке
так мало знають вінниччани і так багато приїздить іноземних туристів –
Іллінецький кратер.
Іллінецький кратер – найвідоміший метеоритний кратер віком близько
400-430 млн. років. Такі місця називають "астроблемами", що в перекладі з
грецького означає "зоряна рана". Це найдавніший в Європі метеоритний кратер
і знаходиться він у Іллінецькому районі Вінницької області. Його досить просто
знайти поблизу міста Іллінці (40 км на південний схід від Вінниці), на вододілі
річок Соб і Сібок між селами Лугове Іллінецького та Іваньки Липовецького
районів. Численними науковими дослідженнями було доведено, що Іллінецький
кратер має космічне походження і є подією планетарного масштабу – зіткненням
Землі з кометою або астероїдом [8]. Саме завдяки такому зіткненню і утворився
кратер з первинним діаметром близько 7 км і глибиною до 600-800 м. При падінні
він розколовся на три уламки. Один з них потрапив у місце, де тепер знаходиться
село Іваньки, інші два - на місце села Лугове. В Іллінецькому кратері виявлено
вищийй, порівняно із земним, вміст нікелю, іридію, кобальту у співвідношеннях,
пртаманних метеоритним породам. У 1974 році тут вперше були знайдені
алмази. Це лише другий кратер на Землі, де були виявлені ці дорогоцінні камені.
До речі, найбільший у світі агат, який утворився в результаті зіткнення з
метеоритом, знайшли також тут. Зараз він знаходиться в Берлінському музеї.
Деякі осколки метеоритів коштують дуже дорого. У США за 1 грам дають до
тисячі доларів, а 3-кілограмовий уламок у Вінницькому планетарії коштує 200
тисяч доларів [8].
Браїлів

вважається

найстарішим

поселенням

Поділля.

Тут

знаходиться Свято-Троїцький жіночий монастир (ХVІІІ ст.) та палац родини
фон

Мекків (ХІХ

ст.),

у

якому

розташований

Музей

композитора

П. Чайковського та меценатки Надії фон Мекк. Також у Браїлові в 1879 році
побудований костел Святої Трійці - найвища будівля міста.
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Свято-Троїцький жіночій монастир збудували на кошти Ф. Потоцького. Це
тринавна базиліка з цегли з двоярусною дзвіницею. Тоді це був монастир
католицького ордену тринітаріїв. На жаль, внутрішні розписи святині, які
створював художник з Відня Й. Прагтль, не збереглися. Коли монастир, після
1830 року, став православним, стіни розписав Є. Осмоловський. Тут знаходяться
також ікони Браїлівської Почаївської Божої Матері, Браїлівської Ченстоховської
Божої Матері, Божої Матері Троєручиці. Написані вони були на Афоні на
початку ХІХ ст. [3].
Палац родини фон Мекків побудовано наприкінці 60-х років ХІХ ст. У часи
Другої світової війни палац зруйнували, але пізніше він був відновлений. Також
збереглася частина парку, де ростуть біля 45 різних видів дерев та кущів. Зараз у
палаці знаходиться Музей П. Чайковського та Н. фон Мекк. Його колекція – біля
2 тис. експонатів, що присвячена періоду життя композитора у Браїлові. Цікавою
є

«кімната-ліхтарик»,

що

була

робочим

кабінетом

Н.

фон

Мекк

і

П. Чайковського. Тут представлені особисті речі меценатки (меблі, інструменти,
приладдя для письма) [5].
Заповідник «Буша» заснований місцевою владою у 2000 році і має площу
6,68 га. Тут розташовано біля десяти археологічних пам’яток, датованих ІV тис.
до н. е. – VІІ ст. н. е., скельний храм, фрагменти фортеці, стародавній цвинтар,
підземні катакомби, а також парк історичної скульптури, де щороку на
фестиваль збираються каменотеси. Відома пам’ятка комплексу – залишки
скельного храму з художнім рельєфом, що був знайдений у 1824 році.
Біля річки Бушанки знаходиться «Гайдамацький яр» площею 96 га. Дуже
давно тут був величезний ліс з дубами. Свою назву яр отримав завдяки
історичним подіям під назвою Коліївщина. У яру оригінальний ландшафт. Річка
розрізає вапняки, завдяки чому утворюються валуни чудернацьких форм, що
подекуди нагадують міфічних персонажів, тварин.
Подекуди у Південному Побужжі розташовані вали і рови, що дивують
своєю мовчазною загадковістю. Вони слугували захистом від ворогів і виникли
у VІІ ст. до н. е. Однією з таких пам’яток є Немирівське скіфське городище
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площею 100 га. Висота його валів сягає 9 м. На дві частини територію городища
ділить ріка Мірка. Перші племена тут з’явилися у ІІІ ст. до н. е. Археологи
виявили тут житла-землянки, глиняний посуд, бронзу, залізо, скіфські
поховання. У наші дні тут проходить зимовий фестиваль з лендарту під назвою
«Аплікація

духу»,

куди

приїздять

безліч

вітчизняних

та

іноземних

художників [6].
Палац родини Потоцьких – одна з цікавих пам’яток класицизму.
Знаходиться він у Тульчині. Збудований у 1782 році за проектом француза
Лакруа. Ансамбль складається з палацу, театру, манежу, стайні, лазні, оранжереї,
службових та житлових приміщень, двох бічних флігелів. Парк навколо палацу,
де знаходилися ставки, фонтани та скульптури, був закладений у 1782 році. До
речі, родина мала ще один палац, але менший. За легендою, від великого палацу
до нього був прокладений підземний хід, та такий, що по ньому могли легко
проїхати четверо коней! Палац пов’язаний з ім’ям Станіслава Щенсного
Потоцького. Садибу називали «подільським Версалем». Власника знали як
доброго господаря та доброчинця. Під час Кримської війни у тульчинському
палаці розмістився військовий шпиталь, пізніше у будівлі знаходились казарми
Кубанського полку, а з 1975 року тут розмістилося культурно-освітнє
училище[7].
У селі Лядова знаходиться один з найдавніших скельних монастирів, що був
заснований у ХІ ст. Називають його «Подільським Афоном». Висічений він у
скелі над Дністром. Православний монастир складається з трьох печерних
храмів: Усікновення Глави Іоанна Предтечі, Святої Параскеви П’ятниці та
Святого Антонія Печерського. Тут навіть є могили ченців та джерела з цілющою
водою. Існує легенда, що саме біля цього монастиря зупинявся Антоній
Печерський, коли йшов з Афону до Києва[6].
Крім конкурсу «Сім чудес Вінниччини», було започатковано номінацію
«Перлини Поділля», до якої увійшла ще 21 пам’ятка – духовні святині, палаци та
парки, меморіальні музеї, історичні та природні об’єкти Вінниччини [7].
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Славу Вінниччині додають своїм неповторним і розмаїтим мистецтвом
талановиті народні митці. З XIX ст. далеко за межами України були відомі
рушники та сорочки вишивальниць з с. Клембівка Ямпільського району. Здавна
у краї розвивалося гончарство, що славиться своїми глибокими традиціями,
красою та своєрідним характером керамічних виробів. Особливого розквіту це
древнє ремесло набуло у 20-ті роки XX ст. в с. Новоселівка Гайсинського району,
де жили й творили видатні майстри – Андрій Гончар та брати Яким і Яків
Герасименки. Так, варто відвідати музей гончарного мистецтва, де основу
колекції складають гончарні вироби братів Герасименків, їхньої небоги Фросини
Міщенко, Миколи Бабака, Тетяни Шпак, Валентини Живко, Тетяни Дмитренко,
а також предмети побуту українського населення с. Бубнівка та Новоселівка [3].
Ознайомитися з народними обрядами та звичаями вінничан можна, взявши
участь у традиційних всеукраїнських заходах, що відбуваються на теренах
області[5].
Окремо потрібно звернути уваги туристу у Вінницькій області і обов’язково
відвідати

народний

музей

Хліба.

Музей хліба в с. Білопіллі -

єдиний музей такого профілю у Вінницькій області і на всій Україні.
Експозиція музею знайомить відвідувачів з історією хліба, з найдавніших часів
до наших днів Тут демонструються коси, серпи, ціпи, граблі та інші експонати,
які свідчать про те, що східні слов’яни займалися землеробством, ремісництвом.
У музеї є розділ технічних культур. Видне місце в музеї займає література про
землю, хліб [5].
Вінницька область має високий туристично-рекреаційний потенціал, що
створює значні можливості для розвитку туризму. Головною проблемою є те, що
чимало пам'яток знаходяться у занедбаному стані, вимагають реконструкції і
відновлення. Більшість пам'яток не включені до туристичних маршрутів, а тому
не задіяні в туристичному процесі [2]. В цілому матеріально-технічна база
туристично-рекреаційних об’єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує
значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Перешкодами на
шляху до перетворення туристичної сфери області у сучасну галузь економіки є:
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недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, недостатня
кількість закладів розміщення різного типу і категорій та довіллєвих заладів; не
облаштовані місця короткочасного відпочинку туристів; відсутність під’їздів до
туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості пам’яток культурної
спадщини; неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення
екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу; відсутність
системного рекламного та інформаційного забезпечення та відповідні кадри [2].
Висновки. Вінниччина туристична має ряд як сильних так і слабких сторін,
але аналіз туристичних атракцій дає можливість стверджувати про наявність
неоціненного туристичного потенціалу для розвитку та процвітання даної галузі.
Вінницька область вабить туристів своєю неосяжністю, затишком, прохолодою
густих лісів, безліччю ставків та багатьма невідомими цікавими місцями і
маршрутами. Саме тут можна дізнатися про трипільську культуру, скіфську
зброю, почути легенду про золото сарматів. Вінниччина – це унікальні пам’ятки
історії, архітектури, природи.
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Мазуркевич І.О., к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
В даній статті розкрито особливості управління інноваційною діяльністю в
сфері туристичного бізнесу. Визначено характер інноваційної діяльності галузі
та акцентовано увагу на відмінних характеристиках, що ґрунтуються на
специфіці індустрії гостинності. Визначено головні чинники інтенсифікації
інноваційної діяльності в туризмі.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, управління інноваційною
діяльністю, туристичний бізнес, туристичні потоки.
Постановка проблеми. За останніми даними, ринок туристичних послуг
характеризується

динамічними

темпами

зростання.

Зростання

конкурентоспроможності на ринку свідчить про необхідність пошуку дієвих
сучасних

засобів

забезпечення

конкурентоспроможності

туристичних

підприємств. Активізація розвитку вітчизняної туристичної індустрії та
подолання негативних тенденцій стане можливим шляхом впровадження
інновацій у галузь. Згідно зі світовим досвідом, широке застосування інновацій
може призвести до створення конкурентоспроможного туристичного продукту
на вітчизняному та міжнародному ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем
забезпечення інноваційного розвитку в галузі туризму вивчено у працях
вітчизняних та зарубіжних учених. Визначення сутності та класифікації
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інновацій в індустрії гостинності визначено в працях Т.В. Андрієнко, М. Зуєва,
В.М. Селютіна, С.В. Селютіна, Л.М. Яцуна. В працях Г.І. Михайліченко
обґрунтовано

модель інноваційних

туристичних

підвищення

конкурентоспроможності

регіонів

кластерів як фактору
та

країни

загалом.

С.А. Севастьянова та О. Кальченко визначено наукові принципи інноваційної
діяльності в туризмі. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць та
розробок, недостатньо уваги приділяється теоретичним та практичним аспектам
щодо ефективного застосування інновацій у галузі туризму в контексті
забезпечення та відповідності міжнародним стандартам якості надання
туристичних

послуг.

Адже

саме

комплексне

вивчення

особливостей

застосування інноваційних технік та технологій у туризмі сприятимуть
забезпеченню ефективного розвитку туристичної галузі в сучасних умовах.
Мета статті. Метою даного дослідження є визначення головних напрямків
забезпечення ефективного розвитку інноваційної діяльності туристичного
бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Україна має всі передумови для належного
розвитку економіки за рахунок туризму, однак суттєво програє в конкурентній
боротьбі, відстаючи від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної
інфраструктури та якості туристичних послуг. За складовими індексу
туристичної конкурентоспроможності у 2017 р. Україна увійшла до десятки
країн з найнижчим рівнем безпеки, посідаючи 127 місце, за сприятливим бізнессередовищем – 124, за рейтингом культурних багатств – 51, в плані здоров’я та
гігієни не все так погано, адже вона входить у першу десятку країн, посідаючи 8
місце, за ціновою конкурентоспроможністю – 45 місце, за показниками розвитку
туристичного сервісу – 71, за рівнем міжнародної відкритості – 78, за
інфраструктурою повітряного транспорту – 79, за наземною і портовою
інфраструктурою – 81, за націленістю на туризм – 90, за природними ресурсами
– 115, за людськими ресурсами і ринком праці – 41, за готовністю ІКТ – 81, за
культурними ресурсами і діловими поїздками – 51, за показниками екологічної
стабільності – 97 місце. Відповідно до загального індексу туристичної
конкурентоспроможності Україна в рейтингу 136 країн посідає 88 місце [10].
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Згідно з даними Державної служби статистики України динаміка
туристичних потоків зазнала значних змін упродовж 2012–2017 рр. (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка туристичних потоків в Україні за 2012–2017 рр.
Кількість
громадян
України, які
виїжджали
закордон
Роки

Кількість
іноземних
громадян, які
відвідали
Україну

Кількість
туристів, які
обслуговують
суб’єкти
туристичної
діяльності
України

У тому числі

туристигромадяни
іноземні України, внутрішні
%
%
%
осіб
осіб
осіб
туристи,
які
туристи,
зміни
зміни
зміни
осіб
виїжджали
осіб
закордон,
осіб
2012 21432836 23012823 3000696 270064
1956662
773970
2013 23761287 10,9% 24671227 7,2% 3454316 15,1%
232311
2519390
702615
2014 22437671 -5,6% 12711507 -48,5% 2425089 -29,8% 17070
2085273
322746
2015 23141646 3,1% 12428286 -2,2% 2019576 -16,7% 15159
1647390
357027
2016 24668233 6,6% 13333096 7,3% 2549606 26,2%
35071
2060974
453561
2017 26437413 7,2% 14229642 6,7% 2806426 10,1%
39605
2289854
476967

Якщо в динаміці кількість громадян, які виїжджали за кордон, суттєво не
змінювалась за аналізований період, то негативна тенденція спостерігається
серед іноземних громадян, які відвідали Україну: найбільший спад відвідувань
припав на 2014–2015 рр., (зменшення на 51,5% іноземних туристів у 2014 р.
порівняно з 2013 р., ще на 2,2% у 2015 р. порівняно з 2014 р.), що пов’язано з
нестабільною політичною ситуацією в країні. Починаючи з 2015 року кількість
іноземних громадян, що в’їхали до країни зростає і станом на кінець 2017 року
їх кількість становить 14,22 млн. іноземних громадян, що на 7,0% більше, ніж у
2016 р. (13,33 млн. осіб). Така позитивна тенденція дає можливість говорити про
поступове зростання довіри іноземців до нашої країни та про пошук нових
засобів підвищення конкурентоспроможності національного туристичного
продукту.
Дослідження сутності поняття «інноваційної діяльності» показало про не
одностайність поглядів. Так, ряд авторів визначають інноваційну діяльність як
певний вид діяльності підприємства, інші – як певний інструмент стратегічного
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маркетингу,

спрямований

на

досягнення

конкурентоспроможності

в

довгостроковій перспективі розвитку підприємства. Чимало авторів розглядають
інноваційну діяльність через комплекс реалізованих заходів або через певні види
робіт.
Відповідно до чинного законодавства України, інноваційна діяльність
визначена як діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок, яка зумовлює випуск на ринок
нових конкурентоспроможних товарів та послуг [3]. Дане визначення не в повній
мірі розкриває функціональний зміст даного поняття. В світовій практиці під
інноваційною

діяльністю

підприємства

прийнято

розуміти

діяльність,

спрямовану на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень
і розробок для розширення і відновлення номенклатури і поліпшення якості
продукції, що випускається (товарів, послуг), удосконалення технологій їх
виробництва з наступним впровадженням і ефективною реалізацією на
внутрішньому чи зовнішньому ринках [4, с. 276].
На нашу думку, на визначення змісту інноваційної діяльності підприємства
впливає специфіка господарської діяльності. Для підприємств туристичного
бізнесу результати інноваційної діяльності носять нематеріальний характер,
оскільки результати впровадження інновацій на мікроекономічному рівні є
реалізація рекреаційної функції в туризмі (відновлення фізичних та духовних сил
туристів), а на макроекономічному – посилення іміджу, формування бренду
території.
Автором Новиковим В.С. визначено інноваційну діяльність в туризмі як
діяльність, спрямовану на створення нового або на зміну існуючого продукту, на
вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових
ринків,

впровадження

передових

інформаційних

і

телекомунікаційних

технологій та сучасних форм організаційно-управлінської діяльності [8].
Т.А. Фролова стверджує, що основними напрямками інноваційної діяльності
туристичних організацій є: використання нової техніки і технологій у наданні
традиційних послуг; впровадження нових послуг з новими властивостями;
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використання нових туристських ресурсів, що раніше не використовувалися;
зміни в організації виробництва і споживання традиційних туристських
послуг; виявлення і використання нових ринків збуту туристичних послуг і
товарів [12, с. 46].
Кіндрик Т.О., Головінов О.М. при формуванні визначення інноваційної
діяльності зазначають, що це нововведення, які супроводжуються: відновленням
і розвитком духовних та фізичних сил туристів; якісно новими змінами
турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури
туризму; підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та
споживання туристичних послуг; прогресивними змінами факторів виробництва
[5]. Рекреаційна суб’єктивна складова послуги сфери туризму представлена і в
працях Давидової О. Схожої думки дотримується автор Доценко М. з акцентом
на використанні передових інформаційних та телекомунікаційних технологій
[2]. Саме ці фактори є визначальними в забезпеченні конкурентоспроможності
туристичних послуг на національному та міжнародному ринках.
Автором А. Регулою [9] визначено інноваційну діяльність як діяльність,
спрямовану на впровадження нових послуг з новими властивостями, зміни в
організації виробництва і споживання традиційних туристичних послуг,
залучення раніше не використаних туристичних ресурсів, виявлення і освоєння
нових ринків збуту туристичних послуг і товарів; інноваційна діяльність у сфері
туристичних послуг розвивається за кількома напрямами, зокрема, провідним є
випуск нових видів туристичного продукту, а також: зміна в організації
виробництва (застосування передових принципів маркетингу і менеджменту);
використання нових туристичних ресурсів, рівно як техніки і технологій. Дане
визначення є широким та враховує специфіку сфери туристичних послуг.
Через призму комплексу заходів інноваційна діяльність розглядається в
працях Власова Н., Смирнова В., Семененко Н., Крупського О. [1; 6]. Такий
підхід враховує механізм реалізації інновацій і є узагальненим та розглядає
результативність інноваційної діяльності на макроекономічному рівні.
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З урахуванням інтересів суб’єктів господарювання в галузі туризму
Маклашина Л. зазначає, що інноваційна діяльність туристичного підприємства це діяльність, пов’язана з розробкою, створенням нових туристичних маршрутів,
проектів і т.д. із застосуванням досягнень науки, техніки, ІТ-технологій, а також
передового досвіду в галузях управління і маркетингу, впровадження яких
дозволить підвищити рівень зайнятості населення, забезпечити зростання його
доходів, прискорити соціально-економічний розвиток [7].
На нашу думку, головним результатом впровадження інновацій в
туристичній індустрії є процес генерування ідей, пошук та здобуття нових
унікальних знань. Саме тому пропонуємо наступне визначення інноваційної
діяльності туристичного підприємства як діяльності, спрямованої на пошук,
систематизацію наявної інформації та ефективне її використання з метою
комерціалізації результатів наукових досліджень, що сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності

національного

туристичного

продукту

на

інноваційної

діяльності

на

внутрішньому та зовнішньому ринках.
Сформуємо

характерні

особливості

підприємствах туристичного бізнесу:
 концентрація на пошуку або створенню нового туристичного продукту,
нового споживача, нового методу обслуговування;
 пошук та освоєння нових ринків збуту;
 пошук, розробка та впровадження нових ІТ-технологій;
 пошук,

розробка

та

впровадження

нових

форм

організаційно-

управлінської діяльності на підприємстві;
 пошук нових видів туристичних ресурсів та ефективне їх використання;
 пошук, розробка та впровадження заходів щодо покращення духовних та
фізичних сил потенційних споживачів;
 покращення бренду туристичної організації.
Вагомим

аспектом

вивчення

особливостей

інноваційної

діяльності

туристичного підприємства є формування принципів. Так, автором С.А.
Севастьяновою визначено наступні:
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 науковості – використання наукових знань і методів для реалізації
інновацій, відповідно до потреб туристів;
 системності – розроблювальна стратегія інноваційного розвитку
туризму в регіоні має враховувати фактори та умови, необхідні для задоволення
потреб людей у рекреації та відпочинку; фактори прямого і непрямого
зовнішнього середовища;
 відповідності інновацій потребам туристів – пропонування тільки таких
нововведень, які дійсно потрібні клієнтові, а не ті, які може зробити й впровадити
туристична фірма;
 позитивності результатів – попередження нерозумного, непродуманого
створення й впровадження нововведення, яке може бути небезпечно для туриста,
туристично' го підприємства, оточуючого середовища та суспільства загалом;
 іманентності інвестиційним процесам принципи;


відповідність інноваційної діяльності та її результатів рівню розвитку

суспільства;
 зв'язності — кожний новий продукт на певному етапі свого життєвого
циклу має викликати та стимулювати ідею створення наступного нововведення
й забезпечувати фінансову підтримку цього процесу;
 безпеки — нововведення має гарантувати відсутність шкоди для людини
та навколишнього середовища [11, с. 115].
Таким чином, з метою ефективного інноваційного розвитку туристичного
підприємства виникає необхідність вкладення коштів в інтелектуальну
власність, в управління знаннями в цілому. Інноваційна діяльність туристичного
підприємства повинна бути спрямована на забезпечення відповідності
міжнародним стандартам якості надання послуг гостинності.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження
показали, що Україна володіє значними туристичними можливостями для
розвитку

підприємництва

та зацікавленості

споживачів у

туристичній

атрактивності територій. Головні принципи та характерні особливості
інноваційної діяльності підприємства визначаються сферою впровадження
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інновацій. Зокрема, визначено, що для сфери туризму головним пріоритетним
завданням інноваційної діяльності є удосконалення знань, спрямованих на
вдосконалення національного туристичного продукту. Щодо головних проблем
розвитку підприємств туристичного бізнесу, то головним чином – це проблеми
організаційно-економічного характеру, які практично неможливо вирішити без
державної підтримки. В подальших дослідженнях слід приділити увагу
державному управлінню в галузі туризму, зокрема, механізм формування
сприятливого

середовища

функціонування

туристичних

підприємств,

забезпечення відповідності прогресивних методів і стандартів туристичного
обслуговування, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в
індустрії гостинності, розвиток об’єктів культурної спадщини, сприяння
міжнародної співпраці в туристичній галузі та формування бренду країни на
міжнародному рівні.
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Малюта К.Г.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті охарактеризовано основні поняття інвестиційного забезпечення,
розглянуто основні процеси, що забезпечують інвестування, взаємозв’язок
різних факторів, що формують забезпечення інвестування.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, процеси забезпечення
інвестування,

організаційне

забезпечення,

фінансове

забезпечення,

Формування

необхідного

фінансового

інвестиційний процес.
Постановка

проблеми.

забезпечення інвестування є першоосновою без якої неможливі будь-які
вкладення. Фінансове забезпечення є важливим з точки зору достатності
інвестиційних ресурсів, їх вартості, графіка надходжень, структури джерел
фінансування, матеріальної відповідальності уповноважених осіб і т. д.
Нездатність інвестора забезпечити належне фінансове забезпечення зводить
нанівець усі спроби менеджерів ефективно управляти реалізацією інвестицій, а
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існування найбільш сприятливого правового середовища залишиться лише в
якості декларативних положень, що є значю проблемою в дослідженні
інвестиційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку процесів
забезпечення інвестиційної діяльності традиційно знаходяться у центрі уваги
економічної науки та отримали висвітлення у зарубіжній та вітчизняній
економічній літературі. Значний внесок в теорію інвестування зробили такі
відомі закордонні вчені-економісти, як Дж. Кейнс, Дж. Кендрік, М. Марковіць,
П. Массе, М. Мілер, Ф. Модільяні, В. Нордгауз, П. Самюелсон, Д. Хайман та ін.
Активний інтерес до розвитку інвестування обумовив значну кількість
вітчизняних наукових праць з цього 26 питання. Проблеми визначення сутності
інвестування та особливостей його здійснення отримали висвітлення такими
вітчизняними науковцями: Л. Борщ, М. Войнаренко, М. Денисенко, В. Козик,
Є. Крикавський, О. Кузьмін, О. Мельник, А. Пересада, Ю. Пінчук,
Ж. Поплавська, І. Скворцов, О. Скибінський, В. Федоренко, Б. Щукін та ін.
Метою статті є визначення особливостей та складових інвестиційного
забезпечення, взаємодію цих елементів та характер їх зв’язків.
Виклад основного матеріалу. Організаційне забезпечення процесів
інвестування, поряд із нормативно-правовим та фінансовим є гнучкою
структурою, що змінюється на різних етапах реалізації інвестування і виступає
тимчасовим елементом організаційної структури, що повинен гарантувати
узгодженість і скоординованість взаємодії всіх підрозділів, задіяних до реалізації
інвестування, які за допомогою допоміжних процесів забезпечення інвестування
дозволять послідовно реалізувати інвестиції. Виділення допоміжних процесів
забезпечення інвестування пояснюється основами реалізації різноманітних
аспектів інвестиційної діяльності [10, с.20].
Впровадження інновацій вимагає активного інвестування, отже, процеси
характерні для впровадження інновацій, будуть реалізуватися у формі
забезпечення інвестування. Науковцями тлумачиться процес формування
кадрового потенціалу через «розроблення системи підготовки та перепідготовки
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кадрів та забезпечення робочих місць належними умовами праці». Процес
зниження і усунення ризиків для учених передбачає вибір і застосування заходів
щодо їх зниження або ліквідації. Процес забезпечення матеріальними ресурсами
має не меті виявлення необхідної кількості і якості матеріальних ресурсів та
налагодження способу їх доставки. В якості процесу фінансового забезпечення
О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Л. Й. Топоровська та Д. К. Зінкевич
вважають систему заходів із вибору джерел фінансування, розробку графіка
фінансування та визначення форми фінансування. В свою чергу інформаційне
забезпечення передбачає налагодження технічного та програмного забезпечення
[9, с.14].
Важливе значення також мають погляди Т. О. Артюх та М. О. Багорки, які
зосереджують

увагу

на

маркетинговому

забезпеченні

підприємства.

Маркетингове забезпечення підприємства реалізується через організаційну
структуру

у

вигляді

маркетингової

служби.

Сутнісне

наповнення

маркетингового забезпечення полягає в існуванні двох складових: опису
бінеспроцесів та аналітичного інструментарію [8, с. 96].
Опис бізнес-процесів визначає перелік і зміст операцій, які в сукупності
складають маркетингову діяльність підприємства. Аналітичний інструментарій
описує усі процедури маркетингової діяльності підприємства [1, с. 58]. Система
маркетингового забезпечення підприємств повинна включати організаційні
структури управління маркетингом, інформаційне забезпечення процесу
прийняття та обгрунтування управлінських рішень, формування системи
досліджень, стратегічне і тактичне планування [2, с. 45]. Втім, таке зосередження
уваги на маркетинзі у випадку інвестування є надмірним, хоча функції маркетингу
в реалізації інвестиційних проектів безумовно є необхідними. Кожен із поданих
підходів є безумовно важливим та змістовним із висвітлюваних авторами позицій.
Проте види процесів забезпечення інвестування, їх структура і ступінь важливості
у кожному окремому випадку відрізнятимуться. Структура процесів забезпечення
інвестиційного розвитку детермінується структурою інвестиційної системи і
типом економічного розвитку, інституціональними властивостями економічної
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системи [12, с. 115]. Високий ступінь залежності процесів забезпечення
інвестування від особливостей економічної системи в країні відзначає також
дослідник І. М. Крейдич, який розглядає інвестиційне забезпечення та якості
кількісного і якісного вираження масштабів, структури і характеру обігу у
відтворювальному

процесі,

механізм

організації

якої

повинен

сприяти

перетворенню грошових потоків у фінансові й здійсненню 50 взаємозв’язків між
підприємствами та різними галузями та ланками господарського комплексу
країни. У своїх дослідженнях Д. І. Олійник визначає інвестиційне забезпечення як
систему раціонально та ефективно направлених заходів для впливу на процес
відтворення через їх представлення як методи, інструменти та важелі, що
підпорядковуються нормативно-правовим актам [8, с. 97].
Формування інвестиційних ресурсів передбачає безупинне освоєння
інвестицій, що вимагає законодавчо закріпленого оформлення ресурсів, які
надходять і освоюються на підприємстві. Саме тому, серед найбільш важливих
етапів формування системи інвестиційного забезпечення є: формування мети,
вибір об’єктів інвестування, визначення критеріїв та обмежень, постановка
завдань, визначення суб’єктів, формування інструментарію, здійснення заходів
[4, с. 116].
Інструментом реалізації інвестиційного забезпечення є організаційноекономічний механізм як певна система управління, формування і використання
ресурсного потенціалу як своєрідної форми інвестиційних ресурсів, проте така
позиція є достатньо дискусійною, оскільки в такому ракурсі ігнорується
інвестиційне забезпечення малих підприємств, які не володіють розгалуженими
системами управління. Таким чином, розкрита багатоваріантність підходів до
визначення процесів забезпечення та процесів забезпечення інвестування
дозволила узагальнити існуючі підходи та сформувати власне бачення категорій.
Висвітлення категорії «процеси забезпечення» полягає у її трактуванні як
сукупності заходів, умов, засобів чи методів, що спрямовані на створення,
вдосконалення або підтримання розвитку. Відповідно категорію «процеси
забезпечення інвестування» вважаємо за доцільне розглядати як сукупність
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заходів, умов, засобів чи методів, що спрямовані на створення, вдосконалення
або активізацію залучення інвестицій [11, с. 291].
Сукупність

означених

науковцями

видів

процесів

забезпечення

інвестування з різних точок зору характеризує інвестування, проте вичерпної
характеристики інвестування з позицій усіх процесів, які йому характерні не
запропоновано. Вважаємо, що інвестування має трактуватися з позицій його 51
організації, оскільки існування маркетингу, технологій, персоналу, способів
використання ресурсів залежить саме від ефективності організації.
Такий механізм функціонування дозволяє розділити процеси забезпечення
на основні та допоміжні (рис. 1)

Рисунок 1 – Класифікація процесів забезпечення інвестування
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Проте запропонована класифікація передбачає співвідношення процесів
забезпечення інвестування на основі взаємоузгодження, взаємодоповнення і
підпорядкування, що є логічним для забезпечення комплексності інвестування,
яке відповідно відображено у блоці, який є спільним як для основних, так і для
допоміжних процесів забезпечення інвестування [5, с. 81].
Відокремлення в якості основних процесів забезпечення інвестування таких
процесів

як:

процеси

організаційного,

інституційного

та

фінансового

забезпечення обумовлено рядом причин. Вважаємо, що прикладне освоєння
інвестицій повинно базуватися на дотриманні вимог нормативно-правових актів
(нормативно-правове забезпечення) щодо здійснення інвестування. Відповідно
до таких вимог повинні бути сформовані організаційні аспекти щодо реального
залучення інвестицій (організаційне забезпечення), які повинні бути належним
чином профінансовані (фінансове забезпечення) [7, с. 11].
Наявність правових, організаційних і економічних умов, необхідних для
провадження і розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності формують
передумови

для

подальшого

інвестування

(інституційне

забезпечення).

Реалізація окреслених процесів забезпечить інвестування підприємств із
одночасним здійсненням допоміжних процесів забезпечення інвестування.
Систематизація процесів забезпечення інвестування дозволяє виявити
основні важелі впливу та відповідно регулювання інвестування, що є змістом
інвестиційного менеджменту. Інституційне забезпечення процесів інвестування
реалізується через сукупність державних і недержавних інституцій, що покликані
забезпечити існування правових, організаційних і економічних умов, необхідних
для започаткування, втілення і розвитку інвестиційної діяльності [6, с. 44].
Інституційне забезпечення, як спосіб організації взаємовідносини між
державою та підприємствами, в кожний певний момент часу знаходиться у
постійній

модифікації.

Елементи

інституційного

забезпечення

повинні

відображати цілеспрямовані, послідовні державні заходи у сфері інвестування,
що об’єднують соціально-економічні та нормативно-правові умови діяльності
підприємств та характеризуються системністю і логічною завершеністю. Відтак,
вважаємо, що інституційне забезпечення узагальнює нормативно-правове
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забезпечення та практику господарювання, з огляду на те, що інститути – це
сукупність норм, правил, а також звичаїв та традицій. Вивчення інвестування
необхідно здійснювати в першу чергу з точки зору інституціоналізму і лише
потім – з точки зору інвестиційного процесу [3, с.88].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в основу
виділення основних процесів забезпечення інвестування повинна бути
покладена їх нормативно-правова основа, що пояснюється існуванням значної
кількості нормативно-правових актів, які включають: Закони України, укази
Президента України, Постанови Уряду, накази відповідних інституцій, що
організаційно управляють інвестиційним процесом. Інвестиційне законодавство
України упродовж років незалежності в Україні склало майже тисячу
законодавчих актів, які регулюють ту чи іншу сферу інвестиційної активності.
Поряд з цим існують міжнародні, державні, галузеві стандарти діяльності, які
необхідно виконувати, що додатково ускладнює роботу підприємств. Таким
чином, нормативно-правова основа виступає основним аксіоматичним чинником
у

інвестуванні,

що

дозволяє

віднести

процеси

нормативно-правового

забезпечення інвестування підприємств до основних.
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У

статті

розглянуті

поняття

інтелектуальності,

інноваційності,

інновативності. Визначено сутність поняття «інноваційна активність»
підприємства. Виділено ознаки, що характеризують зміст інноваційної
активності підприємства. Наведено порівняння характеристик інноваційноактивної діяльності із традиційною діяльністю туристичного підприємства.
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Ключові

слова:

інтелектуальність,

інноваційність,

інновативність,

інноваційна активність підприємства, туристичне підприємство.
Постановка проблеми. Динамічний розвиток світової економіки висуває
специфічні

вимоги

до

управління

підприємствами

щодо

адаптації,

інформатизації глобальної інтегрованості у сферу підприємництва. За таких
умов інновація виступає інтенсивним інструментом мобілізації існуючих та
генерування додаткових компетенцій, що надалі можуть бути використані для
забезпечення економічного зростання підприємства.
За однакових умов, цілей і можливостей підприємства досягають
неоднакових результатів, що пов’язано з різними рівнями інноваційного
потенціалу й відповідною інноваційною активністю. Інноваційна активність
відображає ступінь реалізації потенціалу в ході досягнення поставлених цілей,
тоді як відмінності в підходах до використання інноваційного потенціалу
обумовлюють різний рівень інноваційної активності й, відповідно, різну
успішність результатів інноваційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення інноваційної
активності надано в працях таких науковців, як А. Трифілова, А. Кучеров,
О. Тичинський, В. Гунін, Х. Фрімен, В. Поляков, О. Нікітіна, Є. Богдановський,
А. Пивень, Ю. Гільярді, В. Баранчев. На думку А. Трифілової, інноваційна
активність може бути використана як попередній етап у процесі розробки
стратегій інноваційного розвитку окремих підприємств. А. Кучеров визначає
інноваційну активність як готове управлінське рішення, не враховуючи здатності
персоналу самостійно генерувати власні інноваційні ідеї [2]. Аналогічну наукову
позицію має О. Тичинський, який інноваційну активність трактує як сукупність
заходів, спрямованих тільки на володіння інноваціями та нововведеннями [3].
В. Гунін характеризує інноваційну активність як здатність мобілізувати
інноваційний потенціал необхідної якості та кількості [1]. В. Поляков
інноваційну активність визначає як комплексну характеристику інноваційної
діяльності підприємства, що включає в себе ступінь інтенсивності заходів і їх
своєчасність, здатність мобілізувати потенціал. О. Нікітіна [4] визначає такі
критерії, що дозволяють оцінити інноваційну активність:
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– інтелектуальність – здатність акумулювати і використовувати науководослідний потенціал або накопичений досвід для розв’язання актуальних
соціально-економічних завдань, визначених локальними вимогами в умовах
обмежених ресурсів у певному періоді часу. Цей критерій інноваційної
активності характеризує ступінь ініціації нововведень, створення тимчасових
творчих колективів, наявність технологічних і соціальних новинок та
неформальних структур, задіяних у реалізації таких новинок;
– інноваційність – здатність оптимально використовувати всі типи і види
інновації для досягнення поточних актуальних соціально-економічних завдань
та інноваційний потенціал у певному інноваційному контурі з ефективним
використанням інноваційної діяльності. Зокрема, інноваційність характеризує
здатність

перетворювати

інтелектуальний

продукт

у

нововведення

та

інтенсифікувати інновації;
– інновативність – здатність генерувати принципово нові види товарів,
робіт, послуг, упроваджувати нові технології та організаційно-правові
механізми. Інновативність характеризує здатність стабільно функціонувати в
умовах нестабільності зовнішнього середовища. Основною відмінністю цього
критерію є позитивне сприйняття новинок та загальної інноваційної моделі
розвитку персоналом і підприємством в цілому.
Співставлення суті поняття «інноваційна активність» свідчить, що в
науковій літературі відсутня єдність думок щодо його змісту, оскільки поняття
розглядається як етап стратегії, управлінське рішення, захід з управління
інноваціями, характеристика інноваційної діяльності тощо.
Поняття активності також ототожнюють із здатністю здійснювати якісні або
кількісні зрушення під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів. В
економічній сфері активність виступає властивістю і реальним проявом такої
властивості, що полягає в мобільності, підприємництві та ініціативі.
В цьому контексті викликає інтерес дослідження теорії організацій
О. Богданова. Підприємство розглядається О. Богдановим не у формі кінцевого
стану, а як процес постійних перетворень, пов’язаних із безперервною зміною
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станів рівноваги, у ході балансування «сил активності та опору». За умов, коли
активність перевищує опір, організація цілого стає більше, ніж арифметична
сума його складових, що проявляється в мобілізації можливостей і підтримці
конкурентної позиції підприємства.
На відміну від Ф. Тейлора, який розглядав організаційну систему в умовах
замкненості й незмінного навколишнього середовища, А. Богданов підкреслює,
що тільки активне використання зовнішнього середовища може забезпечити
збереження системи [5].
У контексті дослідження відкритих систем зовнішнє середовище виступає
однією з головних детермінант інноваційної активності підприємства. Система,
за О. Богдановим, не просто взаємодіє із середовищем, а структурно
пов’язується, адаптується до змін і коеволюціонує разом із ним. У результаті
такої взаємодії інноваційна ідея формується всередині підприємства з огляду на
запити зовнішнього середовища і в подальшому знаходить практичну реалізацію
у формі інноваційної активності.
Виклад основного матеріалу. Природа підприємницької ініціативи,
зокрема інноваційної активності підприємства, обумовлює різноманітність,
гнучкість і динамічність його господарської поведінки в ринковій економіці.
Разом з тим інноваційна активність є індикатором реакції підприємства на зміни
в зовнішньому середовищі та в подальшому здійснює зворотний вплив на нього.
Так,

взаємодія

із

зовнішнім

середовищем

є

обов’язковою

умовою

функціонування суб’єктів господарювання, а рівень інноваційної активності
виступає

головною

характеристикою

передумов

розвитку

конкурентоспроможності підприємства.
З огляду на те, що активність містить у собі рух, динаміку, зростання, а
інноваційність обумовлена вихідною орієнтацією на оновлення, зміни та
розвиток, то інноваційна активність має місце виключно за умов системної,
раціональної організації відбору, створення та впровадження новацій зі
створенням додаткового прибутку в ході мобілізації інноваційного потенціалу.
Так, інноваційна активність характеризує готовність підприємства до оновлення
основних елементів інноваційної системи – знань, матеріальної бази,
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інформаційно-комунікаційних технологій і умов їх ефективного використання, а
також сприйнятливість до такого оновлення.
Розглядаючи інноваційну активність як комплексну характеристику
інноваційної діяльності, що ґрунтується на сприйнятті інновацій і проявляється
у

формуванні та підтримці конкурентоспроможності за рахунок реалізації

інноваційних змін, І. Рикова [6] виділяє такі ознаки, що характеризують зміст
інноваційної активності:
–якість інноваційної стратегії;
–рівень використання інноваційного потенціалу;
–обсяг інвестицій, спрямованих на інноваційну діяльність;
– спрямованість методів управління на здійснення інноваційної діяльності;
–адекватність загального рівня інноваційної активності;
– гнучкість характеру інноваційної активності до змінних стратегічних умов;
–темпи реалізації інноваційних змін.
В умовах ринкової економіки інноваційна політика підприємств є
визначальним інструментом у конкурентній боротьбі, що забезпечує умови для
реалізації потреб споживачів, причому найбільшого успіху досягають ті
підприємства, у яких інноваційна діяльність і впровадження нових продуктів та
послуг є безупинним процесом управління інноваційною активністю [8].
У сфері туристичної діяльності інноваційно-активні підприємства здатні
приносити на ринок нові ідеї, послуги, продукцію, підходи до освоєння ринку,
управлінські рішення та структури управління. Інноваційна активність за таких
умов є похідним елементом пристосування туристичних підприємств до
мінливого характеру туристичної діяльності шляхом використання нових
маркетингових стратегій у середовищі, що сприяє появі новаторських послуг,
продуктів, процесів. Відповідно, інноваційну активність слід розглядати як
перманентну, глобальну і динамічну характеристику туристичної діяльності.
Інноваційна діяльність у туризмі містить низку етапів, які ведуть до
поступового розвитку і є процесами зі зворотним зв’язком. Із метою забезпечення
готовності на випадок появи неочікуваних змін на ринку підприємства виділяють
кошти на дослідження і розвиток, забезпечуючи в такий спосіб передбачуваний
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характер інноваційного процесу. Інноваційність, таким чином, стає невід’ємною
складовою в ході прийняття рішення про подальший розвиток підприємства.
Базуючись на зазначених вище підходах до змісту інноваційної діяльності,
припускаємо, що інноваційну активність необхідно розглядати як складову
управлінської діяльності, спрямовану на реалізацію інноваційних змін, пов’
язаних зі створенням нової продукції (робіт, послуг), використанням нових
ресурсів, застосуванням нових технологій, формуванням нових організаційних
структур і освоєнням нових ринків.
На нашу думку, інноваційна активність туристичних підприємств є
результативною характеристикою інноваційної діяльності підприємства та
ілюструє успішність розвитку нового або оновлення існуючого продукту,
удосконалення процесу надання туристичних та споріднених із туризмом послуг,
освоєння

нових

ринків,

упровадження

новітніх

інформаційних

і

телекомунікаційних технологій через мобілізацію компетенцій та ресурсів.
Порівняння характеристик інноваційно-активної діяльності із традиційною
діяльністю туристичного підприємства наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Зміст основних процесів туристичного підприємства
(опрацьовано автором на основі [7-8])
Стадія життєвого циклу
інновацій у туризмі
Відкриття
(дослідження)

Упровадження
(локальний контроль)

Заходи із забезпечення
діяльності
Збільшення ресурсних
витрат і скорочення
часу на входження
туристичного продукту
(послуги) на ринок
Використання
додаткових
ринків,
розширення
асортименту
туристичних продуктів
(послуг)

Інституціоналізм
(розвиток і контроль)

Перегляд продуктового
портфеля туристичних
послуг та умов їх
реалізації
Зрілість
Визначення доцільного
(альтернатива стагнації, моменту зміни (точки
занепаду та пожвавлення) біфуркації)
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Характеристика інноваційної
діяльності
Зростання інноваційної активності,
спрямованої на організацію і
проведення
маркетингових
досліджень із просування нового
туристичного продукту (послуги)
Стабілізація інноваційної активності
в ході підготовки, навчання і
застосування спеціальних методів
відбору персоналу; проведення
відповідних організаційних робіт;
упровадження
необхідної
документації
Диверсифікація
інноваційної
активності
й
розповсюдження
інновацій на ринку; вибір альтернатив
для майбутнього зростання
Спад інноваційної активності в
переході до критичного аналізу
ситуації
щодо
доцільності
подальшого розвитку

Висновки. Розмаїття наукових позицій щодо визначення інноваційної
активності обумовило необхідність уточнення поняття, зокрема для туристичних
підприємств. Ураховуючи специфіку цього виду діяльності (змінність умов
підприємництва у сфері туризму, суб’єктивність оцінки якості туристичних
послуг, нематеріальна природа туристичного продукту, визначальна роль
людських ресурсів створенні та реалізації інновації в туризмі), нами визначено,
що інноваційна активність виступає інформаційно-насиченою ініціативою
оновлення, узгодженою із реакційним опором новаціям на підприємстві, що
характеризує інтенсивність відповідних організаційних заходів.
Отже,

інноваційна

активність

є

якісною

характеристикою

конкурентоспроможності туристичного підприємства, оскільки вона визначає
доцільність, комплексність і результативність інноваційної діяльності на
підприємстві, яка є одним з основних способів підтримки конкурентної позиції,
зокрема через виявлення прихованих можливостей у ході мобілізації
компетенцій і ресурсів підприємства.
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УДК 658.589:640.43(045)
Пахомська О.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
В статті зазначено, що з метою стимулювання підприємницької активності у
сфері ресторанного господарства одним із найпотужніших інструментів у
конкурентній боротьбі є подальше впровадження інноваційних підходів на
підприємствах. Встановлено, що інновації відіграють велику роль в розвитку
ресторанного бізнесу, є результатом зростання споживчого попиту та
вимагають постійних змін. Надано характеристику основних інноваційних
технологій, які впроваджуються у закладах ресторанного господарства. До
найбільш

важливих

віднесено

впровадження

креативних

ІТ-технології,

використання QR-коду для ознайомлення відвідувачіві з рестораном, мобільне
приймання замовлень від відвідувачів, технологія кобрендингу.
Ключові слова: ресторанний бізнес; заклад ресторанного господарства;
інноваційні технології; впровадження; інформаційні технології, тепан-шоу,
онлайн-бронювання, електронне меню, QR-код.
Постановка проблеми Ресторанне господарство в Україні слід розглядати
як важливе джерело соціально-економічного розвитку України. Ця сфера є
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однією з найпривабливіших для інвестицій серед інших секторів туристичної
індустрії. Підтвердженням цього є те, що у розвинених країнах рентабельність
ресторанного бізнесу становить 40%, а у деяких туристичних дестинаціях
досягає 100%. Ресторанний бізнес стало розвивається в Україні завдяки більш
заможним категоріям споживачів, які все частіше віддають перевагу
відвідуванню ресторану чи кафе змінюючи домашнє харчування на ресторанну
їжу, сервіс та атмосферу.
Основними причинами вивчення та введення інновацій у підприємствах
ресторанного господарства є: посилення конкурентної боротьби та намагання
одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання
попиту споживачів; забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення
проблем, що можуть виникнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та
їх впровадження у виробничий процес з метою поліпшення результатів
діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням інноваційних
технологій ресторанній індустрії займалися такі відомі вчені, як В. Дорошенко,
О. Іванік, В. Карсекіна, Т. Кононенко, Н. П’ятницька, А. Усінова, І. Хвалінова,
П. Черномаз та ін. Проте, незважаючи на значні напрацювання з даної теми,
окремі її аспекти потребують подальшого вивчення та обумовлюють доцільність
проведення наукових пошуків для подальшого розвитку

інновацій в

ресторанному бізнесі України.
Мета статті - аналіз

використання інноваційних технологій для

підвищення ефективності роботи закладів ресторанного господарства в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інновації в ресторанному бізнесі є
обов'язковим процесом для кожного ресторану. Інновації - один з основних
двигунів ресторанного бізнесу. Якість їжі та обслуговування вже не є єдиними
чинниками розвитку ресторанного бізнесу. Гості сприймають інновації в
ресторанах, як явище саме по собі зрозуміле. Подорожуючи по всьому світу і
відвідуючи різні ресторани, клієнти стали більш вибагливішими. Тому, в останні
роки інновації суттєво змінили ресторану індустрію.
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Результати досліджень свідчать, що основні напрями розвитку інновацій в
ресторанному господарстві України є:
Інноваційні концепції та формати закладів ресторанного господарства,
тобто це запровадження комплексного і водночас цілісного визначального
задуму в усіх складових ресторану. До цього напряму можна віднести різні
концепції, моноресторани, ресторани з атмосферою повного занурення (в
природу або середовище), фудтраки та інші. Інноваційними вважаються
формати «Fast Casual», «Fine Dining», «Quick-casual».
Інноваційні технології в організації виробництва закладів ресторанного
господарства. Сьогодні інтенсивно організовують закладів відкритою кухнею
«Front cooking», де відвідувачам демонструють приготування страв, які є в меню
ресторану і вони можуть самостійно пересвідчитись в якості послуг. До
інновацій цього напряму можна віднести системи технологій «Сооk&Serve», яка
передбачає трансфер гарячих і холодних страв для різних контингентів. Система
технологій «Сook&Hold» забезпечує енергоощадний режим приготування страв
і їх утримання протягом декількох годин без шкідливого впливу на якісні
властивості страв.
Інноваційні

форми

та

методи

обслуговування

в

ресторанному

господарстві. До цього напряму можна віднести кулінарний тімбілдинг, що дає
можливість корпоративним клієнтам взяти участь у самостійному приготуванні
власної страви, під пильним наглядом шеф-кухаря. Крім цього, популярними
стають кулінарні шоу, майстер класи та воркшопи, де учасники мають змогу не
тільки скоштувати вишукані страви, але й навчитись їх готувати. До цього ж
напряму можна віднести обслуговування «Freshtime» та принцип «Eat&Smile».
Комп’ютерні, віртуальні системи. До таких інновацій належать:
електронні меню, Web-сайти, Web-вітрини, аудіо-візуальні дисплеї, додатки
онлайн-резервування місць в закладі (Stolik.ua ). Система «on-line» надає
можливість on-line бронювання, on-line замовлень наведених в меню страв та
багато інших функцій, що максимально спрощують процес реалізації продукції
за допомогою інтернету [1]. Всі ці інноваційні технології дозволяють зменшити
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час на обслуговування відвідувачів, дають можливості створити нові додаткові
переваги в процесі обслуговування. До таких інновацій належить запровадження
так званого е-Menu (тобто електронного меню), що є аналогом паперового.
Електронне меню – це система інтерактивного мультимедійного замовлення за
допомогою портативних пристроїв, які найчастіше є безпровідними [2]. Таке
меню дозволяє зробити замовлення страв за допомогою сенсорних екранів, які
працюють на основі операційної системи iPad або Android, Е-Menu розміщують
безпосередньо на столі відвідувача або біля нього, на барній стійці або у
планшеті, який гостям під час обслуговування пропонує офіціант. В Україні
електронним меню на сьогодні обладнано

декілька закладів ресторанного

господарства, з них «TransForse Cafe» та «Yoshi» (м. Київ) і «Pasta
рroject&Umami» (м. Харків).
Практично необмежені можливості для онлайн-взаємодії бізнес-структур (у
тому числі ресторанних закладів) і споживачів відкриває застосування QRкодування. QR (quick response)-код – це двовимірний штрих-код, який несе в собі
інформацію, що може зчитуватися за допомогою телефону з вбудованою
камерою. Швидкість розпізнання коду дуже висока, їх можна розміщувати на
будь-яких носіях (починаючи від чеків і меню і закінчуючи різноманітними
вивісками).
Заклади ресторанного бізнесу застосовують QR-коди для приваблення
відвідувачів. На вході до ресторану розміщують рекламний плакат або меню з
нанесеним кодом. Зчитавши код, користувач може зайти на сайт ресторану,
переглянути меню або отримати посилання на сайт, де можна ознайомитися з
відгуками про цей заклад. Також в код можна закласти інформацію про історію
ресторану, походження та авторство деталей інтер’єру, деталі меню (склад і
походження інгредієнтів, етапи і способи їх обробки, поживність і калорійність),
час роботи закладу, повідомлення про акції чи лотереї [3]. На українському
ринку ресторанних послуг QR-коди запроваджені для мережі ресторанів "Фест"
("Криївка", "Майстерня шоколаду", "Дім легенд", "Біля Діани", "Трамвайчик",
"Вар’яти"); закладів системи швидкого харчування ("Кумпель", "Челентано",
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"Картопляна хата", "Яппі", "Кафе 1", "Пункт"); нічних клубів "Позитифф",
"Метро"; а також готелях "Леополіс", "Жорж", "Євроготель", "Швейцарський",
"Дністер", "Опера", "Озерний Край", "Цитадель Інн", що мають власні
ресторанні об’єкти.
Більше

багатообіцяючим

напрямком

використання

web-

і

телекомунікаційних технологій є технології з нарощування потоку клієнтів
ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки
на дорогах якраз можуть бути звернені на користь підприємствам ресторанного
господарства. Мова йде про RFID-технології. Системи поки мало поширені в
Україні, але вже міцно завоювали популярність за кордоном.
Суть технології - в розміщенні поблизу ресторанів RFID-міток, які можуть
прочитуватися спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi,
Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з сервером, на якому
зберігається найрізноманітніша інформація про даний ресторан. Відповідна
інформація далі може бути передана на спеціальний портативний пристрій, що є
у власника.
Основними елементами сучасного кулінарного мистецтва у ресторанному
бізнесі виступає фьюжн кулінарія та молекулярна кухня.
Фьюжн – це симбіоз кількох культур не тільки в одній кухні, але і в одній
страві. Він увібрав у себе все краще з кулінарних традицій Сходу і Заходу. Або
несподіване, але гармонійне поєднання смаків, стилів, інгредієнтів та кулінарних
традицій таких популярних кухонь світу.
Молекулярна кухня – це новий спосіб приготування страв, де продукти
поділяють на молекули і змінюють їх властивості, в результаті чого з'являються
абсолютно нові за формою і консистенції страви з незвичайними смаками [4].
Застосування молекулярної кухні в закладах ресторанного господарства, дає
великий престиж та ім’я. Кухарі, які загалом займаються і вивчають цей напрям,
відкривають нові та покращують вже відомі технології які притаманні
молекулярної кухні. Відомі шість основних технологій: сферифікація або ще
називають гелеутворення; піноутворення або еспумізація; емульсифікація;
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технологія швидкого заморожування та приготування їжі у вакуумі – Souse vide;
принцип гармонійного поєднання продуктів у стравах - Foodparring; технологія
копчення - Smokinggun.
У закладах ресторанного господарства України запроваджено режим
відкритої кухні, де відвідувачі мають змогу бачити через спеціальне вікно, як
працюють кухарі. Різновидом режиму відкритої кухні є тепан-шоу. Тепан-шоу –
це демонстрація віртуозного приготування кухарем на очах відвідувачів певної
страви, на спеціальній металевій поверхні столу (тепані) без посуду шляхом
швидкого обсмажування (часто із застосуванням відкритого вогню).
Швидко набирають популярності у закладах ресторанного господарства вендингові автомати. Вендингові автомати – це автомати для приготування їжі,
які можуть виробляти 96 варіацій прохолодного задоволення всього за 40 секунд.
Іншим прикладом є торговий автомат газованих напоїв з сенсорним управлінням
компанії Кока-Кола Freestyle, який здатний приготувати більш ніж 100
різновидів напоїв. Так як ресторани все ще змушені готувати напої під
замовлення традиційним способом, підприємства фаст-фуд можуть отримати
значну перевагу, укомплектувавши свій заклад вендинговими машинами.
Існують вендингові автомати, які готують: піцу, попкорн, цукрову вату,
гамбургери, хот-доги, сандвічі, шаурму, бутерброди, пиріжки, салати, йогурти,
соки, торти, тістечка.
Дисплеї, вбудовані у стіни, шафи, столи стали не лише оригінальним
способом привернення уваги клієнтів, але й вдалим дизайнерським рішенням.
Технологічно оновлений інтер'єр гарантує зацікавленість відвідувачів. Дисплеї
можуть транслювати музичні кліпи, новини, а також використовуватися як
екрани для доступу до Інтернету. Відповідно на них можна встановити програми
з доступом до карт, схем транспортних маршрутів тощо.
Стала популярною тенденція закупки продукції для ресторацій та кафе з
фермерських угідь, у людей, які самостійно займаються вирощуванням овочів,
фруктів, доглядом за тваринами, рибальством [5]. Більшість рестораторів
роблять спробу повністю перейти на еко-продукцію, яка коштує дорожче, але
має вищу якість.
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Ресторани

України

застосовують

технологію

«Кобрендингу».

«Кобрендинг» – це симбіоз двох різних напрямків бізнесу, де гість може не
тільки обідати, але і займатись власними справами, дивитись фільми. Зараз люди
хочуть отримувати максимум послуг в одному місці. Ресторатори намагаються
задовольнити всі потреби гостей і роблять ставку не на кухню, а на різні послуги.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Розуміння суті
інновацій і механізму інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу
підприємствам ресторанного господарства більш ефективно здійснювати свою
діяльність, підвищувати результативність функціонування підприємства та
конкурентоспроможність на ринку.
Інновації, як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути
орієнтовані на повніше задоволення запитів споживачів, а з іншого - на
отримання конкретного економічного ефекту.
При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища однією з цілей
будь-якої організації є вміння приймати виклики зовнішнього середовища,
вміння оперативно перебудовуватися, переходити у відповідність з новими
вимогами. І в цьому моменті одну з головних ролей грає своєчасне впровадження
в практику нових технологій. Знання та використання даного аспекту сучасними
рестораторами дає їм в руки сильний інструмент для підвищення ефективності
свого бізнесу, а значить - конкурентну перевагу.
Перспектива подальших досліджень передбачається у вивчені стану
розвитку інновацій в ресторанному бізнесі України у контексті сучасних
тенденцій, що складуться в наступні роки. Відомо, що безальтернативний шлях
виживання в умовах глобальної конкуренції побудований на інноваційній основі
при активному використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також
готовності ресторанів до інновацій та нововведень.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕГЛАМЕНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ- СТИМУЛ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАССР
В статті дане пояснення про євроінтеграційні наміри України як процесу
гармонізації

українського

законодавства

з

нормами

та

правилами

Європейського Союзу. З 1 січня 2019 більшість технічних стандартів «ГОСТ»
розроблених до 1992 року втрачають чинність, буде скасовано 12090 радянських
ГОСТ тів, тобто вони не діятимуть з 1 січня 2022 року. До 20 вересня 2019 року
всі малі підприємства повинні розробити та запровадити НАССР. Регламентом
ЄС №852/2004 поставлено ці важливі питання ще з 1 січня 2006 р. НАССР є
обов’язковою для європейських виробників харчових продуктів та кормів з 2006
року, тому висвітлені проблеми статті є актуальними, а гармонізація
українського законодавства є рушійним стимулом до запровадження системи
НАССР в Україні.
Ключові слова: ЄС, ФАО ВООЗ, харчові продукти, здоров’я, НАССР, система
управління безпечністю харчових продуктів, ризик, безпечність, критичні межі
Постановка проблеми. Реформування системи захисту прав споживачів в
Україні

проходить з

урахуванням принципів ЄС у сфері захисту прав
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споживачів. Безпечність харчових продуктів є важливим питанням нерозривно
пов’язаним зі здоров’ям суспільства у всіх країнах світу. За даними Всесвітньої
організації здоров’я (ФАО ВООЗ) захворювання, що асоціюються з харчовими
продуктами, являють собою надзвичайно складну для вирішення проблему не
тільки у країнах, що розвиваються, а й у розвинутих країнах, з огляду на суттєву
шкоду для здоров’я людей та значні економічні збитки [1]. Більше однієї третини
населення розвинутих країн потерпають від харчових захворювань кожного
року, тому звичайно, проблема є більш складною та глибшою для країн, що
розвиваються. В усьому світі постійно зростає кількість харчових отруєнь,
алергічних реакцій на продукти харчування, випадків фальсифікації продукції,
тому вимог по контролю продуктів споживання перевірки якості харчових
продуктів недостатньо, оскільки ця перевірка не гарантує її повну захищеність
від всіх можливих відхилень. У зв’язку з цим безпечність харчових продуктів
виходить на перший план ,тому зв'язок між безпечністю та якістю продуктів
залишається тісним. Впровадження нових систем управління безпечністю та
якістю продукції в сучасній харчовій промисловості – це актуальне вирішення
нового комплексного підходу до питань безпечності та якості продуктів
харчування.
Мета статті. Матеріал статті дає пояснення про євроінтеграційні наміри
України як процесу гармонізації українського законодавства з нормами та
правилами Європейського Союзу. Євроінтеграційні наміри України та процес
гармонізації українського законодавства з нормами та правилами Європейського
Союзу є ще одним рушійним стимулом до запровадження системи НАССР в
Україні. Так, згідно з Регламентом ЄС №852/2004, з 1 січня 2006р. НАССР є
обов’язковою для європейських виробників харчових продуктів та кормів;
аналогічна вимога висувається до експортерів з інших країн, в т.ч. з України.
Українські виробники м’яса та м’ясопродуктів для отримання міжнародного
ветеринарного сертифікату, котрий є обов’язковою передумовою експорту, крім
іншого повинні мати дієву систему НАССР [2,3]. Законодавство України не
вимагає сертифікації систем НАССР. Будь-яка ініціатива з боку виробника
отримати сертифікацію системи НАССР на відповідність тому чи іншому
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національному або міжнародному стандарту є винятково приватним рішенням
самого виробника. Пріоритет харчового законодавства — здоров’я людей, їх
захист від небезпечної продукції. І питання якості відходить на другий план після
сертифікату. Всі ми є споживачами харчових продуктів, тому продукти на
полицях магазинів мають бути безпечними і споживач повинен отримати про це
правдиву інформацію з наявних стандартів [4,5]. Далі він сам обере продукт,
відповідно до своїх уподобань — щодо виробника, складу продукту, кількості,
способу пакування чи, не в останню чергу, цінової категорії. Тому маркування
продукту є важливою складовою законодавства, а контроль за його
відповідністю часто є питанням безпеки продукту — склад продукту, наявність
слідів алергенів, термін придатності, умови зберігання, спосіб споживання.
Формування культури споживання харчових продуктів є одним із базових
принципів успішного функціонування нового харчового законодавства та
сучасного ринку харчових продуктів.
Виклад основного матеріалу. Загалом в Україні створюється сучасна
ризик-орієнтована прозора система офіційного контролю операторів ринку
харчових продуктів, яка передбачає співпрацю виробників і органів контролю
заради безпечної продукції на ринку. Звичайно, на перший погляд нові підходи
видаються важкими для виробників. Однак це лише через те, що вони нові.
Практика застосування таких підходів у країнах Європейської Спільноти показує
ефективність цієї системи і її необтяжливість для бізнесу, тому що підприємства
планують працювати на ринку довго. НАССР допомагає запобігти виготовленню
небезпечного харчового продукту, є інструментом, який дозволяє уникнути
непередбачуваних ситуацій. Його наявність гарантує стабільнішу систему
виробництва. Це, у свою чергу, дозволяє знайти інвесторів, які дуже полюбляють
стабільність і зацікавлені в тому, щоб діяльність підприємства, у яке вкладаються
гроші, максимально виключала неприємні ситуації, що можуть вплинути на
репутацію компанії та завдати матеріальних збитків. Репутація підприємства є
важливим чинником розвитку - сприяє збільшенню партнерів і споживачів. Саме
тому міжнародні рітейли вимагають від постачальників наявність системи
керування безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР.
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НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Аналіз
Ризиків і Критичні Точки Контролю – є науково обґрунтованою системою, що
дає змогу гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і
контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою
управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність.
Будь-яка проблема споживача харчових продуктів закінчується проблемами
його здоров’я. Це відбувається тому, що в Україні останнім часом не
дотримуються жодних санітарних норм. Сьогодні замість якісної харчової
продукції мив більшості отримуємо фальсифіковані (масло-спред, сир-сирний
продукт, ковбаса - ковбасний продукт) сурогати та продукти, що містять
шкідливі домішки. 22 липня 2014 року Президент підписав Закон України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Це
закон євроінтеграційний і побудований на принципах та вимогах до безпечності
харчових продуктів ЄС. Таким чином НАССР — це ще й вхідний квиток на нові
ринки, так як європейська система безпечності харчових продуктів визнана
однією з найкращих в світі, а європейський споживач є найбільш захищеним.
Україна нарешті зробила крок до європейської системи контролю операторів
ринку харчової продукції.
Вступ України до СОТ реорганізував три контролюючих органи:
Держветфітослужбу, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів,
Державну санітарно-епідеміологічну службу в єдиний орган Державну
службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужбу), яка фактично почала працювати в квітні 2016-го.
До її повноважень

згідно Закону №2042 «Про державний контроль за

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» буде входити також
контроль за дотриманням гігієнічних Держпродспоживслужба оскільки в
повноваження Державної санітарно-епідеміологічну службу ці питання не
входить. Передбачається довгостроковий план державного контролю, тобто
план перевірок раз на квартал, як у ЄС. Згідно вимог статей 40-51 Закону України
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"
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оператори ринку зобов’язані дотримуватись гігієнічних вимог до потужностей,
до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти, до
рухомих та тимчасових потужностей, до транспортних засобів, до обладнання та
інвентарю, дотримання гігієнічних вимог щодо постачання води, до персоналу
потужностей, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами, до
харчових продуктів, до пакування харчових продуктів, дотримання гігієнічних
вимог під час термічної обробки харчових продуктів. Також затверджено
виключний перелік питань, які інспектор зможе задати під час аудиту чи
інспектування виробничих потужностей.
До 20 вересня 2017 року НАССР мали освоїти лише великі виробники
продукції тваринного походження. Наступного року це стосуватиметься й решти
великих, а ще через рік – всіх операторів харчового ринку. Виробники харчових
продуктів повинні розробляти та запроваджувати свої системи НАССР як
мінімум відповідно до документу Комісії Codex Alimentraius «Рекомендований
міжнародний кодекс правил «Загальні принципи гігієни харчових продуктів»
CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003). Згідно з Регламентом ЄС №852/2004, з 1 січня
2006 р. НАССР є обов’язковою для європейських виробників харчових продуктів
та кормів; аналогічна вимога висувається до експортерів з інших країн, в т.ч. з
України. Українські виробники м’яса та м’ясопродуктів для отримання
міжнародного ветеринарного сертифікату, котрий є обов’язковою передумовою
експорту, крім іншого повинні мати дієву систему НАССР [6,7].
Система НАССР найкраще функціонує, якщо вона ґрунтується на семи
принципах:
1.

Проведення аналізу небезпечних чинників;

2.

визначення критичних точок контролю (КТК);

3.

визначення критичних меж для КТК;

4.

установлення системи моніторингу для КТК;

5.

установлення коригувальних дій, якщо результати моніторингу

свідчать про втрату контролю в КТК;
6.

установлення процедур перевірки для підтвердження ефективності

функціонування системи НАССР;
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7.

установлення системи ведення документації та реєстрації даних.

НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід
до контролю ідентифікованих небезпек, порівняно з традиційними методами,
такими як інспектування або контроль якості. Використання системи НАССР дає
змогу перейти від випробування кінцевого продукту до розроблення
превентивних методів.
Харчова галузь різниться від інших виробництв, тим що в технологічному
ланцюгу цілком уникнути відхилень не можливо. Цьому перешкоджає багато
факторів: мінливість сировини, сезонність заготівлі, якість переробки,
оснащення підприємств ,впроваджені програми по с/г, застосування людської
робочої сили , яка завжди є фактором ненадійності. При впровадженні НАССР
виникає багато проблем: відсутність зобов’язань з боку керівництва, недостатня
підготовка недолік коштів, не розуміння принципів НАССР недолік процедур по
оцінці ризиків. Тому впровадження системи вимагає додаткових матеріальних
витрат, що показує інспектування потужностей, або аудит. Це запланована
перевірка організації, що проводиться у заплановані інтервали часу для
встановлення: чи відповідає система управління якістю запланованим цілям та
політикам, тому споживач не завжди зрозуміє недоліки чи корегувальні дії
підприємства. За підходом НАССР контролюються всі процеси виробництва та
описується план НАССР, але система стандартів зокрема ТУ І ТІ, регулює
виробника який може виготовляти менш якісну продукцію за ТУ і збувати за
нижчою ціною, або якіснішу продавати дорожче. Проте, коли споживач
приходить до магазину і намагається прочитати маркування про склад продукту,
визначити його якість, це не завжди вдається. Тому фальсифікація в маркування.
Тому для безпечності продуктів важливе питання не формальної наявності
стандартів, а їх дотримання та виконання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Піднята проблема
євроінтеграційних намірів України як процесу гармонізації українського
законодавства з впровадженням системи НАССР є обов’язковою для українських
виробників харчових продуктів, а гармонізація українського законодавства є
рушійним стимулом до запровадження в Україні. Гармонізація вимагає
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послідуючого вивчення та досліджень, в тому числі і по вінницьким харчовим
підприємствах, які також готові до впровадження нових європейських правил
контролю за безпечністю харчових продуктів, питання лише в термінах
впровадження, тобто в керівному вирішенні вищого керівництва - інвестора, його
цілей , рівня біобезпеки господарств, ферм. Рівень безпеки там сумний. Та
потрібно йти вперед і за наступний рік підприємства покажуть відчутний прогрес
управління якістю , тому що належно організований контроль сприятиме захисту
бізнесу, захисту відповідальних виробників від недбайливих. Виробники, які
сумлінно виконуватимуть принципи НАССР, усі вимоги харчового законодавства
та «крок назад», можуть гарантувати якість продукту в транспортуванні,
зберіганні, перероблянні та реалізації продукту в харчовому ланцюзі.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ В СИСТЕМІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗВО

УДК: 796.332(045)
Бондар А.А., к.н.фіз.вих. і спорту
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФУТБОЛІСТІВ У ЗВО
Сучасний футбол є швидким та витривалим видом спорту, але водночас це
цікава та розвиваюча гра. Його з повним підставою можна віднести до тих
видів спорту, де до гравців пред'являються підвищені вимоги щодо
координованого прояву фізичних якостей і виконанням техніко-тактичних дій в
ігрових ситуаціях які постійно змінюються. І від того наскільки впевнено і
точно футболіст виконує технічні прийоми в конкретному ігровому моменті
залежить командний успіх. дуже важливим у тренуваннях футболістів є
використання різноманітних вправ та тренажерів. Навики, котрі отримують
гравці під час напрацювання є невід'ємними аспектами задля успішного
результату ігор.
Ключові слова: техніко-тактична підготовка, футбол, студенти.
Постановка проблеми. Системний розвиток сфери фізичної культури і
спорту в Україні визначають значимість постійного пошуку нових методик
навчання, які характеризуються значним розширенням класу задач, елементом
яких є особистість студента-спортсмена.
Серед засобів фізичного виховання велике значення мають спортивні ігри,
які за рівнем своєї популярності серед населення нашої країни займають провідні
позиції. Найпопулярнішим видом спорту вважається – футбол. Постійний ріст
конкуренції у футболі вимагає пошуку нових шляхів удосконаленні різних видів
підготовки спортсменів[5, с. 505-508].
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Футбол з повним підставою можна віднести до тих видів спорту, де до
гравців пред'являються підвищені вимоги щодо координованого прояву
фізичних якостей і виконанням техніко-тактичних дій в постійно змінюючих
ігрових ситуаціях. І від того наскільки впевнено і точно футболіст
виконує технічні прийоми в конкретному ігровому моменті залежить командний
успіх [7, с. 157-164].
Фахівцями наголошується відставання в техніці володіння м'ячем гравців
професійних команд з футболу від зарубіжних при виконанні індивідуальних
техніко-тактичних дій, що виражається в неточних передачах, нереалізованих
гольових моментах. Індивідуальна майстерність гравця складається з таких
компонентів, як фізична, технічна, теоретична і вольова підготовленість, але
основою

спортивної

майстерності

футболістів

по

праву

є

технічна

підготовленість [8, с. 157-164].
Протягом

багаторічного

процесу

занять

футболом

відбувається

вдосконалення виконання окремих елементів техніко-тактичних дій, яке
будується на досить високому рівні розвитку технічної підготовки.
Прогрес не стоїть на місці і з кожним днем з'являються різноманітні
нововведення, чим далі розвивається суспільство, тим швидше нові підходи
знаходять своє застосування в побуті та спорті, футбол у цьому не є винятком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технічну підготовку не можна
розглядати окремо від тактики. Техніка повинна забезпечувати тактику. Тільки
в такому взаємозв’язку техніка стає ігровою [4, с. 3-4].
Функціональність і ситуаційність, як підкреслює S. D'Ottavio [9, с. 49–50]
повинна лежати в основі процесу навчання. Немає ніякого сенсу тренувати
техніку тільки для техніки, якщо це не буде пов'язано з вмістом і підтверджено
практичним застосуванням.
Академіком А. Н. Леонтьєвим [3, с. 346] розроблена концепція про три рівні
в структурі діяльності, що спирається на уявлення про відносини між діяльністю,
дією і виконанням, як основними відносинами в структурі діяльності. Структурні
рівні діяльності, розкриваючи її якісні характеристики як процесу, вказують на
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відміну діяльності від інших життєвих процесів. Поняття «дія» і «операція»
розкривають відмінності між внутрішніми частинами, які складають процес
діяльності і відмінності між процесом, і його складовими частинами, оскільки
проста сума дій не дає уявлення про діяльність в цілому.
Сучасні підходи до закономірностям формування рухових дій людини в
якості найважливішого аспекту розглядають біомеханічні закономірності
функціонування його опорно-рухового апарату. При цьому вельми ефективним
підходом, що об'єднує не тільки чисто механічні аспекти, а й питання, пов'язані
з освоєнням, вдосконаленням рухових дій, а також з розвитком рухових якостей,
що забезпечують принцип доступності фізичних вправ для виконавця, є
концепція [2, с. 46 - 47].
Техніка впливає на всі сторони підготовки футболістів. При цьому варто
пам'ятати, що фізіологічною основою техніки є координаційні здібності. Так,
розвиток одного або іншого аспекту сприяє зростанню рівня виконавської
майстерності. Іншими словами, покращуючи техніку, підвищуємо координаційні
здібності; розвиваючи останні, розширюємо технічні вміння [6, с. 3-4].
Подальший розвиток футболу показав, що істотного прогресу в цій грі
можна досягти тільки прискоренням самої гри, т. д. Більш швидким розіграшем
комбінацій, а для цього, нарівні зі швидкістю мислення, необхідна відповідна
техніка поводження з м'ячем і саме на швидкості, необхідна швидкісна техніка
володіння м'ячем. Звідси, пріоритетним напрямком в технічній підготовці
футболістів повинні стати спеціалізовані рухові завдання з виконанням на
швидкості і в умовах активного протиборства, дефіциту часу і обмеженого
простору [4, с. 3-4].
Проаналізувавши літературні джерела ми виявили, що сучасний футбол
потребує пошуку нових шляхів розвитку техніко-тактичної підготовки.
Мета статті: виявити нові підходи для удосконалення техніко-тактичної
підготовки футболістів за допомого у ЗВО.
Виклад основного матеріалу. Сучасний футбол є швидким та витривалим
видом спорту, але водночас це цікава та розвиваюча гра. У ході занять потрібно
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вступати у боротьбу за м’яч у повітрі і на землі, виконувати непрості технічні
прийоми, протидіяти з суперником. Розробка різноманітних стратегій є частим
досвідом у відомих та успішних футбольних командах. Все це потребує гарного
фізичного та розумового стану, швидкої реакції і вмінні різко приймати рішення.
Цих характеристик спортсмени досягають завдяки як традиційним методам і
вправам, так і більш сучасним тренажерам і тактикам [3].
У

тренуванні

вітчизняних

футболістів

найбільш

ефективно

використовуються такі засоби як переносні стінки, переносні ворота, також
низькі і малі ворота, переносні бар’єри та різноманітні тренажери.
Футбольних тренажерів існує дуже велика кількість, але найпоширенішими
є «м‘яч на нитці», «двадцята надія», «футбольна гармата» і «екран» [1, с. 33-35].
Такий тренажер, як «М'яч на нитці» – до м'яча прив'язане з'єднання з
міцного матеріалу, з його допомогою можна відпрацьовувати техніки володіння
м'ячем. Потрібно завдавати по ньому удари частинами ніг і при цьому, не
втрачаючи час на біг за м'ячeм у разі не вдалого торкання, його
неконтрольованого відскоку. М'яч за шнурок можна тримати руками, також
поводок можна прив'язати до якого-небудь покриття. У такому випадку, якщо
підвісити м'яч вище, можна відпрацьовувати удари головою, це також важливий
футбольний елемент, тим більш що у вітчизняному футболі є дефіцит гравців,
котрі вміють добре грати.
Тренажер «Дванадцята надія» використовують для ударів, експлуатується
як партнер в іграх, хоча іноді ним можна користуватись і як імітацією суперника.
Подібні стовпчики можна використовувати у ролі нападника, віддавати якому
пас і намагатись ударити по воротам. Завдяки цьому тренажеру можна тренувати
силу і точність ударів. Кілька таких тренажерів, встановлених у напрямку до
воріт, дозволяють тренувати обведення суперника на швидкості .
«Футбольна гармата» суть тренажеру-м'яч із обраною швидкістю
надсилається в певне місце, у якому його зустрічають учні і завдають удар. Цей
тренажер замінює партнера, однак напрямок ударів і траєкторії польоту м'яча
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залишаються однакові, це створює умови для відпрацювання «м'язової пам'яті»
в футболіста.
Наступний тренажер «Екран» полягає у снаряді, який є гімнастичним
батутом, влаштований у рамку розмірами з футбольні ворота. Футболіст у
відповідь на м’яч отримує його з такою ж силою, це дозволяє тренувати не тільки
удар, а і зворотній прийом м'ячів. Для збільшення ефективності, сітку батута
потрібно розміщувати на різноманітні ділянки, це дозволяє тренувати силу і
точність ударів [1, с. 33-35].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Широка матеріалотехнічна база дає можливість тренерам якісно та ефективно готувати гравців [2].
Отже, дуже важливим у тренуваннях футболістів є використання різноманітних
вправ та тренажерів. Навики, котрі отримують гравці під час напрацювання є
невід'ємними аспектами задля успішного результату ігор. В процесі гри
використовуються технічні прийоми, від найпростіших до складних і кожний з
них напрямлений на розвиток координації, моральний розвиток гравця,
вдосконалення роботи його м'язів та серцево-судинної системи.
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УДК 796.012.6
Васькевич С.С.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ
НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ
В даній статті досліджено ефективні шляхи комплексного впливу на укріплення
фізичного стану та фізичного розвитку, а головне зміцнення здоров’я сучасної
молоді. Одну із самих ефективних програм оздоровчого фітнесу шейпінг я
розглядаю у статті. Це розроблена фахівцями радянської школи аеробіки та
бодібілдингу система фізкультурно-оздоровчих занять для жінок і дівчат,
спрямована на досягнення гармонійного розвинених форм тіла у поєднанні з
високим рівнем рухової підготовленості та є одним із ефективних засобів для
значного підвищення зацікавленості до відвідування обов’язкових занять з
фізичного виховання.
Ключові слова: шейпінг, фізичний стан, фізичні якості, здоров’я, рухова
активність.
Постановка проблеми. Вирішення проблеми низького рівня стану
здоров'я студентської молоді країни стоїть перед фахівцями фізичного
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виховання і спорту. Пріоритетним тут є пошук ефективних шляхів комплексного
впливу на їх фізичний розвиток і укріплення здоров'я. Відомо, що важливим
компонентом стану здоров’я являється рівень фізичного стану та основних
фізичних якостей який, у певній мірі, визначає працездатність студентів, грає
значну роль у всебічному і гармонійному розвитку особистості, в досягненні
високої стійкості організму до соціально-екологічних умов та в підвищенні
адаптивних властивостей організму.
Фізичний стан визначається сукупністю взаємопов’язаних ознак: у першу
чергу фізичною працездатністю, функціональним станом органів і систем
організму, фізичним розвитком, фізичною підготовленістю студентів [4, с.23 ].
За визначенням [5, с.12 ], фізичний стан студентської молоді включає наступні
показники: здоров’я, будову тіла, стан фізіологічних функцій, власне рухових
функцій - можливість виконувати певний обсяг рухів (тобто технічна
підготовленість) і рівень розвитку рухових якостей. Для студенток, що
займаються на відділенні «шейпінг», є одним із ефективних засобів для значного
підвищення зацікавленості до відвідування обов’язкових занять з фізичного
виховання, досягнення гармонійного фізичного і психоемоційного стану та
покращення їх здоров'я. Заняття фізичними вправами благотворно позначається
на всьому організмі: покращує дихання, зміцнює серцево-судинну систему,
розвиває м'язи, які в свою чергу формують наш скелет, надаючи всій нашій
фігурі струнку поставу. Енергія в добре тренованому тілі направляється
насамперед у ті частини, які відчувають найбільше навантаження, розвиває їх,
надаючи їм гарну форму [7, с. 3]. Поліпшується наше загальне самопочуття,
з'являється впевненість у собі, а разом з упевненістю до себе до нас приходить і
стає незмінним супутником нашого життя почуття оптимізму.
У повсякденному житті і практично у всіх видах спорту важливою
передумовою ефективної діяльності є фізичні можливості людини. Одним з
популярних засобів фізичної культури в даний час є оздоровчий фітнес. Це
система занять різними видами рухової активності, основу якої складають
різноманітні фізичні вправи є однією з найпопулярніших оздоровчих систем у
багатьох країнах світу [4, с. 3].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи результати
сучасних досліджень, можна сказати, що фітнес програми, побудовані на основі
рухової активності, успішно сприяють оздоровленню організму, розвитку
фізичних якостей людини. Питання дослідження фітнес-технологій висвітлені в
різних сучасних авторів, а саме Нерушенко Є.В, доволі широко висвітлює дане
питання Сайкіна Е.Г. [1, с. 11]. Користь від таких занять чітко аналізували ще у
1988 році ленінградські фахівці під керівництвом І.В. Прохорцева.
Розробили

та

науково

обґрунтували

програму

занять,

у

який

використовувались гімнастичні й танцювальні рухи і яка передбачала сурову
регламентацію виконання вправ, направлених на фізичний та духовний розвиток
людини, орієнтована на людей різного віку і будь – якого рівня фізичної
підготовленості [5, с. 3]. На сьогоднішній день фітнес-технології стають все
більш популярні серед молоді та людей різного віку. А займаючись фітнесом ми
досягаємо найвищих цілей, всебічного і гармонійного розвитку особистості,
високої стійкості організму до соціально-екологічних умов та в підвищенні
адаптивних властивостей організму [4, с. 23].
Мета статі: проаналізувати користь занять шейпінгом на фізичний стан
студентів.
Виклад основного матеріалу. У даній статі я пропоную розглянути одну
із самих ефективних програм оздоровчого фітнесу Шейпінг. Шейпінг – це
унікальний метод корекції фігури, аналогів якому, мабуть, не знайти. Щоб краще
зрозуміти його особливості, порівняємо його з аеробікою і фітнесом. У шейпінгу
і аеробіці абсолютно різні напрями, незважаючи на те, що обидва комплексу
сприяють оздоровленню організму і поліпшення зовнішності. Це розроблена
фахівцями радянської школи аеробіки та бодібілдингу система фізкультурно оздоровчих

занять

для

жінок

і

дівчат,

спрямована

на

досягнення

гармонійного розвинених форм тіла у поєднанні з високим рівнем рухової
підготовленості [3, с. 18].
Спочатку

шейпінг

був

своєрідною

вітчизняною

альтернативою

закордонному фітнесу, проте й у сучасних умовах зберіг широке коло своїх
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прихильників. В основі шейпінг – тренувань лежить принцип раціонального
використання потенціалу ритмопластичних і силових напрямів гімнастики,
синтез вправ яких сприяє позитивній динаміці цілого комплексу важливіших
морфофункціональних показників організму. Фізичні навантаження усувають
гіподинамію, а емоційність при проведенні занять покращує настрій, ліквідуючи
негативний вплив стресів [3, с. 12].
Основний принцип шейпінгу – чітка цільова спрямованість. У чому ж
полягає користь шейпінгу? Виявляється, вона дуже велика: виконуючи
спеціфльний комплекс вправ, ви тим самим розробляєте і накачуєте м'язи в
проблемних зонах. Весь цей цілеспрямований процес корекції проблемних зон,
крім повернення м'язам пружності, дає ще й те, що спалюється підшкірний жир
в результаті великого навантаження. Так, поступово ви порівняно швидко
приводите свою фігуру в належну форму і водночас покращуєте стан шкіри.
Змушуючи працювати свої м'язи, ви досягаєте і поліпшення загального
самопочуття, як фізичного, так і морального [1, с. 6].
Зниження активної рухової активності згубно позначається на здоров'ї. В
першу чергу воно сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, призводить
до порушення обміну речовин. Оздоровчий і профілактичний ефект шейпінгу
нерозривно пов'язаний з підвищеною фізичною активністю. В результаті
недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервоворефлекторні зв'язки, закладені природою і закріплені в процесі важкої фізичної
праці, що призводить до розладу регуляції діяльності серцево-судинної та інших
систем, порушення обміну речовин і розвитку дегенеративних захворювань для
нормального функціонування організму і збереження здоров'я необхідна певна
"доза" рухової активності. У зв'язку з цим виникає питання про так звану звичну
рухову активність, тобто діяльності, що виконується в процесі повсякденної
професійної праці в побуті [4, с. 9].
Таким чином, оздоровчий ефект шейпінгу пов'язаний насамперед з
підвищенням аеробних можливостей організму, рівня загальної витривалості і
фізичної працездатності. Крім того, регулярне фізичне навантаження дозволяє в
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значній мірі загальмувати розвиток вікових інволюційних змін фізіологічних
функцій, а також дегенеративних змін різних органів і систем. Заняття
шейпінгом позитивно впливає на всі ланки рухового апарату.
Програма шейпінгу складається з двох етапів [7, с. 3]. Завдання першого
етапу: зміцнити здоров’я, зменшити ризик розвитку захворювань (серцевосудинної системи, обміну речовин, опорно – рухового апарату та ін.);
нормалізувати масу тіла; підвищити рівень фізичної підготовленості. Завдання
другого етапу: корекція фігури та розвиток фізичних якостей за допомогою
різних видів рухової активності й раціонального харчування.
Основні засоби шейпінгу – загально фізичні вправи, котрі залежно від
методичної доцільності виконуються без предметів, з предметами, на
спеціальних

приладах.

Найважливіша

умова

визначення

оптимальних

параметрів обсягу, інтенсивності, а також переважної спрямованості фізичних
вправ. Для осіб із низькими морфофункціональними характеристиками
передбачені мінімальний темп і невеликі обтяження у процесі тривалої роботи
циклічного характеру, спрямованої на розвиток загальної (аеробної) й силової
витривалості.

Особи,

що

мають

середній

рівень

підготовленості,

використовують значні за обсягом навантаження з метою корекції фігури та
зміцнення «слабких» м’язових груп. Для осіб із високим рівнем підготовленості
навантажувальна вартість виконаної роботи збільшується за рахунок переваги
вправ швидкісного й швидкісно-силового характеру. Темп їх виконання середній
та

швидкий.

Підбираючи

рухи

важливо

дотримуватися

раціональної

послідовності включення до дії основних м’язових груп ніг, спини, грудей,
верхнього плечового пояса. Загальна тривалість стандартного заняття шейпінгом
50-60 хвилин [2, с. 16].
Тренування містить спеціалізовану розминку (20% тренувального часу),
основну частину (70%), вправи котрої спрямовані на корекцію фігури та
розвиток рухових якостей, а також заключний сегмент, в межах якого
використовуються засоби стретчингу й релаксації. Під час складання програми
заняття потрібно врахувати оптимальну тривалість дії на конкретну м’язову
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групу: для м’язів грудей, спини, рук – 40 -90 с, 7- 15 повторень кожного
руху в подході; м’язів стегон, сідниць – 90 - 150 с, 15-25 повторень;
м’язів живота – 150-180 с, 15-20 повторень [6, с. 2].
Оцінка фізичного розвитку в процесі занять шейпінгом проводиться на
підставі розрахунку цілого ряду критеріїв: індексу Ерисмана (різниця між
окружністю груди та половиною довжини тіла), показників пропорційності й
міцності статури, відсоткового відношення м’язової сили до маси тіла [3, с.7].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Шейпінг має високий
оздоровчий ефект: розвиває фізичні якості, відмінно формує поставу й зміцнює
м’язи хребта, використовується для реабілітації людей після травм опорнорухового апарату, з хворобами суглобів, варикозним розширенням вен,
рекомендується людям похилого віку, студентам та жінкам з надмірною вагою.
Заняття з шейпінгом сприяють розвиткові фізичних якостей студентів.
Основою всіх вправ є тренування так званого «каркаса міцності», під цим
мається на увазі група м’язів, розташована поблизу хребта, тобто опорна
мускулатура. Всі рухи під час вправ шейпінеу виконуються повільно, плавно,
завдяки чому м’язи та зв’язки не перенапружуються. Одночасно тренується
правильне дихання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СИСТЕМУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО
Стаття присвячена дослідженню теоретичних питань щодо можливості
удосконалення навчального процесу, зокрема фізичного виховання студентської
молоді, які на практиці проявляються покращенням фізичного стану студентів.
Проаналізовано

основні

напрямки

впровадження

новітніх

педагогічних

технологій у систему фізичного виховання студентів ЗВО з метою покращення
їх фізичного стану.
Ключові слова: освітні технології, фізичне виховання, фізична культура,
студенти.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. У практиці фізичного виховання студентів
достатньо широкої популярності набули різні інноваційні педагогічні технології:
ігрові, технології навчання руховій діяльності, технології олімпійської освіти,
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, рейтингового оцінювання, самостійних занять
фізичними вправами, технології орієнтування студента на здоровий спосіб
життя, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології та ін [6, с. 54].
Одним із важливих завдань сучасного суспільства вважається виховання
фізично здорової, соціально активної, всебічно розвиненої молоді.
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Провідні фахівці в галузі фізичного виховання та спорту вважають, що
існуюча система фізичного виховання потребує корекції, оскільки не вирішує в
повному обсязі проблему фізичного вдосконалення студентської молоді в
умовах оновлення суспільства в Україні [4, с. 82].
Мета статті полягає у вивченні і узагальненні представлених у спеціальній
науковій літературі відомостей щодо модернізації процесу фізичного виховання
студентів ЗВО, які сприяють покращенню їх фізичного стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виклад основного матеріалу.
Дослідження

фахівців

доводять,

що

збільшення

обсягу

навчального

навантаження ЗВО призводить до гіподинамії студентів, що є причиною
захворювання у них різних систем організму. Протидією негативним наслідкам
обмеження рухового режиму молоді є фізична культура і спорт, які є важливими
чинниками збереження і зміцнення здоров’я, всебічного розвитку, покращення
працездатності,

якісного

складання

контрольних

нормативів,

зниження

втомлюваності, підвищення опору організму різним захворюванням за період
навчання у вищих навчальних закладах [2, с. 24-28].
Відомо,

що

впровадження

новітніх

педагогічних

технологій,

що

використовують інноваційні методи, дає можливість вирішити різні проблеми
особистісно зорієнтованого навчання, формування індивідуальної освітньої
перспективи майбутніх спеціалістів [9, с. 103-107]. Щоб фізичне виховання стало
діючим

методом

зміцнення

здоров’я

й

підвищення

рівня

фізичної

підготовленості студентів, основними принципами повинні стати його
регулярність, мотиваційний фон та гнучка варіативність, що відображає
специфіку навчальної роботи студентів [3, с. 19-24].
Про необхідність удосконалення й модернізації сучасної системи фізичного
виховання і впровадження спортивно-орієнтованих технологій навчання
свідчать дослідження В.А. Хорякова та Л.І. Безуглої, які доводять, що модульне
навчання студентів – це важливий чинник входження української системи освіти
до спільного європейського освітнього простору, який створює сприятливі
умови для засвоєння програмового матеріалу [5, с. 18-19].
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Серед методів активізації навчального процесу виділено так званий «метод
проектів», робота за яким передбачає розкриття певного завдання чи розв’язання
проблеми. У проектній технології фізичне виховання повинно забезпечуватися
сучасними науковими досягненнями, методичним обслуговуванням, тестами для
перевірки якості навчання. Проектування проявляється в таких формі
зовнішньої, внутрішньої та інформаційно-знакової діяльність.
Сьогодні у фізичній культурі сформовано базовий підхід до реалізації мети
галузі – оздоровча спрямованість фізкультурної діяльності. В системі виховання
підростаючого покоління значне місце повинні займати нові підходи до
створення більш досконалої системи фізичного виховання, головними
завданнями якої є пошук адекватних і об’єктивних методичних прийомів,
залучення сучасних методів удосконалення фізичної підготовки та зміцнення
здоров’я школярів та молоді. Для вирішення цієї проблеми використовуються
сучасні фізкультурно-оздоровчі технології [4, с. 202].
На сучасному етапі стрімкого розвитку фітнесіндустрії виникає число нових
видів відповідних занять. Нові фітнес-програми стають більш популярними
серед прихильників здорового способу життя [2, с. 24-28].
Принципово важливим є впровадження нововведень та здійснення
інноваційних процесів у фізичному вихованні студентської молоді. Основою для
яких є створення на навчальних заняттях умов, що базуються на запровадженні
освітніх інновацій і сприяють активізації діяльності студентів до рухової
активності; оволодіння студентами методологією і технологією інноваційних
впроваджень, що базуються на етно-регіональних особливостях місця
проживання, навчання; формування особистості студента, яка здатна засвоювати
і творчо втілювати у повсякденне життя засоби і методи фізичного виховання
для гармонійності та досконалості організму [6, с. 416].
У дослідженнях щодо вивчення чинників, які впливають на ефективність
фізичного виховання у ЗВО, показано ставлення студентів до фізичного
виховання, орієнтацію студентів на досягнення соціально-значущих результатів,
в яких проявляються їх сили і здібності; визначено позицію особистості стосовно
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процесу і результатів діяльності, зокрема, потреби пізнання – одній з головних
людських потреб. Водночас фізична культура, будучи однією з частин загальної
культури, визначає поведінку людини в навчанні, в спілкуванні, сприяє
вирішенню виховних, оздоровчих і соціально-економічних завдань [3, с. 31].
Аналіз сучасної методики фізичного виховання у ЗВО доводить її
недосконалість. Так, негативний вплив має пріоритет нормативного підходу,
коли навчальний процес і діяльність кафедр спрямовані не на особистість
студента, а на суто зовнішні показники, які характеризуються контрольними
тестовими нормативами чергової навчальної програми. Дана обставина вимагає
примусового пристосування особистості студента під оцінювання його рухових
можливостей усередненими нормативами, що явно суперечить ідеї свободи
особистості і зовсім не сприяє залученню студентів до активних занять різними
формами фізичної культури [1, с. 67].
Вченими

встановлено,

що

технологія

управління

формуванням

спрямованості прагнення та інтересу особистості студента до занять фізичною
культурою представляє собою систему спільної діяльності студентів і викладача,
що базується на діагностуванні, проектуванні, організації і контролі та корекції
освітнього процесу з метою досягнення конкретного результату в поліпшенні
рівня рухової підготовленості при забезпеченні комфортних умов.
Заслуговує на увагу і той факт, що впровадження інноваційних технологій
фізичного виховання досі не набули поширення. Особистісно-орієнтоване
навчання у фізичному вихованні передбачає особисту орієнтацію студентів у
виборі засобів, методів, тобто створення для кожного студента оптимальних
умов для гармонійного розвитку, інтелектуальної, духовної і рухової сфер
діяльності [5, с.76].
Висновки. Отже, інноваційні впровадження в навчальний процес у
особистісно-орієнтованому навчанні з фізичного виховання мають свою
технологію, що передбачає встановлення мотивів, а також усвідомлення цілей і
завдань навчання; знання студентами способів досягнення поставлених цілей;
опанування базової освіти, систематичне обґрунтоване виявлення динаміки
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процесу навчання і рівня засвоєних знань, умінь і навичок. Характер яких
визначається багатьма чинниками: етнічними і культурними традиціями,
природною ємністю території, специфічною спільною діяльністю, тому
модернізація фізичного виховання з використання інноваційних технологій для
зміцнення здоров’я студентів повинна здійснюватися на основі інтегрального
підходу, який обумовлює реалізацію студента у навчальній, соціальній,
професійній та суспільній діяльності.
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Ільчишина В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ЗА РАХУНОК БАСКЕТБОЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Фізична активність є одним з найважливіших елементів в системі всебічного
розвитку людини. Саме вона відіграє важливу роль в становленні міцного
фізичного здоров'я, формування різних рухових здібностей, а також сприяє
зміцненню загального емоційного фону, дає психологічну розрядку і просто
приносить задоволення. Однак хотілося б акцентувати увагу на такому вигляді
фізичної активності як грі в баскетбол, оскільки саме даний вид спорту розвиває
у людини безліч різних рухових здібностей. Також фізичні вправи, засновані на
даній грі сприяють підтримці і поліпшенню фізичної форми студентів,
позитивно впливають на їхнє здоров'я. Молодь, як майбутнє будь-якого
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суспільства, повинна отримувати фізичні навантаження і придбати основні
спортивні навички. Вона повинна бути залучена в рамках або за рамками
студентської програми в заняття спортом і щоденні фізичні вправи.
Ключові слова: студенти, фізична активність, баскетбол, здоров’я.
Постановка проблеми. У наш час розвиток науково-технічного прогресу
здійснив великий стрибок у бік комп'ютеризації всіх галузей життя. Це
призводить до постійного збільшення розумової праці громадян, до підвищення
розумово-психічних навантажень та часу проведеного за комп'ютером молоді.
Студенти –це саме той контингент, для якого характерний великий обсяг
роботи, що вимагає високої концентрації, уваги, пам'яті, ретельності,
психоемоційного напруження. Такий вид розумової роботи є одним з найбільш
стомлюючих і повинен гармонійно поєднуватися з руховою активністю, яка дає
достатнє навантаження як на серцево-судинну і дихальну системи, так і на
опорно-руховий апарат. У сучасних студентів відзначаються негативні тенденції
в стані здоров'я, всього 2-3% молоді мають високий рівень загальносоматичного
здоров'я, більшість студентів не дотримуються елементарних основ здорового
способу життя. Для вирішення такої проблеми найбільш ефективними засобами
є, перш за все, спортивні ігри [1, с. 55-56].
Баскетбол як засіб фізичного виховання набув широкого застосування в
різних ланках фізкультурно-спортивного руху. В системі освіти баскетбол
включений в програми фізичного виховання всіх категорій молоді, включаючи
вищу освіту[6, с. 12].
Колективний характер гри виховує почуття товариськості, прагнення до
взаємодопомоги. Крім того, при заняттях баскетболом розвиваються такі риси
характеру як наполегливість, рішучість, дисциплінованість, ініціативність,
самовідданість. Завдяки своїй емоційності, ця гра стала засобом не тільки
фізичного розвитку, а й активного відпочинку[7, с. 25-26].
Баскетбол як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного
навантаження вирішує завдання по зміцненню здоров'я студентів, розвитку
спритності і координації, швидкості реакції, а також загартовування їх характеру,
вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності [5, с. 54].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підкреслюючи зв'язок здоров'я
і майбутньої професійної діяльності, В.С. Макєєва зазначає, що фізичне здоров'я
відображає таку ступінь фізичного розвитку студента, його рухових навичок і
умінь, яка дозволяє найбільш повно реалізовувати свої творчі можливості.
Фізичне здоров'я є не просто бажаною якістю майбутнього фахівця, а за
необхідне елементом його особистісної структури, необхідною умовою
побудови і розвитку суспільних відносин. Класичне і досить ємне визначення
здоров'я як фізичного, психічного і соціального благополуччя має потребу в
корекції, коли мова йде про професійне здоров'я [4, с. 78-79].
А. В. Лотоненко та Є. А. Стеблецов вважають, що за час навчання у ЗВО
майбутній фахівець повинен навчитися підтримувати і зміцнювати здоровий
психосоматичний тонус своєї життєдіяльності формами і методами рухової
активності. Особливості вузівського фізичного виховання визначаються тим, що
студентський період – це остання можливість отримання знань, умінь і навичок
з фізичної культури в рамках державної системи освіти [3, с. 123-124].
Мета статті. Головною метою цієї роботи є на основі літературних даних
обґрунтувати ефективність застосування баскетболу як засобу розвитку рухової
активності у студентської молоді в ЗВО.
Виклад

основного

матеріалу.

Фізична

активність

є

одним

з

найважливіших елементів в системі всебічного розвитку людини. Саме вона
відіграє важливу роль в становленні міцного фізичного здоров'я, формування
різних рухових здібностей, а також сприяє зміцненню загального емоційного
фону, дає психологічну розрядку і просто приносить задоволення. Студентам у
ЗВО просто необхідна фізична активність: постійні розумові перевантаження,
багатогодинне сидіння за книгами, копітка робота над контрольними та
курсовими роботами, нестача сну – все це призводить до емоційної нестійкості,
зривів і істерик, небажання що-небудь робити далі. І тут на допомогу приходить
фізкультура і спорт.
Більшість студентів вважають за краще активні види спорту такі як, футбол,
волейбол, баскетбол, теніс, бокс, легка атлетика. Однак в рамках даної роботи
хотілося б акцентувати увагу на такому вигляді фізичної активності як грі в
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баскетбол, оскільки саме цей вид спорту розвиває у людини безліч різних
рухових здібностей [5, с. 32-33].
Баскетбол в нашому сучасному розумінні характеризується високим рівнем
рухової активності і великими фізичними навантаженнями. Він поєднує в собі
ходьбу, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловлю, кидки і ведення м'яча в оточенні
безлічі суперників.
Баскетбол сьогодні –це не тільки гра, вид спорту, але і особлива система
прав, що дозволяє виробити визначити пласт фізичних навичок у людини.
Баскетбол як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного
навантаження вирішує завдання по зміцненню здоров'я студентів, розвитку
спритності і координації, швидкості реакції, а також загартовування їх
характеру, вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності і
активізму.
Система фізичних вправ, заснованих на баскетболі, також робить
багатобічний вплив на розвиток психічних процесів в організмі студента. Вони
покращують сприйняття, увагу, пам'ять, розвивають уяву і мислення, що є
основою для якісного сприйняття і дотримання правил, і умов як самих вправ,
так і гри, узгодження дій як індивідуального гравця, так і всієї команди цілому.
За допомогою гри в баскетбол студенти розвивають такі навички як ведення
м'яча, точна передача м'яча товаришеві по команді, обхід суперника,
потрапляння в кільце з трьох зон (штрафний, дво-, трьохочковой), які
оцінюються різною кількістю очок. Однак щоб ці навички були гранично точні і
ефективні під час гри, студентам необхідно мати хоча б базовий рівень фізичної
підготовки. Основне завдання фізичної підготовки – це постійне підвищення
функціональних

можливостей,

які

забезпечують

зростання

спеціальної

працездатності, а також досягнення оптимальних спортивних результатів. Саме
фізична підготовка сприяє розвитку швидкості, сили, спритності, витривалості
[1, с. 55-56].
Для студентів, які бажають оволодіти навичками гри в баскетбол,
розроблено загальні та спеціальні методики фізичної підготовки. Загальна
фізична підготовка включає в себе перш за все: різнобічний фізичний розвиток;
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зміцнення здоров'я; підвищення функціональних можливостей; придбання
спортивної працездатності; розвиток основних фізичних якостей і т. д.
Спеціальна фізична підготовка – це підготовка, спрямована на безпосереднє
оволодіння навичками гри (веденням м'яча, передачею пасів, закиданням м'яча в
кошик і т. д.). Таким чином неможливо розвинути рухову активність без
відповідної фізичної підготовки, яка є серцевиною фізичних навичок [2, с.72-73].
Все сказане свідчить про необхідність прийняття серйозних заходів щодо
прищеплювання студентам зацікавленості до різних видів рухової активності,
бажання займатися фізичною культурою, а також, в цілому, формування у них
установок на здоровий спосіб життя.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Виходячи

з

вищесказаного можна відзначити, що без фізичної активності попросту
неможливий нормальний фізичний, а також психологічний розвиток людини.
Для студентської молоді фізична активність є непросто способом підтримати
форму, а й засобом емоційного розвантаження і зарядом енергії. Гра в баскетбол
по істині є таким засобом. Більш того баскетбол розвиває у студентів цілий
комплекс корисних рухових здібностей, таких як швидка передача м'яча, обхід
суперника, потрапляння м'ячем в корзину і т. д. Також фізичні вправи, засновані
на даній грі сприяють підтримці і поліпшенню фізичної форми студентів,
позитивно впливають на їхнє здоров'я. У перспективі подальших досліджень
передбачається

експериментальна

перевірка

ефективності

застосування

баскетболу як фактора розвитку рухової активності студентської молоді.
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Пуздимір М.І., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
У СТУДЕНТІВ НЕПРОФІЛЬНИХ ЗВО
Перспективою вирішення проблеми побудови програм занять з фізичного
виховання у ЗВО є використання інноваційних видів рухової активності. Метою
роботи є аналіз методів й засобів, які використовуються у процесі фізичного
виховання студентів непрофільних ЗВО з метою розвитку силових якостей.
Ключові слова: методи, студенти, фізична підготовленість, фізичні якості.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Процес фізичного виховання студентської молоді
відіграє

важливу

роль

у

формуванні
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розвиненої

та

конкурентоспроможної особистості. Рівень підготовленості випускників вищих
навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності залежить від багатьох
чинників, таких як спрямованість навчального процесу, його зміст та структура,
методи та засоби. Система засобів, які використовуються для корекції фізичної
підготовленості студентів, часто не приваблює молодь, носить характер
обов'язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б не лише фізичний
розвиток, але й емоційне розслаблення. Запорукою високих показників у
майбутній виробничій діяльності має стати спеціалізована фізична підготовка,
що забезпечує формування і вдосконалення тих якостей особистості, які мають
суттєве значення для визначеної професії [7, с. 17].
Прискорення темпів соціальних, економічних, технологічних, екологічних і
кліматичних змін у світі призвело до низки проблем, пов'язаних зі зміною стану
здоров'я людства, в тому числі студентської молоді [6, с. 23]. Останнім часом
зростає

кількість

студентів

із

недостатнім

рівнем

функціональних

можливостей. Таке явище спостерігається на тлі гіпокінезії та гіподинамії молоді
[2, с. 56; 5, с 11-13].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують відомості, які вказують
на те, що ефективним й економічно вигідним шляхом підвищення рівня фізичної
і функціональної підготовленості людини залишається впровадження у
повсякденне життя різних засобів фізичного виховання із застосуванням різних
оздоровчих технологій [7, с. 42].
З метою успішного подолання труднощів, пов’язаних із переходом молоді
до незвичних умов навчання у вищих освітніх закладах, порівняно з навчанням
у школі (збільшення інформаційного навантаження, зміна побутових умов,
перехід на інший режим праці та відпочинку, тощо), особливого значення
набуває проблема підвищення адаптаційних можливостей організму молодої
людини [4, с. 156-159].
У теперішній час заняття з фізичного виховання, які проводяться за
програмою вищих навчальних закладів, не спрямовані на покращення
адаптаційних можливостей студентів до фізичних навантажень аеробного й
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анаеробного спрямування [1, с. 243], оскільки їхньою метою не передбачено
врахування індивідуальних функціональних можливостей студентів.
Мета роботи – здійснити аналіз наявних методів розвитку силових якостей
у студентів непрофільних ЗВО у процесі фізичного виховання .
Застосовано наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення даних
наукових джерел.
Виклад основного матеріалу. На думку фахівців [2, с. 222-226; 3,
с. 121-123] в спортивному тренуванні використовуються ізометричний,
концентричний, ексцентричний, пліометричний, ізокінетичний методи розвитку
силових якостей.
При використанні ізометричниго методу приріст сили спостерігається
тільки по відношенню до тієї частини траєкторії руху, яка відповідає
використаним вправам. Слід також враховувати, що сила, розвинута в результаті
тренування в ізометричному режимі, не поширюється на роботу динамічного
характеру і вимагає періоду спеціального силового тренування, спрямованого на
забезпечення реалізації силових якостей при виконанні рухів спеціального
характеру. При тренуванні в ізометричному режимі приріст силових якостей
супроводжується зменшенням швидкісних можливостей спортсменів, що
достовірно проявляється вже через кілька тижнів силового тренування. Це
вимагає поєднання силової роботи з вправами швидкісного характеру. У числі
переваг ізометричного тренування є можливість інтенсивного локального
впливу на окремі м’язові групи. При локальних статичних вправах проявляються
найбільш точні кінематичні відчуття основних елементів спортивної техніки, що
дозволяє поряд з підвищенням силових якостей вдосконалювати її окремі
технічні елементи [4, с. 241].
Концентричний метод базується на виконанні рухових дій з акцентом на
долаючий характер. При виконанні вправ з традиційними обтяженнями опір є
постійним протягом всього руху. У той же час силові можливості людини в
різних фазах руху значно змінюються у зв'язку зі зміною величин важелів
прикладання сили. Вправи зі штангою, блоковими пристроями або іншими
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подібними обтяженнями повинні виконуватися з постійною невисокою
швидкістю. У цьому випадку забезпечується навантаження на м'язи по всій
амплітуді. При виконанні рухів зі штангою або іншим снарядом з високою
швидкістю робота є неефективною, оскільки застосування максимальних зусиль
на початку руху надає снаряду прискорення. Крім того, при виконанні деяких
вправ у кінцевих позиціях м'язи практично не відчувають навантаження. Такі
недоліки значною мірою компенсуються простотою, доступністю інвентарю,
різноманіттям вправ, які можуть виконуватися зі штангою, гантелями,
блоковими тренажерами, з опором партнера, на гімнастичних снарядах.
Різноманітність засобів, які можуть забезпечує всебічний вплив на м'язовий
апарат, дозволяє забезпечити поєднання вдосконалення силових якостей,
гнучкості та основних елементів технічної майстерності. Раціональним підбором
вправ можна певною мірою компенсувати недоліки методу, які пов'язані зі
зменшенням навантаження на м'язи, що викликається інерційністю при
швидкісно-силової роботі [3, с. 111; 6, с. 206].
Використання ексцентричного методу передбачає виконання рухових дій
уступаючого характеру. Такі рухи виконуються з великим навантаженням, які
перевищують ті, які застосовуються під час вправ долаючого характеру. Щодо
ефективності цього режиму, в порівнянні з іншими, думки фахівців розходяться.
Одні стверджують, що тренування при уступаючому режимі по ефективності
перевищує тренування в долаючому режимі; інші вважають, що таке тренування
не має переваг порівняно з тренуванням в долаючому режимі, проте моє ряд
недоліків. Встановлено, що вправи, які виконуються в ексцентричному режимі,
залучають до роботи меншу кількість м'язових волокон в порівнянні з вправами
концентричного характеру. Високе навантаження на менший об'єм м'язових
волокон є серйозним ризиком їх пошкодження, руйнування саркомерів,
запалення, набряку, больових відчуттів. Ризик перенапруги м’язів в результаті
інтенсивної силової роботи з використанням ексцентричного методу у багато
разів

більше

порівняно

з

ризиком

концентричного методу [6, с. 521].
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застосування

ізометричного

або

Пліометричний метод базується на використанні для стимуляції скорочень
м'язів кінетичної енергії тіла, збереженої при його падінні або переміщенні.
Гальмування падіння або переміщення тіла на відносно короткому відрізку
викликає різке розтягнення м'язів, стимулює інтенсивність центральної
імпульсації мотонейронів і створює в м'язах пружний потенціал напруги. При
подальшому переході від уступаючої роботи до долаючрї відзначається більш
швидке і ефективне скорочення. Таким чином, використовується не маса
обтяження, а кінетична енергія, приклад отримана при вільному падінні тіла
спортсмена з певної висоти і наступним вистрибуванням вгору. При виконанні
рухової дії відбувається перемикання від уступаючого до долаючого режиму
роботи [3, с. 167].
Цей метод дозволяє підвищити здатність спортсмена до ефективного
управління м'язами з боку центральної нервової системи, що виражається в
більш інтенсивній імпульсації м'язів; залучити до роботи велику кількість
рухових одиниць; зменшити час скорочення м'язових волокон; домогтися
синхронізації в роботі мотонейронів в момент переходу м'язів від уступаючого
до долаючого режиму роботи. При цьому нервово-м'язові реакції значно
перевищують доступні тільки за рахунок довільного зусилля, що забезпечує
особливу ефективність методу в підвищенні швидкості руху і потужності
зусилля [3, с. 165].
В основі ізокінетичного методу лежить такий режим рухових дій, при якому
при постійній швидкості руху м’язи долають опір працюючи з відносно
постійною напругою, незважаючи на зміну в різних суглобових кутах
співвідношення важелів або моментів обертання [2, с. 194; 4, с. 211].
Тренування з використанням ізокінетичного методу передбачає роботу з
використанням спеціальних тренажерних пристроїв, які дозволяють спортсмену
виконувати рухи в широкому діапазоні швидкості, проявляти максимальні або
близькі до них зусилля практично в будь-якій фазі руху. Це дає можливість
м'язам працювати з оптимальним навантаженням протягом усього діапазону
рухів, чого не можна домогтися, застосовуючи будь-який із загальноприйнятих
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обтяжень. Суттєве значення має також можливість підбору виключно великої
кількості різних вправ як локального, так і широкого впливу. Перевагою
ізокінетичного методу є також значне скорочення часу для виконання вправ,
зменшення ймовірності травм, швидке відновлення після застосовуваних вправ
та ефективне відновлення в процесі самої роботи [3, с. 204; 6, с. 614].
Висновки.

Методи

спортивного

тренування

нового

покоління

відрізняються своєю технологічністю, різноманітністю і точної фокусної
спрямованістю. Ефективне управління тренувальним процесом, в першу чергу,
залежить від знання тренером закономірностей адаптації організму спортсмена
до навантажень. Механізми адаптації зумовлюють розподіл навантажень за
спрямованістю та величиною протягом певного періоду їх підготовки.
Спрямованість навантаження характеризують компоненти навантажень, що
забезпечують величину і спрямованість термінового тренувального ефекту
(ТТЕ). Для оцінки спрямованості навантаження запропоновано 5 компонентів: 1)
тривалість вправ (довжина відрізків, що долаються); 2) інтенсивність вправ (або
швидкість руху під час виконання вправ); 3) тривалість інтервалів відпочинку
між вправами; 4) характер відпочинку (наповненість пауз відпочинку іншими
видами діяльності); 5) число повторення вправи.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть
спрямовані на вивчення впливу інноваційних технологій фізичного виховання на
фізичну підготовленість студентів-юнаків.
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УДК 796.325(045)
Рогаль І.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ЗВО
Волейбол є однією з основних невід’ємних частин змісту навчальної програми з
фізичного виховання та факультативних занять, а також фізкультурнооздоровчих заходів. Техніка волейболу включає комплекс прийомів, за допомогою
яких ведеться гра. Надзвичайну швидку зміну атакуючих і захисних дій – у
кожному розіграші можна простежити всі складові елементи гри: подачаприйом-пас-атака-блок-прийом і варіації їх безліч, тому волейбол завжди
цікавий. У цій грі немає часу для довгих роздумів і вагань. Оцінка ситуації,
прийняття правильного рішення та його виконання має виконуватися поки м’яч
летить. Враховуючи на специфіку гри у волейбол, володіння бездоганною
технікою відіграє вирішальне значення в досягненні високих результатів.
Ключові слова: волейбол, технічні прийоми, студенти.
Постановка проблеми. Волейбол є однією з основних невід’ємних частин
змісту навчальної програми з фізичного виховання та факультативних занять, а
також

фізкультурно-оздоровчих

заходів.

Особлива

увага

приділяється

досягненню тренувального ефекту від застосування засобів волейболу для
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поліпшення швидкості, рухів збільшеної амплітуди, швидкісно-силових якостей,
розвитку загальної та спеціальної витривалості. У процесі проходження
навчального матеріалу з волейболу, одним з домінуючих аспектів є
використання засобів цієї гри в оздоровчому напрямку, контролювати стан свого
організму та зміни, що відбуваються після використання засобів гри у волейбол,
як фізичного навантаження.
Волейбол – це цікава, рухлива, захоплююча за напруженням спортивна гра.
Заняття з волейболу можна назвати одним з найефективніших засобів
покращення фізичної підготовки та спортивного здоров’я людини.
Техніка гри у волейболі характеризується різноманітністю прийомів, що
виконуються в умовах переміщень по ігровому майданчику. Саме тому,
волейболісти повинні уміти виконувати прийоми м’яча та нападаючі удари,
блокування, передачі м’яча [3, с. 16-21]..
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на те, що існують
роботи, які вказують на прямий пропорційний зв’язок між фізичним розвитком,
морфо-функціональним

станом

організму

та

загальною

фізичною

підготовленістю можна стверджувати про можливість впливу на технічну
підготовленість студентів, які займаються у спортивних секціях з волейболу,
через удосконалення у них певних фізичних якостей.
З огляду на це, заслуговує на увагу технологія ігрового спрямування на
прикладі баскетболу, запропонована Базилюк Т.А. За даними авторки,
використання такої програми у процесі фізичного виховання студенток вищих
навчальних закладів забезпечує покращення їх фізичних якостей – швидкості
реакції та координації. Як стверджує дослідниця, застосування такої технології
у процесі фізичного виховання студенток, сприяє також й навчанню техніки
володіння м’ячем [1, с. 66-67].
Чернов Л.Я. виділив основні технічні дії, необхідні для опанування гри у
волейбол: подача, прийом, передача м’яча, атакуючий удар, блок та перекидання
(технічний прийом захисту, коли атака неможлива). З метою розвитку
необхідних для цієї спортивної гри фізичних якостей автор пропонує в
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тренувальному процесі застосовувати вправи, спрямовані на розвиток
швидкості, спритності, гнучкості, сили, вибухової сили тощо [7, с. 28].
Мета статті: визначити сучасні підходи до розвитку технічних прийомів у
волейболістів у ЗВО.
Виклад основного матеріалу. Змагання з волейболу вимагають від
спортсменів прояву сміливості, рішучості, витримки, вміння долати труднощі, а
чітке дотримання правил сприяє вихованню організованості та дисципліни.
Сучасний волейбол – комбінаційна гра, що проходить у високому темпі, атаки
розвиваються швидко, взаємодії гравців біля сітки складні. Вони повинні
миттєво вміти переключатися від нападу до захисту. Така миттєва зміна ситуацій
обумовлюється правилами гри.
Це гра яка завоювала серця багатьох мільйонів людей нашої планети на всіх
континентах без винятку. Надзвичайну швидку зміну атакуючих і захисних дій
– у кожному розіграші можна простежити всі складові елементи гри: подачаприйом-пас-атака-блок-прийом і варіації їх безліч, тому волейбол завжди
цікавий. У цій грі немає часу для довгих роздумів і вагань. Оцінка ситуації,
прийняття правильного рішення та його виконання має виконуватися поки м’яч
летить [3, с. 16-21].
Техніка волейболу включає комплекс прийомів, за допомогою яких
ведеться гра. Досконала техніка створює сприятливі умови для успішного
вирішення ігрових завдань в захисті та нападі і базується на природній
координації рухів людини. Тільки в цьому випадку можна досягти ефективності
дій в грі, економного витрачання сил протягом усієї зустрічі.
Враховуючи на специфіку гри у волейбол, володіння бездоганною технікою
відіграє вирішальне значення в досягненні високих результатів. Техніку гри у
волейбол складають основні ігрові прийоми та способи їх взаємодії, які є
необхідними для ведення гри. Різноманітні чергування рухів, якими володіє
волейболіст, характеризують його технічну підготовленість.
Техніка гри за своєю характеристикою поділяється на: техніку гри в захисті
та в нападі. До техніки нападу входять: переміщення, подачі, передачі м’яча,
нападаючі удари.
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Переміщення – це рухи гравця кроком, стрибком, бігом для вибору
успішного місця для виконання конкретного технічного прийому. Переміщатися
до м’яча гравець може звичайними або повільними кроками. Якщо відстань між
гравцем і м’ячем велика, або м’яч летить досить швидко, то волейболіст біжить
до м’яча, робить стрибок, або достає м’яч в падінні. У сучасному волейболі
подача використовується не тільки для початку гри, а й як ефективний засіб
атаки, за допомогою якого суперникам важко організувати комбінаційні дії у
нападі.
Подачі бувають силові, націлені і планеруючі. Точне виконання подачі
значно ускладнює прийом суперникові. Як правило, на тренуваннях дуже велика
увага приділяється саме цьому елементу. Застосування подач за рахунок
швидкості м’яча, що летить (силова подача), точності (націлена подача), зміни
траєкторії і польоту (планеруюча подача). Доказано, що команди з більш
агресивною подачею досягають кращих результатів.
Нападаючий удар – технічний прийом атаки який полягає в тому, що
гравець перебирає м’яч однією рукою на сторону суперника вище верхнього
краю сітки. Нападаючи удар виконується так: стрибок з місця або з розбігу, удар,
приземлення. Що стрибнути з розбігу, потрібно відштовхнутися однією або
двома ногами, з місця – тільки двома ногами. Виконуючи стрибок
відштовхуванням двома ногами під час бігу, гравець набирає швидкість,
необхідну для високого стрибка [4, с. 37-38].
Залежно від ігрової обстановки (від напрямку і характеру подач, від того,
який блок поставив суперник), нападаючий гравець намагається зробити такий
удар, за допомогою якого можна провести удар по м’ячу мимо рук блокуючи
гравців. Нападаючі удари ефективні, якщо гравець володіє не одним якимось
способом, а всім арсеналом технічних засобів нападу.
Нападаючі удари бувають прямі й бокові. Прямі виконують з положення
обличчя до сітки, бокові удари плечем. Прямі й бокові удари виконують з
переводом м’яча в різні зони [2, с. 26-29].
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Передача м’яча – технічний прийом, за допомогою якого м’яч
направляється вище верхнього краю сітки для виконання нападаючого удару
[4, с. 37-38]. Обов’язковою умовою виконання передачі є своєчасний вихід до
м’яча й правильне зайняття вихідного положення .
Передачі бувають короткі (у межах однієї зони), середні (із зони 2 в зону 3)
і довгі (із зони 2 в 4). Передачі можуть бути низькими (заввишки до 1 м),
середніми (до 2 м) і високими (понад 2 м). Під час виконання високих і довгих
передач робота ніг більш активна. Короткі передачі найкраще виконувати в
стрибку, це складний технічний прийом, тому що виконується в без опорному
положенні.
Останнім часом волейболі дуже часто застосовують передачу на другу
лінію, це значно підвищує ефективність атакуючих дій. Важливе значення
полягає у командній грі у захист. Всі старання команди зведуться нанівець, якщо
гравці допускатимуть помилки з захисних діях.
Захисні дії складаються з переміщень, прийому м’яча, блокування, прийому
після нападаючого удару. У сучасному волейболі використовують такі способи
прийому м’яча: двома руками знизу, двома руками згори, однією рукою знизу в
падінні.
Прийом подачі багато в чому визначає ефективність нападаючих дій
команди. Показником якості прийому першого м’яча служить точність першої
передачі [6, с. 24].
Блокування – це основний спосіб протидії діям суперника над сіткою. У
волейболі

блокування

застосовують

для

ефективних

захисних

і

контратакувальних дій. Блокування складається з переміщення, стрибка,
винесення і постановки рук над сіткою та приземлення.
Вибір

моменту

нападаючого.

стрибка

Переміщення,

блокуючого
стартові

гравця

стійки,

визначається

ривки,

діями

самострахування

вважаються найголовнішим елементом техніки захисту. Переміщатися можна
вперед, назад і в сторони. Переміщення волейболіста це підготовка до виконання
основних ігрових дій. Після стартового ривку гравець повинен зайняти таке
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положення, щоб бути готовим до виконання наступних дій на майданчику. Його
рухи специфічні: зігнутий тулуб при ходьбі, нетипові для ходьби рухи рук. Для
бігу характерні стартові ривки, подолання незначної відстані і часті зупинки.
Для того, щоб гарно грати в захисті потрібно розвивати спритність,
приділяти велику увагу координації рухів, оскільки саме від них залежить
правильність виконання.
Виховання спритності у волейболістів пов’язане у першу чергу із
симетричністю рухів, рівномірністю їхніх зусиль при прийомах і передачах
м’яча. Також спритність залежить від уміння волейболіста володіти своїм тілом
при виконання різноманітних падінь, перекатів, при нападаючих ударах і
блокуванні м’яча. Також на заняттях з волейболу потрiбно використовувати
спецiальнi вправи для розвитку сили, швидкостi, стрибучостi, витривалостi,
спритностi i гнучкостi. Засобами розвитку сили повиннi бути вправи
динамiчного характеру з помiрним навантаженням. Застосовуються переважно
вправи з обтяжуваннями власної маси (присiдання, стрибки, вiджимання тощо),
також кориснi рухливi iгри, в яких потрiбнi короткочаснi швидкiсно-силовi
напруження. Можна застосовувати також вправи iз зовнішніми обтяжуваннями
(для цього використовуються набивнi м’ячi, гантелi, кулi). Всі ці вправи
підвищать рівень фізичної підготовки, зокрема швидкість, силу, спритність. Ці
якості відіграють важливу роль у діях в захисті і нападі.
Раціоналізація тренувального процесу та чітка градація дій учасників
команди під час захисту чи нападу забезпечують покращення техніки у
волейболі з одночасним удосконаленням швидкісної техніки.
Слід зазначити, що у пошуках інноваційних підходів до тренувального
процесу тренери часто схиляються до одночасного використання під час гри
різних варіантів подач й атак, що, є запорукою підвищення рівня гри, одночасно
забезпечує дієву атаку та сильний захист [6, с. 24].
Іншою інноваційною складовою в технічній підготовці волейболістів є
оптимальне застосування обманних рухів. Всі інноваційні підходи в
спортивному тренуванні спрямовані на досягнення максимально позитивного
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результату. Під час гри у нападі частіше використовується напад із задньої лінії,
і не лише з першої зони, але й з п’ятої і, особливо, з шостої. Часто підключають
до нападу гравців задньої лінії, коли гравець, що пасує також знаходиться на
задній лінії, тобто є четвертим нападаючим. При грі в захисті частіше гравці
страхують своїх блокуючих гравцем передньої лінії, що не бере участь у блоці,
та гравцями першої і п’ятої зони [5, с. 17-24].
Висновки і пропозиції. Якісно новий рівень гри у волейбол залежить від
раціонального використання в тренувальному процесі студентів інноваційних
підходів до технічної підготовки. Ефективними вважаються засоби, основані на
пропорційному застосування різних елементів техніки гри. Проаналізувавши
дані техніки нападу та захисту можна зробити висновок, що досконале
оволодіння раціональною технікою гри. Вирішення цієї задачі значно полегшує
вирішення інших задач.
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УДК 797.217+796.015.574
Сальникова С.В., к.н.фіз.вих. і спорту
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУДЕНТІВ-ПЛАВЦІВ
НЕПРОФІЛЬНИХ ЗВО
Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль у
формуванні гармонійно розвиненої та конкурентоспроможної особистості.
Думки фахівців щодо основних аспектів побудови програм занять з фізичного
виховання у ВНЗ вкрай суперечливі. Перспективою вирішення цієї проблеми є
використання у системі фізичного виховання студентів вищих навчальних
закладів інноваційних видів рухової активності. Існують відомості, які
вказують на те, що ефективним й економічно вигідним шляхом підвищення рівня
фізичної і функціональної підготовленості людини залишається впровадження
у повсякденне життя різних засобів фізичного виховання із застосуванням
різних оздоровчих технологій.
Ключові слова: студенти, фізична підготовленість, силові якості, фізичне
виховання, плавці
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Система засобів, які використовуються для корекції
фізичної підготовленості студентів, часто не приваблює молодь, носить характер
обов'язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б не лише фізичний
розвиток, але й емоційне розслаблення. Запорукою високих показників у
265

майбутній виробничій діяльності має стати спеціалізована фізична підготовка,
що забезпечує формування і вдосконалення тих якостей особистості, які мають
суттєве значення для визначеної професії [3, с. 211].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою корекції фізичного
стану науковці пропонують застосовувати різні види фізичної діяльності.
Серед

вітчизняних

науковців

Т.А. Базилюк

було обґрунтовано

та

розроблено програму застосування інноваційної технології аквафітнесу ігрового
спрямування з елементами баскетболу для інтегрального впливу на розвиток
функціональних і психофізіологічних можливостей, а також підвищення
фізичної підготовленості студентів. Результати досліджень Петренко Н.В.
довели ефективність оздоровчо-тренувальних занять із диференційованим
використанням засобів аквафітнесу та можливість використання авторської
програми у системі фізичного виховання студентів ВНЗ економічного профілю.
Багаторічні

спостереження

науковців

показують,

що

в

межах

тренувального макроциклу, не залежно від структури тренувального процесу і
особливостей силової підготовки, є 3 фази взаємозв’язку між рівнем силових
можливостей, які є наслідком тренування на суші, і здатністю до реалізації
силових якостей у процесі плавання: фаза зниженої реалізації; пристосувальна
фаза; фаза паралельного розвитку. [6, с. 11-18]
Фаза зниженої реалізації зазвичай охоплює період від 4 до 6 тижнів після
початку інтенсивної силової підготовки. Різко зростаючі силові якості в
результаті широкого застосування засобів загальної та допоміжної підготовки
входять у суперечність зі сформованою координаційною структурою рухів,
порушується між м'язова і внутрішньо м’язова координація, що склалися
механізми

регуляції

рухів,

знижується

еластичність

м'язів

і

зв'язок,

погіршуються почуття темпу, ритму. Все це призводить до зниження
максимальної

швидкості

плавання,

стабілізації

або

навіть

погіршення

потужності гребкових рухів, сили тяги, що розвивається при плаванні, силової
витривалості при тестуванні в специфічних умовах. [8, с. 111]
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Початок пристосувальної фази слід пов'язувати з поступовим зростанням
можливостей до реалізації силових якостей, що проявляється в підвищенні
максимальної сили тяги при плаванні, силової витривалості при плаванні на
прив'язі, поступовому збільшенні коефіцієнта використання силових якостей. У
цій фазі відновлюються спеціалізовані сприйняття – відчуття часу, води;
поступово зростає абсолютна швидкість плавання з повною координацією рухів,
за допомогою рук і ніг. Протягом цієї фази поступово поліпшується динамічна і
кінематична структура рухів, техніка все в більшій мірі відповідає поступово
зростаючому рівню силових якостей. Тривалість зазначеної фази може досягати
3-4 тижні. [7, с. 54-56]
Фаза паралельного розвитку найбільш тривала і зазвичай охоплює
завершальну частину загальнопідготовчого і весь спеціально-підготовчий етап
підготовчого періоду. У цій фазі вдосконалення силових якостей здійснюється
паралельно зі становленням технічної майстерності. Широке використання
спеціальних силових вправ у воді дозволяє досить швидко і ефективно
пов'язувати зростаючий рівень силових можливостей з усім комплексом інших
компонентів, що забезпечують в кінцевому рахунку високий рівень швидкісних
можливостей і спеціальної витривалості при плаванні. [9, 54-56]
Тривалість кожної з перших двох фаз, а також ефективність вдосконалення
здібностей плавців до реалізації силового потенціалу багато в чому визначаються
їх індивідуальними здібностями. Однак основною є раціональна методика
тренування. При цьому слід враховувати необхідність: раціонального підбору
вправ силового характеру, що виконуються на суші; використання тренажерів і
обладнання, що дозволяють забезпечити поєднання розвитку силових якостей і
вдосконалення технічної майстерності; доцільного співвідношення обсягів
роботи спільного, допоміжного та спеціального характеру, а також засобів
силової підготовки на суші і у воді; обліку індивідуальної структури силової
підготовленості конкретного плавця; його здібностей швидко перебудовувати
структуру рухів, тонко диференціюючи зусилля за часом, в просторі; швидкості
адаптаційних перебудов; особливостей технічної майстерності. [6, с. 87]
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При плануванні програм занять силової спрямованості у всіх випадках,
коли це можливо, треба прагнути до такої побудови тренування, яка поряд з
підвищенням рівня максимальної сили, силової витривалості або вибухової сили
сприяла б і вдосконаленню здібностей до реалізації силових якостей при
плаванні. Крім цього, доцільно планувати спеціальні програми, спрямовані на
підвищення ефективності реалізації силового потенціалу. Вправи на суші
припускають, можливо, більш повну відповідність специфічним вимогам і
умовам швидкісного плавання на тій чи іншій дистанції. За всіма параметрами
навантаження,

крім величини

обтяжень, вправи

повинні

максимально

наближатися до основних спеціально-підготовчих і змагальних [8, с. 48].
Силові якості, набуті в результаті такого тренування, суто специфічні і
проявляються при тестуванні в тому режимі роботи, в якому здійснювалося
тренування. Наприклад, плавці, що тренувалися при 30-секундних підходах,
домагаються найвищого приросту сили при 30-секундному тестуванні, а
тренувалися при 120-секундних підходах – при 120-секундному тестуванні. Це
знаходить відображення і в спортивних результатах: нетривалі силові вправи
сприяють приросту результатів на спринтерських дистанціях, а тривалі - на
середніх і довгих [5, с. 83; 7, с. 69].
Реалізація цієї ідеї стосовно побудови програм тренувальних занять в
окремому мікроциклі чітко простежується, наприклад, у практичній роботі
Каунсілмена, який рекомендує специфічну програму силової підготовки для
другого етапу підготовчого періоду. Основні положення програми зводяться до
наступного: заняття тривалістю по 25 хв проводяться 5 разів на тиждень;
програма виконується на 24 станціях: на 6 застосовуються вправи зі штангою і
блоковими пристроями, на 4 – вправи на розвиток гнучкості, на 14 – вправи на
изоквнетичних тренажерах; вправи на розвиток силових якостей повинні
залучати до роботи м'язи рук і ніг, що несуть основне навантаження при
плаванні; широко використовуються вправи, в яких імітуються гребкові рухи
кролем, батерфляєм, брасом і споріднені їм вправи; у понеділок і четвер
виконується програма, спрямована на розвиток силової витривалості – вправа на
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кожній станції виконується протягом 50 с з 15-секундною перервою; у вівторок
і п'ятницю програма носить комплексний характер: підвищення вибухової сили
і розвиток силової витривалості - на кожній станції плавець перебуває 50 с. За
цей час він виконує два підходи по 20 с з 10-секундною перервою, після чого слід
15-секундна пауза; програма, яка виконується в середу, носить швидкісносиловий характер – за 50 з знаходження на станції плавець виконує три підходи
по 10 с з 10-секундними перервами, після чого слід 15-секундна пауза. [6, с. 55]
Варто зазначити, що програма кожного завдання передбачає виконання
вправ, відповідних за часом пропливання 25, 50 і 100 м, що, на дозволяє
забезпечити відповідність програми силової підготовки на суші вимогам
плавання не тільки за характером, але і за тривалістю роботи. [7, с. 76]
Програми, які виконуються у воді, засновані на використанні великого
кола спеціальних засобів і методичних прийомів, спрямованих на створення
передумов для перетворення широкого спектру різноманітних силових якостей
та здібностей в специфічні, характерні для ефективного виконання основних
спеціально-підготовчих і змагальних вправ у воді. У цьому плані особливо
ефективно плавання на прив'язі; з розтягуванням гумового шнура; в
гідродинамічному басейні зі швидкістю, що перевищує на 5-15% максимально
доступну; з лопатками різної площі; з гальмівними поясами в спеціальному
плавальному костюмі. При виконанні названих вправ потрібно прагнути
забезпечити якомога більшу відповідність виконуваної роботи специфічним
вимогам конкретної дистанції і способу плавання. Здійснюється це шляхом
раціонального підбору різних за характером і тривалості вправ, варіюванням
інтенсивності роботи, режиму роботи і відпочинку, вмілим чергуванням роботи
з обтяженнями, звичайного швидкісного плавання і пропливання відрізків з
примусовим лідируванням [8, с. 112].
Силова підготовка на суші передбачає розвиток різних видів силових
якостей: максимальної і вибухової сили, силової витривалості. Співвідношення
роботи, спрямованої на розвиток силових якостей, зумовлює успіхи на тій чи
іншій дистанції.
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Максимальна або вибухова сила значною мірою зумовлюють рівень
швидкісних можливостей, впливаючи на величину сили тяги, що розвивається
при плаванні, на якість стартового стрибка і повороту. Ці форми прояву сили в
числі інших найважливіших факторів визначають результати плавців на
дистанціях 50, 100 і 200 м. Із збільшенням довжини змагальної дистанції вплив
максимальної і вибухової сили постійно слабшає і зростає роль силової
витривалості. Силова витривалість визначає результати на всіх дистанціях
незалежно від способу плавання, однак більш істотний вплив вона має на
дистанціях 800 і 1500 м [1, с. 54].
Плавці, що спеціалізуються на коротких дистанціях, приділяють
першочергову увагу розвитку максимальної і вибухової сили.
Спеціальна силова підготовка на суші повинна здійснюватись у двох
напрямках – розвиток швидкісно-силових якостей і розвиток силової
витривалості [4, с. 63].
Швидкісно-силові якості розвиваються шляхом виконання вправ з
високою швидкістю, великими обтяженнями і невеликою кількістю повторень.
Така робота сприяє підвищенню максимальної і вибухової сили, дозволяє
підвищити здатність до реалізації силових якостей, набутих у процесі загальної
та допоміжної підготовки при виконанні спеціально підготовчих вправ
швидкісно-силового характеру та при швидкісному плаванні. Доцільно
розділяти роботу над вдосконаленням силового і швидкісного компонентів
швидкісно-силових здібностей. При вдосконаленні силового компонента
використовуються обтяження близькі до граничних – 80-90% максимально
доступних, темп – граничний 80-90%; при удосконалювання швидкісного,
навпаки, обтяження становлять 70-75% максимально доступних, темп – 100%.
При роботі на ізокінетичних тренажерах регулюється тільки швидкість руху,
інтенсивність роботи завжди максимальна. Кількість повторень в підході
невелика – від 1-2 до 8-10, паузи тривалі і повинні забезпечувати відновлення
працездатності.

Особливо

ефективні

тут

вправи,

що

виконуються

в

изокінетичному режимі, що забезпечує високу швидкість рухів і максимальну
для даної швидкості інтенсивність силової роботи [4, с. 76].
270

Другий напрямок забезпечується шляхом застосування вправ з помірним
опором і великою кількістю повторень. Така робота практично не призводить до
збільшення обсягу м'язів, але викликає збільшення кількості функціонуючих
капілярів, вдосконалення внутрішньо і між м'язової координації, збільшення
кількості мітохондрій, вдосконалення обмінних процесів в м'язовій тканині.
Важливо, що ці зміни в основному стосуються повільних м'язових волокон,
істотно збільшуючи їх можливості до роботи, пов'язаної з проявом витривалості,
і одночасно не впливають на швидкі м’язові волокна, які у роботі такого роду
відіграють обмежену роль. [2, с. 48]
При розвитку силової витривалості слід переважно орієнтуватися на різні
ускладнення: для плавців на довгі дистанції – 45-60% максимально доступних;
для плавців на середні дистанції – 50-65%; для спринтерів – 65-80%. Темп рухів
зазвичай відповідає тому, який планується на змагальній дистанції. Паузи між
підходами в чому залежать від кількості повторень: якщо їх небагато – 20-30 в
одному підході, то паузи зазвичай нетривалі – 5-15 с; якщо в одному підході
виконується до 100-200 і більше рухів, то паузи можуть бути тривалими від 1-2
до 4-5 хв [3, с. 53].
Висновки. При визначенні співвідношення швидкісно-силової роботи і
роботи,

що

сприяє

розвитку

силової

витривалості,

слід

враховувати

спеціалізацію плавця і структуру його м'язової тканини. М'язова тканина у
плавців, які досягли високих результатів у спринті, як правило, характеризується
високим відсотком вмісту швидких м’язових волокон, що відрізняються
високими скорочувальними здібностями і швидким вивільненням енергії. У
м'язах, які виконують основне навантаження при плаванні, таких волокон може
бути до 70-80% і більше. Навпаки, м'язова тканина у плавців, які досягають
результатів на довгих дистанціях, в основному складається з повільних м’язових
волокон, що відрізняються високою ефективністю обмінних процесів і великою
витривалістю. У деяких видатних стаєрів м'язова тканина на 80- 90% складається
з волокон цього типу. Тому, природно, що у спринтерів більший обсяг роботи
повинен бути пов'язаний з розвитком максимальної і вибухової сили, а у стаєрів
– з розвитком силової витривалості.
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Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть
спрямовані на вивчення можливостей розвитку швидкісних можливостей
студентів-плавців непрофільних ЗВО.
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УДК 796.342(045)
Чехівська Ю.С.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ТЕНІСИСТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ
Однією з умов досягнення успіхів в тенісі і взагалі в спорті є забезпечення
високого рівня фізичної підготовленості спортсмена. Фізична підготовка
тенісиста – невід’ємна частина тренувального процесу, яка передбачає
виховання фізичних якостей, що проявляються в рухових здібностях, необхідних
в тенісі. В статті розглядаються найбільш ефективні та доцільні методи
розвитку швидкісно-силових якостей гравців у настільний теніс, а також
рекомендований комплекс вправ для розвитку швидкості та сили.
Ключові слова: фізична підготовленість, швидкість, сила, настільний теніс
Постановка проблеми. Для тенісистів вирішальне значення має не
абсолютна і навіть не відносна сила, а швидкісно-силова підготовленість,
завдяки якій можливо швидке виконання рухів, пов'язаних з проявом сили.
Всебічне фізичний розвиток і здоров'я необхідні тенісистові для успішної
трудової діяльності та для безперервного зростання спортивної майстерності.
Фізичний розвиток має поєднуватися з вихованням у тенісиста високих
морально-вольових якостей: стійкості, мужності, рішучості, наполегливості в
досягненні мети, почуття колективізму, товариськості і дружби.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато фахівців вивчали питання
організації тренувального процесу для розвитку спеціально-фізичної підготовки
тенісистів. Зокрема, Е. В. Воронін – швидкісні показники на вибір тактики гри в
настільний теніс, С. В. Голомазов, М. Ж. Усмангалієв – вплив швидкості руху
м’яча на техніку та влучність ударів, А. В. Єфремов – норми навантаження,
направлених на розвиток цільової влучності технічних прийомів у гравців з
настільного тенісу, А. В. Єфремов, А. А. Гужаловський – розподілення
тренувальних навантажень на підвищення влучності ударів, Л. Орман – сучасний
настільний теніс, О. Н. Шестьоркін – методика технічної підготовки гравців в
настільний теніс на етапі початкової спортивної спеціалізації [2, с. 30].
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Мета: дослідити методи, які використовують для підвищення рівня
швидкісно-силових якостей, виокремити ефективні комплекси вправ для
розвитку швидкості та сили.
Виклад основного матеріалу. При вихованні швидкості пересування
найчастіше використовують повторний метод.
Для виховання швидкості рухів слід підбирати такі вправи, які близькі до
специфічних дій тенісистів і добре освоєні гравцем, щоб вольові зусилля
спортсмена були спрямовані не на спосіб, а на швидкість виконання. Крім того,
вправи повинні підбиратися з таким розрахунком, щоб їх можна було виконувати
на граничних швидкостях. Наприклад, для виховання швидкості рухів не можна
застосовувати біг спиною вперед в силу того, що увагу спортсмена буде не
повністю зосереджена на швидкості руху. Вчитися само швидко бігати спиною
вперед необхідно [1, с. 855].
Для виховання швидкості рухів можна використовувати такі вправи:
1. Стоячи в лівому кутку майданчика наздогнати і постаратися відбити м'яч,
посланий кросом вправо.
2. Стоячи в лівому кутку майданчика наздогнати і постаратися відбити м'яч,
посланий кросом вправо, а потім укорочений вліво по лінії.
3. Стоячи в правому кутку майданчика наздогнати і постаратися відбити
м'яч, посланий кросом вліво.
4. Стоячи в правому кутку майданчика наздогнати і постаратися відбити
м'яч, посланий кросом вліво, а потім укорочений вліво по лінії.
5. Стоячи в центрі задньої лінії наздогнати укорочений, посланий вліво або
вправо.
6. Стоячи в центрі задньої лінії наздогнати укорочений, посланий вліво або
вправо, а потім свічку, кинуту до задньої лінії.
7. Стоячи в центрі корту особою до сітки, наздогнати свічку, кинуту до
задньої лінії, відбивши м'яч знизу, перебуваючи спиною до сітки.
8. Стоячи в центрі корту, ударом з льоту праворуч або ліворуч, відбити
укорочений, посланий вправо (або вліво), наздогнати свічку, кинуту по діагоналі
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відповідно вліво або вправо, відбивши її ударом знизу, перебуваючи спиною до
сітки. Варіанти ударів можна міняти.
9. Стоячи на задній лінії всі м'ячі, що посилаються в різні місця майданчика,
зіграти тільки з літа (всього 8-10 ударів).
10. Стоячи на задній лінії всі м'ячі, що посилаються в різні місця
майданчика, зіграти тільки ударом справа (зліва) (прім.авт.- В пп.9-10 м'ячі
викидати таким чином, щоб дані завдання були здійсненні).
11. Активний прийом подачі з розіграшем м'яча після виходу до сітки.
12. Прийом подачі з подальшою обведенням.
13. Гра з літа на реакцію з поступовим зближенням від лінії подачі до сітки.
14. Подає виконує другу подачу - одночасно подає і приймає виходять до
сітки - той, хто встигає раніше, "вбиває" м'яч з літа або з полулёта.
15. Подає після виконання подачі виходить до сітки, що приймає відповідає
свічкою. Подає повертається назад, відбиває м'яч у задній лінії, знову виходить
до сітки і активним ударом завершує розіграш очка.
Повторний метод, істотно покращуючи швидкість пересування, має і свої
негативні сторони. Справа в тому, що під впливом багаторазових повторень,
виконуваних в максимальному темпі, у спортсменів утворюється руховий
динамічний стереотип, при цьому відбувається стабілізація швидкості і частоти
рухів. Таке явище називають "швидкісним бар'єром". Для того щоб попередити
виникнення швидкісного бар'єру, доцільно в тренуванні урізноманітнити
застосовуються методи. Наприклад, виконувати швидкі дії в ускладнених умовах
або, навпаки, в полегшених.
Істотно підвищити швидкість пересувань, висоту і дальність стрибка, силу
удару можна, покращуючи силові можливості м'язів, що виконують основне
навантаження в даних діях.
Для підвищення швидкісно-силових можливостей доцільно застосовувати
метод динамічних зусиль. Він характеризується тим, що вправи з невеликим
обтяженням (до 20% від максимального) виконують в максимальному темпі або
з граничною швидкістю [3, с. 60].
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Зниження темпу або швидкості служить сигналом до припинення виконання
завдання. Починати повторення слід по самопочуттю. Критерієм служить
можливість виконати завдання з тим же максимальним темпом або швидкістю.
Роботу з невеликими обтяженнями – до 20% іноді можна чергувати з вправами з
великими обтяженнями – до 40%. Оптимальне поєднання таких вправ
виражається співвідношенням 5:1. Для виховання швидкісно-силових якостей
можуть застосовуватися такі вправи, як стрибки на лавку і з лави на обох ногах і
на кожній по черзі, стрибки через лавку, через бар'єри, стрибки в сторони,
навприсядки, "кенгуру", "зірка", багатоскоки з ноги на ногу і на кожній окремо,
біг в гору, біг з невеликим обтяженням.
Найбільш

ефективним

методом

виховання

швидкісно-силових

можливостей є так званий ударний метод, що стимулює м'язи ударним
розтягуванням, який розглядає А.П. Скородумова. Для цього використовується
не обтяження, а кінетична енергія, накопичена при вільному падінні з висоти.
Цей метод передбачає виконання стрибків у глибину з висоти 0,5-0,6 м з
подальшим миттєвим вистрибуванням вгору, вперед-вгору або вгору-в сторону.
Найбільш ефективним є вистрибування вгору. При цьому м'язи працюють
спочатку в поступається режимі, а потім в долає. На початку заняття доцільно
після приземлення відштовхуватися обома ногами. Надалі відштовхування
необхідно виконувати по черзі то правою, то лівою ногою, аналогічно тому, як
це робиться при стрибках уздовж сітки, при ударі над головою. В аналогічному
режимі м'язи працюють і при переміщеннях по майданчику, коли м'яч посланий
далеко в сторону і необхідно, зробивши до нього потужний ривок, "увійти" в
удар, виконати його і швидко "вийти" з удару, прагнучи зайняти найбільш зручну
позицію для подальшого удару .
У тренувальному занятті рекомендують виконувати 2-3 серії по 5-8 стрибків
у кожній. Добре треновані спортсмени можуть виконувати по 4 серії, що
складаються з 10 стрибків.
Подібні тренування тенісисти можуть проводити лише після роботи,
спрямованої на підвищення абсолютної сили м'язів ніг.
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Для розвитку швидкої сили м'язів верхнього плечового поясу і рук, які беруть
участь у виконанні багатьох ударів по м'ячу, включаючи подачу, можна
використовувати вправи з набивними м'ячами різної ваги в парах. При цьому
доцільно ловити м'яч рухами, що нагадують удари справа, подачу та ін., з
наступним швидким кидком, що імітує той же удар. Іншими словами, м'язи повинні
швидко перейти від режиму, що уступає роботи до яка перетинає [4, с. 259].
Гарних результат підвищення швидкісно-силової підготовленості м'язів
верхнього плечового пояса і рук вправи, під час виконування на спеціальних
тренажерах. З їх допомогою можна імітувати всі основні удари - в цьому головна
перевага таких вправ. М'язи при цьому працюють з швидким перемиканням від
режиму, що уступає до яка перетинає в рухах, аналогічних змагальним [5, с. 244].
При вихованні швидкісно-силових якостей доцільно використовувати і
вправи на корті. Наприклад:
1. Виконання різних ударів з подальшим глибоким присідом і
вистрибуванням з нього.
2. Чергування виконання ударів з льоту з низького положення з ударами над
головою в стрибку.
3. Чергування ударів з льоту зліва з низького положення і справа з високого
з акцентом на силу удару.
4. Те ж, але зліва з високого і справа з низького положення.
5. Між ударами з льоту сісти, встати.
6. Виконання всіх дій на силу удару і точність попадання.
7. Активний прийом подачі з розіграшем м'яча з виходом або без виходу до
сітки.
8. Прийом подачі з подальшим обведенням до сітки.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Сучасний теніс вимагає
великих фізичних і нервових зусиль. Щоб вести змагання довго і у високому
темпі, необхідна відповідна регулярна підготовка всього організму.
Рівень тренованості тенісиста не підвищуватиметься, якщо вправи будуть
виконуватися безсистемно, без урахування сил і можливостей. Розвиток і
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вдосконалення фізичних якостей має проводитися не від випадку до випадку, а
систематично.
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ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
У статті доведено, що дисципліни гуманітарного циклу володіють потужним
освітнім потенціалом, оскільки передбачають засвоєння наукових знань про
суспільство, людину, її природу, можливості її розвитку і саморозвитку, місце і
роль особистості в суспільстві, а також впливають на формування ключових
компетентностей фахівців сфери туризму, таких, як: навчально-пізнавальної,
загальнокультурної,

інформаційної,

комунікативної,

соціальної

та

підприємницької.
Ключові слова: ключові компетентності, фахівці туристичної сфери,
гуманітарні дисципліни, цілі та функції викладання, практичні навички,
майбутня професійна діяльність.
Постановка проблеми. Вивчення будь-якої науки відбувається в певній
логічній послідовності. Розпочинається воно з визначення об’єкта науки, тобто
тієї сфери природи чи суспільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання.
Така сфера звичайно є об’єктом дослідження багатьох наук. Різняться вони між
собою за предметом дослідження, тобто тим аспектом об’єкта, який перебуває в
центрі вивчення саме тієї чи іншої конкретної науки. Дослідження предмета
здійснюється з використанням певних методів і супроводжується розробленням
категорій – найзагальніших понять науки, якими позначають основні моменти,
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вузлові пункти процесу пізнання. Вивчення науки передбачає осягнення її саме
як системи знань, вираженої в поняттях і категоріях. Ця системність
забезпечується логічною послідовністю опанування тем науки як навчальної
дисципліни та розкриттям їх взаємозв’язків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми
теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери туризму займаються – В. Лозовецька [5], В. Федорченко [11]; організацією
навчально-виховного процесу в закладах туристичного спрямування –
І. Зорін [3], В. Квартальнов [4]; запровадження компетентнісного підходу в
сучасній освіті – О. Овчарук [6], О. Пометун [8], О. Савченко [9]; концепції
формування змісту гуманітарних предметів – Г. Васянович [2], П. Шляхтун [12].
Однак, питання щодо освітніх можливостей гуманітарних дисциплін саме у
формуванні ключових компетентностей фахівців туристичної сфери, висвітлені
науковцями недостатньо.
Метою нашої статті є визначення освітнього потенціалу дисциплін
гуманітарного циклу у формуванні ключових компетентностей фахівців сфери
туризму.
Виклад

основного

матеріалу.

Дисципліни

гуманітарного

циклу

спрямовані на підготовку майбутніх фахівців за такими напрямами: світогляднофілософським,

соціально-політичним,

соціологічним,

історичним,

культурологічним, філологічним, етичним та естетичним, українознавчим,
екологічним, правовим, психолого-педагогічним, валеологічним. Основні
принципи навчання дисциплін гуманітарного циклу є загальнонауковими:
фундаментальність, системність у зв'язках з досягненнями інших наук, єдність
історичного і логічного, національного і загальнолюдського, суспільного та
особистого, теорії та практики навчання й виховання. Проте важливим є те, що
процес навчання дисциплін гуманітарного циклу дозволяє формувати студента
не як «вузького» спеціаліста, який виконує призначені йому функції, що
призводить

до

стандартизації

особистості,

а

багатогранну

гармонійну

особистість, здатну розкрити і реалізувати власний потенціал, зокрема
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лідерський, оскільки поняття «гуманітарний» (від лат. humanitas – людська
природа, освіченість) означає «звернений до людської особистості, до прав та
інтересів людини» [12, с. 7].
На думку вчених (Г. Васяновича, С. Вдович, Г. Дегтярьової) [2, с. 12], у
процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу, які сприяють злиттю
культури,

науки

і

природи,

студенти

засвоюють

систему

базових

загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних)
пріоритетів і цінностей, зокрема любов як принцип буття, сенс здорового
способу життя людини, її місце та ціль у житті, саморозвиток та
самовдосконалення, почуття обов’язку, свобода творчості. Усвідомлення
загальнолюдських цінностей забезпечує мотивацію діяльності, поведінки,
орієнтацію в суспільстві, формує прагнення до досягнення певних цілей
відповідно до суспільних норм й навіть сприяє саморегуляції емоційних
стресових переживань особистості.
Зміст дисциплін гуманітарного циклу є сукупністю теорій, положень, норм,
знань з таких галузей суспільства, що безпосередньо стосуються духовного і
соціального життя людини й людських спільнот, створюють умови для
всебічного, гармонійного розкриття фізичного, духовного та творчого
потенціалу особистості, а саме: освіта, виховання, наука, культура, релігія,
свободи, права і обов'язки людини, інформаційний простір, охорона здоров'я,
соціальне забезпечення, праця, безпека життєдіяльності, фізкультура, дозвілля
тощо.
Згідно галузевого стандарту вищої освіти України майбутні фахівці сфери
туризму вивчають такі дисципліни гуманітарного циклу: «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Історія України»,
«Психологія», «Друга іноземна мова», «Історія української культури»,
«Філософія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Політологія»
[7, с. 16].
Розглянемо цілі передбачені вивченням цих дисциплін та ключові
компетентності, які формуються у майбутніх фахівців в процесі вивчення
дисциплін гуманітарного циклу.
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Метою вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є
практичне

оволодіння

студентами

ОС

«Бакалавр»

іноземною

мовою

спеціального вжитку шляхом розвитку їхньої іншомовної комунікативної,
професійної, соціальної та загальнокультурної компетентності.
Мета навчання відповідає соціальному замовленню суспільства на
високопрофесійних фахівців туристичного бізнесу і реалізується шляхом
застосування ефективних методів і засобів іншомовної діяльності.
Одержані студентами знання можуть бути використані в процесі
подальшого наукового пошуку, підготовки індивідуальних робіт, статей,
доповідей, рефератів за спеціальністю, анотування наукових праць; для ведення
ділового листування або переговорів у роботі за фахом; під час аналізу або
складання комерційної документації та контрактів; у процесі використання
сучасних засобів ділового спілкування.
Метою вивчення курсу «Ділова іноземна мова» є практичне оволодіння
студентами дисципліною; засвоєння тематичного словника, що стосується
діяльності компанії, її персоналу, трудових відносин, тощо; формування у
студентів навичок та вмінь ведення ділового листування, переговорів; набуття
студентами вміння аналізу та складання комерційних документів та контрактів;
поглиблення

розуміння

іншомовних

соціокультурних

реалій;

сприяння

формуванню у студентів соціальної, загальнокультурної, комунікативної,
інформаційної та навчально-пізнавальної компетентностей.
Одержані знання можуть бути використані в процесі ділового листування,
працевлаштування, підготовки індивідуальних наукових робіт за спеціальністю
та в подальшій роботі за фахом.
Метою навчальної дисципліни «Історія України» є послідовне вивчення
державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації з
урахуванням профілю університету.
Результатом вивчення дисципліни є оволодіння студентами новітніми
історичними теоріями та концепціями, на засадах комплексного історико282

логічного, системного наукового підходу до аналізу історії України, набуття
навичок роботи з першоджерелами та самостійного осмислення документів і
матеріалів,

формування

інформаційної,

соціальної,

загальнокультурної,

навчально-пізнавальної компетентностей.
Знання основ психології є важливим фактором розвитку професійної
компетентності, ініціативи, творчого ставлення до праці, психологічної
культури. Саме тому мета і завдання дисципліни полягають в опануванні
студентами основ психології – психології особистості, діяльності, спілкування,
конфліктології взаємовідносин та взаємостосунків, елементів психологічного
забезпечення професійної діяльності. Крім того, дисципліна допоможе
розібратися у власному психічному житті та психічному житті оточуючих для
цілеспрямованого дослідження їхньої поведінки й діяльності.
Засвоєння курсу «Психологія» фахівцями сфери туризму передбачає
формування

інформаційної,

навчально-пізнавальної,

підприємницької

та

професійної компетентностей.
Метою дисципліни «Друга іноземна мова» є формування необхідної
комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного
спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння другою
іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що
обумовлена

професійними

потребами;

оволодіння

новітньою

фаховою

інформацією через іноземні джерела.
Результатами вивчення студентами дисципліни є формування соціальної,
загальнокультурної, іншомовної комунікативної, інформаційної та навчальнопізнавальної компетентностей.
Мета дисципліни «Історія української культури» полягає в вивченні історії
української культури у її взаємозв'язках зі світовою культурою, а також в
детальному розгляді етапних досягнень українського народу в галузі культури
упродовж тривалої боротьби за національну незалежність та власну державність.
Однією із задач вивчення дисципліни є сформувати соціальну, культурологічну,
навчально-пізнавальну та інформаційну компетентності.
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Формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього
світу та самого себе, навичок застосування філософської методології – мета
дисципліни «Філософія».
Основні соціальні та професійні компетентності можна визначити у тому,
що студенти повинні знати: основні філософськи категорії та загальнонаукові
методи; структуру філософського знання; базові уявлення про основи філософії,
що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; розуміти
причино-наслідкові зв'язки розвитку суспільства.
Метою викладання дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» є підвищення загального мовного рівня студентів, поліпшення їх
орфографічної та пунктуаційної грамотності, ознайомлення з особливостями
професійного мовлення, його практичним застосуванням фахівцями у
професійній сфері діяльності.
Компетентності, які слід розвинути в студента: підвищення загального
мовного рівня, орфографічної та пунктуаційної грамотності; ознайомлення із
особливостями мовлення, його практичним застосуванням в професійній сфері
діяльності; отримання практичних навичок і підвищення культури мовлення
майбутніх фахівців; вміння застосовувати теоретичні знання в практичній
діяльності.
Основною метою вивчення дисципліни «Політологія» є формування
системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної
свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної
діяльності.
Завданням вивчення дисципліни є вивчення сутності, теорії та методології
політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і
процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних,
прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз
міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних
процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності в сучасному політичному
світі [1, с. 58].
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Отже, можна сформулювати такі основні цілі викладання гуманітарних
дисциплін:
1)

набуття студентами глибоких і міцних знань із гуманітарних наук;

2)

формування у студентів умінь і навичок практичного застосування

набутих знань;
3)

оволодіння студентами гуманітарними науками як методологією

наукового пізнання (розвиток творчого мислення студентів);
4)

перетворення набутих студентами наукових знань на їхні особисті

переконання.
У сукупності цих основних цілей викладання гуманітарних дисциплін
визначальними є набуття студентами глибоких і міцних знань та формування в
них умінь і навичок їх практичного застосування.
Цілі гуманітарних наук полягають у дослідженні суспільства, розкритті
закономірностей його функціонування і розвитку, розробленні понятійно-категоріального апарату тощо, а цілі гуманітарних дисциплін – у набутті
студентами вже готових знань, оволодінні гуманітарними науками як
орієнтирами в практичній діяльності і методологією наукового пізнання.
Змістом гуманітарних наук є вся сукупність відповідного наукового знання,
що існує в різних формах: наукових монографій, статей, доповідей, тез, звітів
тощо, тоді як зміст гуманітарних дисциплін охоплює лише основну частину
наукових знань, систематизованих й адаптованих до потреб навчального
процесу, формою існування яких є навчальна література: підручники, навчальні
і навчально-методичні посібники, навчально-методичні комплекси, методичні
розробки тощо.
Розглянемо основні функції викладання гуманітарних дисциплін. За всіх
особливостей кожної із гуманітарних дисциплін їх викладання передбачає
реалізацію комплексу спільних функцій: пізнавальної, навчальної, установчої,
виховної і контролюючої.
Пізнавальна функція викладання полягає в передаванні наукових знань від
викладача до студентів. За своєю сутністю навчання є пізнавальним процесом,
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особливість якого полягає в тому, що отримувані знання вже відомі науці, але
невідомі студентам.
Навчальна функція викладання передбачає, що в навчальному процесі для
ефективного передавання інформації від викладача до студентів, її кращого
сприйняття, розуміння і запам'ятовування використовують різні форми, методи і
прийоми. Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, семінарів,
консультацій тощо. Викладач застосовує словесний, наочний, пояснювальноілюстративний, проблемний та інші методи, прийоми диктування, повторення,
звернення із запитаннями до аудиторії, риторичні запитання тощо. Саме цим
передавання викладачем інформації студентам відрізняється від того, як вона
надходить, наприклад, до радіослухачів чи телеглядачів. Технічні засоби
інформацію лише передають, викладач – передає і навчає.
Установча, або методична, функція викладання виявляється в наданні
студентам певних указівок, методичних настанов щодо сприйняття навчального
матеріалу, самостійної роботи з літературними джерелами, підготовки до
виступу на семінарі, написання курсової чи кваліфікаційної роботи тощо.
Особливо важливе значення вона має в роботі зі студентами заочної та
дистанційної форм навчання, за яких обсяг аудиторних занять є незначним і
більшу частину навчального матеріалу студенти мають опрацювати самостійно.
Виховна функція викладання реалізується у двох основних напрямах:
набуття студентами наукових знань світоглядного характеру і виховний вплив
викладача як особистості на студентів. У формуванні світоглядних уявлень
вирішальну роль відіграють саме гуманітарні дисципліни. Крім того, у
навчальному процесі студенти постійно і безпосередньо контактують із
викладачем, котрий справляє на них виховний вплив – як педагог, науковець,
авторитетна людина. Цей вплив може бути настільки сильним, що спогади про
деяких викладачів зберігаються в пам'яті людини протягом усього її життя.
Навчальним процесом не лише управляють загалом, а й регламентують його
в деталях. Однією з функцій управління є контроль за процесом, реалізацією
поставлених у ньому цілей.
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Контролююча функція викладання – це перевірка того, як у навчальному
процесі реалізуються педагогічні цілі. Найважливіше при цьому – перевірка й
оцінювання рівня знань студентів. Ця функція певною мірою властива всім
формам навчання, а найбільшою мірою – спеціальним формам контролю,
основними з яких є іспити та заліки [10, с. 20].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, процес навчання
дисциплін гуманітарного циклу передбачає засвоєння наукових знань про
суспільство, людину, її природу, можливості її розвитку і саморозвитку, місце і
роль особистості в суспільстві, а також впливає на формування ключових
компетентностей фахівців сфери туризму, таких, як: навчально-пізнавальної,
загальнокультурної,

інформаційної,

комунікативної,

соціальної

та

підприємницької.
Проведене

нами

дослідження,

звісно,

не

вичерпує

всіх

аспектів

вищевказаної проблеми. Перспективними напрямами наукових пошуків можуть
бути: потенціал іноземних мов у формуванні професійної компетентності
майбутніх фахівців, необхідність вивчення гуманітарних дисциплін фахівцями
економічних спеціальностей.
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Войнаровська Н.В., к.пед.н., доцент,
Авраменко Н.О.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНШОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА
ФРАЗЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті проаналізовано лексико-семантичні аспекти, які перешкоджають
процесу оволодіння знаннями іншомовної професійної термінології та
фразеології; досліджено педагогічні умови формування готовності до
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оволодіння професійною термінологією та фразеологізмами майбутніх
фахівців; розглянуто основні функції полікультурного навчально-виховного
середовища; доведено необхідність побудови загальної методології для
відображення великої кількості даних та використання різних перекладацьких
методик.
Ключові слова: професійна термінологія, іншомовні фразеологізми,
педагогічні умови, полікультурне середовище, комунікативні бар’єри.
Постановка проблеми. Вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти
розглядається як складова частина програми вищої професійної освіти і,
відповідно, як частина процесу здійснення підготовки висококваліфікованих
фахівців, які активно володіють мовою.
Процесу оволодіння знаннями іншомовної термінології та фразеології,
притаманні ряд перешкод та труднощів, які потребують урахування лексичних
та семантичних аспектів для їх вирішення. Основною характеристикою
професійної термінології та фразеології – є поширене використання таких
лексичних одиниць, які здатні змінювати свій склад у деякій мірі. Надзвичайно
рідко зустрічаються абсолютно незмінні лексичні фрагменти. Високий рівень
варіацій у парадигмі одного фразеологізму спонукає до більш детального
вивчення

схематичних

словосполучень.

Процес

аналізу

такого

типу

фразеологізмів набагато складніший ніж ідіоматичних виразів завдяки своїй
динамічній природі, яку неможливо передати за допомогою лише використання
алфавітного переліку у традиційному словнику. Окрім того, виникають труднощі
із визначенням усіх можливих комбінацій у кожній парадигмі. Фіксування
вживаних комбінації разом із деякими забороненими призводить до повного
нівелювання процесу економії мови. Урахування труднощів та перешкод при
обробці іноземних термінів та фразеологічних одиниць допоможе створити
ефективні інструменти, необхідні для висловлювання людям, для яких і похідна
і цільова мови є іноземними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кількість досліджень з питань
іншомовної термінології та фразеології суттєво поступаються у порівнянні із
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дослідженнями в галузі монолінгвальних термінів та фразеологізмів, за
виключенням лексикографічних питань. Найбільш суттєво розглядають
лексикографічні проблеми у термінології та фразеології А.Рей та М.Перкинс [3].
Одночасно з цим, значно поширюються одномовні фразеологічні словники та
словники термінів (А.Кові та Р.Манків [2], М.Бенсон та Р.Ілсон [1]), але й
двомовні словники, за винятком збірників прислів’їв та висловлювань, є
надзвичайно цікавими (А.Кунін [5], М.Бенсон та Е.Бенсон). Набувають
актуальності базові дослідження методології вибірковості у іншомовній
термінології та фразеології, які включають автоматичну, напівавтоматичну та
механічну вибірковість; а також паралельну, порівняльну та монолінгвальну.
Враховуючи зазначені передумови, вдалося визначити мету даної статті, яка
полягає

у

вивченні

процесів

та

явищ,

які

запобігають

ефективній

лексикографічній обробці іншомовних термінів та фразеологізмів в процесі
викладання іноземних мов у закладах вищої освіти; а також у вивченні питання
готовності студентів у закладах вищої освіти

до оволодіння професійною

термінологією та фразеологізмами.
Виклад основного матеріалу. На основі аналізу наукової літератури,
вивчення навчально-виховної роботи у закладах вищої освіти, результатів
констатувального етапу педагогічного експерименту нами визначено й
обґрунтовано педагогічні умови формування готовності до оволодіння
професійною термінологією та фразеологізмами майбутніх фахівців:
-

створення позитивної мотивації студентів до оволодіння ними

професійною термінологією;
-

використання

комплексу

інтерактивних

технологій

навчання,

спрямованих на навчальну активність;
-

забезпечення єдності аудиторної та позааудиторної роботи у ЗВО з

метою формування толерантних відносин між студентами та розвитку їх
комунікативної компетенції.
Готовність студентів у закладах вищої освіти до оволодіння професійною
термінологією має на меті формувати здатність студентів будувати цілісні,
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зв’язкові й логічні висловлювання різних функціональних стилів в усній і
письмовій мові; передбачає вибір лінгвістичних засобів залежно від типу
висловлювання. Від наявності позитивної мотивації значною мірою залежить їх
активність до оволодіння уміннями і навичками ведення професійних
комунікацій,

що

є

запорукою

ефективного

формування

професійної

компетентності студентів. Під час вивчення іноземної мови студенти
оволодівають теоретичними засадами мовлення, засвоюють норми усного й
писемного мовлення, покращують культуру мовлення за допомогою оволодіння
її технікою (дикція,
вправність),

інтонація, наголос), культурою мовлення (мовленнєва

а також за рахунок майстерного застосування мовленнєвої

діяльності для впливу на слухача.
Наступною педагогічною умовою готовності студентів у закладах вищої
освіти до оволодіння професійною термінологією та фразеологізмами нами
визначено використання комплексу інтерактивних технологій навчання,
спрямованого на освітню активність студентів.
Технологія інтерактивного навчання включала такі методи (рольові ігри,
дискусія, метод «прес», мозковий штурм, колективний майндмеппінг), засоби
(підручники, посібники, аудіо- та відеоуроки, професійно-орієнтований текст) та
форми навчання (навчальний діалог, інтерактивний діалог, практичні семінари,
тренінги, ток-шоу).
Забезпечення єдності аудиторної та позааудиторної роботи у ЗВО з метою
формування

толерантних

відносин

між

студентами

та

розвитку

їх

комунікативної компетенції - третя педагогічна умова.
Значний вплив на формування готовності студентів медичних закладів
вищої освіти до оволодіння професійною термінологією та фразеологізмами має
позааудиторна робота, зокрема, такі її види, як: науково-дослідна, виховна,
волонтерська. У процесі дослідження майбутні фахівці брали активну у науководослідній роботі (гуртки, проблемні групи, участь у наукових конференціях,
круглих

столах,

дискусіях),

виховній

(організація

виховних

заходів),

волонтерській діяльності (участь у волонтерських організаціях, проведення
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благодійних заходів і акцій тощо). Участь у різних видах позааудиторної роботи
зумовила активізацію професійно-комунікативної діяльності студентів, сприяла
набуттю ними досвіду професійно-комунікативної взаємодії і забезпечила
суттєве підвищення рівня професійної компетентності студентів.
Одним із суттєвих результатів взаємодії аудиторної та позааудиторної
роботи щодо формування готовності до оволодіння професійною термінологією
та

фразеологізмами

майбутніх

фівців

є

створення

освітньо-виховного

середовища, насиченого елементами, що віддзеркалюють ідею полікультурності,
міжкультурного міжособистісного спілкування усіх

суб’єктів освітнього

процесу, зокрема, студентів один з одним.
Основні функції полікультурного навчально-виховного середовища:
- полікультурна освіта (знайомство не тільки зі своєю національною
культурою, але й з культурами інших народів);
- ціннісно-орієнтаційна функція (формування системи ціннісних орієнтацій
і відносин у процесі міжетнічної взаємодії);
- функція полікультурного самозбереження (дає можливість зберігати й
охороняти свою індивідуальність, розібратися у своїх етнопсихологічних і
полікультурних особливостях);
- функція соціальної адаптації (забезпечує виховання громадянина, що
опікується про збереження цілісності своєї держави, а також ефективне
пристосування студентів до умов життя в сучасному полікультурному
суспільстві);
- креативна функція (сприяє реалізації творчого потенціалу особистості
через розвиток як пізнавальної, так і соціальної активності) [6].
Основними критеріями полікультурної особистості є такі якості, як емпатія,
конфліктостійкість, толерантність, тобто потенційна можливість суб’єктів до
ведення гуманістичного діалогу, відкритість, терпимість, гнучкість, почуття
власної гідності, готовність до міжкультурного діалогу.
Полікультурну компетентність майбутнього фахівця слід розглядати як
важливий елемент його загальної професійної компетентності, як спосіб
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долучення студентів до різних культур з метою формування загальнопланетарної
свідомості, що дає можливість тісно взаємодіяти із представниками різних країн
і народів та інтегруватися у світовий культурно-освітній простір.
У процесі професійної підготовки важливим педагогічним аспектом стає
формування готовності студента до діалогу з іншою людиною, готовності до
компромісу, подоланню й запобіганню конфлікту в ситуаціях зіткнення
особистісних позицій у професійній сфері.
Виховання в дусі полікультурності слід розглядати як невідкладний
імператив. Воно має сприяти формуванню навичок толерантного мислення,
критичного осмислення й вироблення суджень, заснованих на загальнолюдських
моральних цінностях.
Для здійснення ефективної професійної діяльності абітурієнтам необхідні
наявність знань про способи представлення ціннісних орієнтацій у різних
культурах, знань про міжкультурні відмінності, психологію міжкультурної
взаємодії, знань феномена бар’єрів міжкультурного спілкування й способів їх
запобігання, умінь побудувати власну поведінку відповідно до норм іншої
культури в

ситуаціях

міжкультурної

взаємодії, умінь запобігання

міжкультурних конфліктів і проявів ксенофобії й етноцентризму, умінь плідної
міжкультурної взаємодії у професійній діяльності [7].
Ряд труднощів, притаманних процесу оволодіння знаннями іншомовної
термінології та фразеології, є загальними та, здебільшого, утворюють перешкоди
для опису лексичних одиниць та формування лексикону:
1) Потреби цільового користувача. Лінгвістичний зміст словників та їх
загальна макроструктура неухильно адаптовані до того, щоб відповідати
особливим потребам цільового користувача;
2) Еволюція мови. Так само як і монолексичні одиниці, багатослівні
фрагменти здатні змінюватися з часом, що може вражати їх значення чи
структуру [4];
3) Будова та призначення різної специфікації. Не залежно від того, чи ми
розглядаємо моно лексичні чи багатослівні фрагменти, словники часто
включають велику кількість інформації про лексичну одиницю;
293

4) Семантична складність лексичних одиниць. З’ясування лексичного
значення є складним процесом, особливо у випадку з багатоскладовими
лексичними одиницями, кожна частина яких здатна проявляти різний
семантичний характер;
5) Синонімія. Полісемія та синонімія впливають на багатоскладові
словосполучення, так само, як і на монолексичні одиниці;
6) Стилістичні варіації. Ця перешкода тісно пов’язана з процесом розвитку
мови. Термінологічний та фразеологічний лексикони – це вдалий інструмент для
опису різноманітних ситуацій шляхом створення нових оригінальних виразів;
9) Побудова загальної методології для відображення великої кількості
даних. Перешкоди у іншомовної термінології та фразеології здебільшого
спричинені труднощами встановлення еквівалентів лексичних одиниць у різних
мовах;
10) Розмаїття перекладацьких методик: точна лексична відповідність;
літературний переклад основи виразу із підбором підходящих варіантів
другорядних часин відповідно до контексту; неможливість літературного
перекладу жодного з елементів.
Висновки. Визначені нами педагогічні умови забезпечать підвищення
ефективності формування готовності студентів у закладах вищої освіти до
оволодіння

професійною

термінологією

та

фразеологізмами.

Зокрема,

проаналізовано труднощі, які виникають в процесі іншомовної підготовки
студентів, а саме ті, які пов’язані із оволодінням знаннями іншомовної
термінології та фразеології. Серед таких перешкод виокремлено наступні
лексичні та семантичних аспекти: потреби цільового користувача іноземною
мовою; еволюція мови, яка вивчається; побудова та призначення різної
специфікації похідного словосполучення або терміну; прихована лінгвістична
інформація термінологічного фразеологізму в цілому та його окремих
складових; семантична складність лексичних одиниць; вплив синонімії
багатоскладових термінів; стилістичні варіації оригінальних виразів; складність
демонстрації використання багатоскладових лексичних одиниць відповідними
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прикладами; необхідність побудови загальної методології для відображення
великої кількості даних та використання різних перекладацьких методик.
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MULTIDIMENSIONALITY OF LITERARY TEXTS
Despite globalization and universalism human values have remained a significant
determinant of society and creative expression (cf. 1, p. 19). Consequently,
contemporary linguists tend to research literature as a form of artistic meaning and
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emotional expression within cultural and pragmatic paradigms embracing a new
multidimensional synergetic approach. Thus, a transcultural theoretical paradigm
[13, p. 5] should be endowed to cope with the complexities of the literary text analysis
and/or translation, permitting to decipher a dynamic non-linear nature of textual
(sometimes alien) reality. The former is bound to provide the translator with the almost
obligatory flexibility while dealing with the varying blueprints and alterations both in
cultures and literatures, as well as to promote an innovative decoding methodology.
The article focuses on an attempt to move away from traditional patterns of text
deciphering while analyzing, interpreting and/or translating it to offer some techniques
to better understand the author’s intention interwoven in the textual fabrics as well as
to forecast a possible effect on the potential reader of the same or different from the
author background .
Key words: literary text, cultural aspect, pragmatic aspect, cognitional impact,
emotional impact, source text, target text.
Introduction. The correlation of cognitive reflection and emotional perception
of a literary text while reading was precisely defined Bertolt Brecht who claimed that
we feel through awareness and perceive through sensation [3, p. 12]. Consequently, the
impact of the artistic text on the reader is determined by the meaning it gives and the
sense being accompanied by the emotions it implies. Thus, any text correlates with the
world knowledge embodied in it and presumably holds a gamut of emotions and
feelings appearing as a result of processing the knowledge [5, p. 609]. Certain text
components are “responsible” for highlighting the author's intentions to express
something informative and stimulate the readers’ reactions, associated with the
perception and interpretation of textual reality.
Discussion. Cognitive perception of any information requires certain activities
of receptive nature, namely understanding [2, p. 140]. Understanding the text means
the transfer of human experience into the textual reality in order to capture the content
of the latter. In simpler words the message recipient gets the new information or
enriches the old knowledge of the world while constructing a certain idea of text
validity. At the same time, grasping the idea of the text – text semantics – involves
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appealing to a certain cultural, pragmatic and emotional experience of the recipient. At
the level of semantic understanding of the text there can be outlined a range of text
fragments that affect the intellectual as well as emotional state of the addressee.
Consequently, if the reader/ translator is taught how to deal with the text elements, the
semantics of which is or due to various factors, e.g. violations of conventional linguistic
norms, have become cognitively and/or emotionally significant, they will be able to
pinpoint the indicators of potential reactions of a hypothetical reader the text semantics.
Such identification of the potentially challenging text elements is based on the
knowledge of the reader about general rules of the language system, lexical, structural,
spelling, etc. rules of a certain language, and rules of language units in use.
Any act of communication is not limited to the transfer of information, because
the very occurrence of a communicative act is always caused by the speaker’s
(author’s) need to achieve a certain pragmatic effect, and in some way change the
physical, spiritual, emotional state of the addressee or recipients [12, p. 609].
Achieving these effects is possible only by purposefully selecting and using the variety
of means available to the system of a given language, not only certain stylistic means,
but also all graphic, phonetic, lexical, grammatical and syntactic means of the language
[6, p. 47].
A literary text is considered to be an imprint of a complex communicative act;
while perceiving and interpreting literary text, the reader seeks not only to understand
the work, but also experience aesthetic pleasure [8, p. 75]. Thus, it is a close
relationship between understanding and “experiencing” the text, that is, between its
semantic, cognitive and emotional perception.
In artistic communication to semantically and cognitively understand the
“material” content of the text and see some meaningful experiences objectified in it
[5, p. 509], the reader should be able to “feel” the situation, namely to associate it with
his/her own experience and “extract” a range of appropriate emotions. The translator
goes even further – s/he has to generalize what s/he feels using personal knowledge
and then deciphering the source text author’s intentions get “tuned into” the author’s
emotions while rendering the mixture into the target text.
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Considering the problems of such “sensual mastering” of the text [11, p. 685].
from the perspective of the versatility of what is understood by it, the perception of the
artistic text is activated, for instance, when non-traditional phonetic, graphic and
phonetic-graphic means, such as distorted spelling of individual words; irrelevant
punctuation; graphic highlighting, non justified capital letters, a distinctive font of
some words; graphic “images” – a specific segmentation of the text are used. Such
graphic marking is aimed at the “identification” of text units, which become significant
for the interpretation and challenging for translation.
There are many situations in the novel “Tully” by Paulina Simons that can serve
as illustration of how graphic-phonetic language means become cognitively and
emotionally meaningful. The first passage describes Tully’s behavior, the heroine of
the novel, who in the middle of the night smelled the smoke and discovered that it was
coming from the room where her husband was sleeping.
And then Tully yelled. She remembered that she couldn’t remember that she was
screamed, but she remembered that she couldn’t remember and then Tully yelled. She
remembered that she couldn’t remember that she was screamed, but she couldn’t
remember what she had been scared of.
“ROBIN! ROOOOOBIIIN! ROOOBIIIIN! ”
Boomerang’s bedroom, straight into their bedroom. It was on fire. [12, p. 609]
The state of horror and panic that engulfed the heroine was conveyed with the
help of several linguistic means: inversion (And then Tully yelled), which emphasizes
that something terrible was happening; the repeating of synonyms “scream” and “yell”;
the use of partial parallelism in describing the movement of the heroine with the
elements of an ellipse (ran past the bathroom, past Boomerang’s bedroom, straight
into their bedroom), as well as the mention of the fact that the heroine could not
remember later what exactly she screamed. Her cry is conveyed through the sensations
of an unwitting observer of the event – the son who was woken by his mother’s voice,
shouting out the name of his father (“ROBIN! ROOOOOBIIIN! ROOOBIIIIN!”). The
purpose of such spelling violation is to emphatically transfer (impose) rather than
describe the emotional state of the heroine. The text fragment is not directly connected
298

with the formation of the meaning, but rather with the strengthening of the emotional
perception of the passage.
A bright example of a complex graphic-phonetic means is another excerpt from
the novel – the end of Tally's talk with her mother’s friend, Lynn Mandolini. Discussing
the difficult relationship between Tally and her own mother, Lynn reminds the heroine
of an event that had happened to her back in school. When Talley was fourteen years
old, she was raped by her uncle, and her mother, having beaten her, called her a whore.
Later, when the Mandolini couple accompanied the girl to hospital to have an abortion,
they heard Tally scream only one “exceptional” word: “Mom”.
Now Lynn Mandolini shook her head. “No, Tully. You were screaming something
very particular. Do you remember? ”
MOMMY! MOMMY! MAMA! MAMA! MAMA! MAMA! MAAAAAMMMMMA!
MOMMMMMMEEEEEE! She is uttered a sound, she has copied and scratched her
eyes, screamed over and over. MOMMY! MAMA! MAMMMMMAAAAAA!
O, wretched memories. [12, p. 642]
The emotional perception of this fragment of the text is “prepared” by the tragedy
of the events that had happened to the heroine – a young teenager. The repetition of
spelling variations of the word “mother” (MOMMY! MOMMY! MAMA! MAMA!
MAMA! MAMA! MAAAAAMMMMMMA! MOMMMMMMEEEEEE!) serves as a
means of emotionally describing the condition of a child distraught with fear and pain
(she writhed and scratched, she flailed and she got ...). Forming a frame repetition, this
language unit not only serves as the formal beginning of an unpleasant event stuck in
the girl’s memory, but also creates the illusion of an unbroken scream, which reinforces
the reader's possible emotional reaction.
It should also be noted that the paragraph allocation of the final sentence of the
passage (O, wretched memories.) alongside with the absence of an exclamation mark
in it (the “O” being an interjection belongs to the category of poetic vocabulary and, as
a rule, is accompanied by an exclamation mark), is bound to become both cognitively,
culturally and emotionally meaningful. Thanks to the semantics of the word
“wretched” (“very unhappy”, “terribly bad”), this nominative sentence serves as a
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point of emotional contact between the author and the reader, co-experiencing “pathetic
memories” with the heroine.
In the analyzed fragments the language units, being similar in format (multiple
repetition of graphic variants of one word, combined with capital letters and
exclamation marks), differ from each other by the degree of intensity. The second
passage demonstrates the additional complexity of the language signs that are italicized
and duplicated.
Another example of highlighted text elements is the specific segmentation of
sentences / sentences in a paragraph, due to which the former become cognitively and
emotionally significant. The excerpt from the novel “The Rhinemann Exchange” by
R. Ludlam describes the author’s (narrator's) reflections on the psychology of the
leaders of Nazi Germany. The idea that they were fanatics and criminals is repeated
with the help of nominative sentences, each of which is highlighted in a separate
paragraph. These language units emotionally reinforce the thought expressed in the
preceding paragraph.
... The leaders were, indeed, fanatics, and the overwhelming evidence was clearly
established. Those crimes included wanton, indiscriminate murder, torture and
genocide.
Beyond doubt.
Criminals.
Psychopaths. [9, p. 22]
One more example of a culturally and emotionally significant piece of information
is given with the help of a typographic gap, which serves to technically, on paper,
“interrupt” the dialogue between the two teenagers in Katie Flann’s “A Happy, Safe
Thing”.
The heroine of the story is only thirteen years old, but, suffering from a rare heart
disease, she already knows the value of every day of her life. That is why her
conversation with her peer and neighbor, Eddy, about weddings and funerals, in fact
reflects the different views of children on life and death.
“Don’t you like weddings?” I say.
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“I like funerals better,” “Like what I’ve seen in my grandfather’s funeral,”
“But he was dead. “What is that better?”
“It’s not better exactly. But,” he says, pointing out, “You don’t know whether
you’ll have children, or you’ll see them. You don’t even know if they’ll be happy. ”
“But I’m not happy.”
“Or not,” Eddie says. He stares at the palm of his left hand. “Bad things happen.
You just don’t know when.”
“But this means that life is full of surprises”. “But that …” [10, p. 145]
Eddie’s idea that no one knows what might happen to people in the future (in this
case, with the heroine’s sister and her spouse who have just got married) is emotional
both in form and in content. A parallel construction (you don’t know what ... you don’t
know where ... you don’t even know if ...) functions as gradation which serves as a
message for underlying the emotional significance of the utterance. The space
following the statement is a pause, which is supposed to be paid attention to, as, on the
one hand, it summarizes what Eddie said, and on the other hand, it gives the reader an
opportunity to realize the importance of the following phrase: “But this means that life
is full of surprises”. The girl’s reflections who can die any moment on the existence
issues, her idea that the “unknown future” is still full of surprises, her positive, and
optimistic attitude becomes a “rethinking” of the boy’s pessimistic reasoning and
becomes the key idea of the passage, which is graphically supported by the additional
space preceding it.
As it can be seen from the examples, the key text elements for understanding,
interpreting and translating are frequently determined by the semantics of the entire
text, the characteristics of the reader's perception, the context in which this perception
takes place as well as universal and culturally-oriented background. The scheme of
deciphering the author’s intentions can be best described with the example about nonconventional spelling of the word “mother”. It graphically helps to first emotionally
react to the unusual spelling and then cognitively reflect on the situation that had
happened to the heroine (compare the situation how the word “mom” spelled like that
would be perceived if used, for example for illustrating the emotions of a child who
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has found a lost mother). As it can be seen, both cognitive and emotional perception of
certain text fragments is connected with and accompanied by the process of extracting
knowledge from it, which, in its turn, follows from text understanding.
Conclusion. In light of contemporary globalization, what mostly matters is the
need to find new interpretative codes and theoretical frameworks, together with new
approaches, that may prove better suited to the analysis of contemporary literature. The
reader should be taught to focus on deciphering a range of semantic, structural, stylistic
and pragmatic features of text elements that are targeted at provoking and/or
stimulating his/her reactions to the textual world and its objects. In other words, there
exists the premise for a critical perspective more attuned to the sensibilities not only of
a certain author’s style or reader’s experience, but rather of a growing cognitively,
emotionally and culturally “groomed” readership, that will be able to apply the
knowledge of the world (and the language system) to understanding the sense and
meaning of literary texts. Seen through this lens, text multidimensionality opens up a
new perspective towards the future research.
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IMPLEMENTING
MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING
THROUGH PODСASTS
The aim of the article is to study the essence and role of MALL (Mobile Assisted
Language Learning) in educational setting while developing different language skills.
The peculiarities and challenges of working with mobile devices in foreign language
classrooms have been described. The problems of working with a modern generation
of students and the need for more appropriate up-to-date mobile devices have been
considered. The application of MALL has been viewed as an unconventional approach
to teaching. Opportunities when working with new resources have been analyzed.
Keywords: MALL, mobile technology, podcast, language skills, foreign language
students.
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Due to significant changes in understanding modern approaches to teaching,
educators nowadays find themselves both blessed with a variety of new means of
knowledge transfer and perplexed as to the possible ways of implementing these
numerous resources.
Foreign language teaching like any other major discipline has been undergoing
drastic transformations in respect of using modern technologies in- and outside
classroom settings. To diversify educational process and to adapt to inevitable changes
in teacher-student cooperation, ESL teachers constantly draw inspiration from
exploring popular gadgets and mobile devices that are becoming more and more
widespread, especially among students.
Mobile learning environment seems to be building up speed, as mobile devices
have become an integral part of student life. As a generation that cannot see itself
without being constantly connected or instantly informed of the latest news, modern
students appear to have a different mindset and learning style. Scientists say that
wireless connection blurs the boundaries between where and when collaborative work
can take place [2, p. 274]. Ignoring such a state of things would be a fatal mistake in
the long-term perspective, thus today’s teachers have to fully exploit the possibilities
of the mobile age.
Mobile assisted language learning (MALL) is considered to be a subdivision of
computer assisted language learning. Notwithstanding the lack of substantial
theoretical research and standard views on MALL and its paradigm, teachers
demonstrate an unfading interest in ways of making good use of MALL in their daily
work. With each passing day, MALL is getting more attention and respect in the eyes
of even the most conventional ones among us, though the inconsistence between theory
and practice on MALL application is still considerable. The issue of MALL and its role
in ESL education has been a popular object of scientific investigations (A. KukulskaHulme, G.M. Chinnery, E. Klopfer, E.L. Low, L. Shield), while the notion of MALL
and its paradigm requires further research.
Mobile devices in education are no longer a distraction but a scientifically
proven supplement that will break the barriers of ESL classroom forever. E. Klopfer
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suggests the following benefits of using mobile phones in an English speaking
classroom:
 Portability – a device is taken to different places due to its small size and
weight.
 Social interactivity – exchanging data and collaboration with other
learners.
 Context sensitivity – the data on the mobile phone/device can be
gathered and responded uniquely to the current location and time.
 Connectivity – mobile devices can be connected to other device, data
collection devices or a common network by creating a shared network.
 Individuality – activity platforms can be customized for individual
learners [4].
As suggested by C. Huang and P. Sun [3], mobile devices are characterized by
connectivity and portability, whereas the former means the state of being connected to
the network to have open access to learning materials and the latter presupposes
students’ having mobile devices at hand to use materials at any suitable point of time.
Mobile phones are no longer just a means of making a call – they support “a variety of
data and multimedia features, most notably short messages and photography, but also
video photography and audio for playback of ringtones and music … including
individual and interactive games and access to information (such as driving directions,
travel information, and email)” [1].
The most common and easy-to-use means of mobile assisted language learning
nowadays appears to be podcasting. However, its simplicity should not be
underestimated, podcasts have proved to be a powerful tool in both stimulating
students’ interests and refining various language skills.
Podcasts are digital audio or video files, which are produced and available
online, because “new Web-based technology can distribute and provide access to audio
files” [6, p. 3]. The term “podcast” comes from a blending of two words “iPod”
and “broadcasting”, while the word “Pod” comes from an expression
“play on demand”.
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Podcasts come in different types and forms, which shows that podcasting is not
a static on-line phenomenon; they can be created, distributed, downloaded, shared, etc.
While there can be many types of podcasts to work with, authors usually distinguish
four types of podcast creation and distribution:
1. learners record their own individual pronunciation activities, group
discussions, presentations and distribute to their classmates;
2. learners record each other’s pronunciation activities, presentations for peer
evaluation;
3. teacher records learners in conversations, pronunciation activities,
presentations for teacher evaluation or distributes to learners for peer
evaluation;
4. learners record teacher in lectures, pronunciation tutorials and discussions for
out-of-class consolidation (consent must be sought for ethical reasons) [5, p.
165].
The advantages of using podcasts in a foreign language classroom can be
summed up as following:
- actuality of podcast information, that is constantly updated;
- authenticity of language material as native speakers produce academic
podcasts;
- opportunity to engage in real speech making out an individual, regional and
other features and manners of speaking;
- motivation in extensive learning;
- experiencing emotions that go along with acquiring new information.
Among the skills that benefit most from using podcasts in ESL classes,
obviously, are listening skills, as students face a number of tasks and challenges while
listening. One of them is the ability to understand the general topic of the podcast, to
have some background knowledge and to be ready to express your own point of view.
Effective Listening is impossible without the ability to follow the logic of the podcast
and to make a short outline of it. Such outlines can be used later for group and
intergroup discussions. It is also desirable for students to detect speakers’ opinions and
attitudes to the given topic.
Speaking skills are next to be developed while listening to podcasts as students
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are required to express their opinions, retell podcasts, answer key questions, etc.
Teachers can pursue to exercise students’ reading skills and engage them in reading
transcripts of podcasts shows available in most cases and additional information
provided on web-sites.
Speaking from my own experience, working with podcasts is most effective with
attention paid to the specific details both by students and teachers, among them the
following:
1. Paying attention to sounds and intonation of a particular podcast is as
important as actual listening comprehension. Making notes on intonation,
extracting certain phrases and shadowing them individually is an
appropriate way to learn more about phonetic peculiarities of a foreign
language.
2. To demonstrate adequate comprehension of a podcast, students are
supposed to grasp the meaning of what is being said, make up a plan of
the audio-track, indicate the general idea and be able to retell it in class.
3. Students’ reaction to podcasts is important to enable peer discussion and
evaluation.
4. To retell and discuss a podcast, students are supposed to make up a list of
words and meanings used [7, p. 154].
Podcasts are a new effective means of mobile assisted language learning, getting
a wide recognition among millions of teachers worldwide. While it saves a lot of time
in class, engaging students in extracurricular activities, podcasting provides challenges
for teachers as to the issue of organization and control. At the same time, podcasts offer
unlimited resources for study and a nonconventional approach to ESL classes.
Further research will focus on tutorial aspects of MALL implementation, in
particular creating guidelines for working with podcasts.
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BOOSTING STRATEGIC COMPETENCE IN THE ESP/EFL CLASSROOM:
THE PEDAGOCICAL PERSPECTIVE
The globalized world calls for the radical changes in the pedagogical approaches to
teaching languages. Current trends in English for Specific Purposes (ESP) and English
as a Foreign Language (EFL) methodology in Ukraine focus on the framework that
combines integrative and whole language principles that is to to help bridge the gap
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between learners’ receptive and productive language. Effective communicative
startagies aimed at overcoming communication difficulties are of crucial significance.
Recent research data in the fields highlighted prospective trends in the innovative
teaching methodology and practices, that are essential for practical needs of language
learners. The author emphasizes the idea that systematic shaping of students’ linguistic
skills via content-based EFL/ESP teaching enhances development of certain language
comprehension areas, such as perceptive, cognitive, pragmatic, informative, social,
cultural, and interactive in order to foster overall linguistic competence and successful
performance in different communicative situations.
Key words: strategic competence, integrative approach, content-based instruction,
communication strategies, communicative teaching.
Introduction. In recent decades integrating the four skills (speaking, listening,
reading, and writing) has been put into the focus of EFL/ESP language instruction in
Ukraine in contrast to the traditional approach that dealt with teaching these skills in
the language classroom separately. Essentially, current approaches to teaching
language in the country are based on the integration of the four skills as the foundation
for communicative teaching that is strongly influenced by the theories associated with
functional teaching. The advantages and disadvantages of integrated teaching are
viewed as crucial for determining its efficacy in the second or foreign language
classrooms, with special emphasis put on the pedagogical conceptualizations and
outcomes of language instruction in terms of communicative and learning strategies of
language learners.
The methodological reasons for using the pedagogical model of four language
skills integration in the EFL/ESP in Ukraine are determined by the obvious advantages
and perspectives of enhanced language performance in addition to the use of integrated
curricula language teaching that are of great significance alongside with the other
pedagogical issues typically associated with novel teaching practices. The aim of the
article is to address the main methodological considerations that empahasize the
benefits of the integrated foreign language instruction in the country with the aim to
design effective instructional activities that might be useful for language learners in the
309

future in the context of the globalized job market that demands foreign language
proficiency in many employment spheres.
Discussion. The present pedagogical context in Ukraine is characterized by the
challenges set by new requirements to the language knowledge and skills making
incorporating special techniques into the preparation of Ukrainian students a must at
different education levels in the country. In this respect the use of a range of contentbased tasks and activities relevant for training a fluent or good user of English is viewed
as part of EFL/ESP teaching to ensure proper training to fully support students’
development and specialist knowledge in accordance with the guidelines of Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment [4]
to help them meet challenges of today’s global working world.
Major pedagogical principles in the EFL/ESP methodology, in our view, should
focus on three broad areas:

content-based communicative framework, effective

classroom practices, and curriculum innovations that will have a positive impact both
on the language instruction and educating the young generation. The theoretical
postulate focal for efficient EFL learning is the idea of metacognition, developed by N.
Anderson who regards it as thinking about thinking, includes five components:
preparing and planning for learning, selecting and using strategies, monitoring
learning, orchestrating strategies, and evaluating learning progress in two major areas
of English for specific purposes and English for academic purposes [1].
Having analyzed numerous researches on pedagogical issues of teaching foreign
languages E. Hinkel claims that the principles underlying language instruction in the
second half of the 20th century postulated instruction of four language skills (listening,
speaking, reading, and writing) separately [7]. As to so called real-world situational
contexts of instruction, with lessons built around specific topics there evolved a widely
recognized teaching technique known as PPP (Presentation, Practice, Production)
based on the assumption that language learners can be guided from controlled practice
of language features to free and automatic production of language in any or all of the
four skills. Still, many ELT practitioners supported the opinion that the situational
method was somewhat limited in scope and did not provide clear principles that could
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guide curricula and instruction. Only when the concept of "communicative
competence" [5] was introduced in the academic context there were obvious changes
in the perspectives on how language skills should be taught and used for
communication both inside and outside the classroom. Next the social context started
to be considered in Communicative Language Teaching that focuses on teaching
language skills with the goal of enabling learners to communicate meaningfully. M.
Canale and M. Swain [2] developed an instrumental framework of language
competence that learners are expected to achieve – communicative, grammatical,
sociolinguistic, discourse.
A pedagogical perspective of teaching communicative strategies is accentuated
by P. Faucette who summarized the main peculiarities of popular models for
integrating teaching of language skills and drew attention of language practitioners to
their pedagogical benefits. The models analyzed appear to vary substantially in their
complexity and in the types of skills that can be integrated to enhance learning; the
most basic type of integrated teaching incorporates the skills in the same language
medium, either spoken to include listening and speaking, or written to include reading
and writing while more complex integrated curricula combine a range of language
skills [6].
Rationale. Methods and techniques that focus on integrated teaching call for the
essential changes in the EFL curricula that commonly include basic teaching and
learning objectives: language features needed for communication and used in the
context of communication, as well as thematic and cohesive stretches of discourse for
language input, rather than a focus on discrete vocabulary items, patterns, or grammar
points [14]. We believe that instructional activities can link listening with reading to
promote speaking or writing, and/or to facilitate both speaking and writing. In complex
integrated teaching methods, such as “text-based” (also called “genre-based”),
language input materials are usually organized thematically. In this way, according to
R.M. Paige, A.D. Cohen, R.L. Shively, theme, register, and language content can be
made consistent and cohesive to expose learners to contextually linked vocabulary,
relevant grammar constructions, and discourse organization features [10].
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Analyses of teaching materials, techniques and activities used within the
integrative skill approach prove that appropriate learning strategies facilitate language
learning to a great extent [13]. “Learning strategies are considered to be specific
actions, behaviors, and procedures involved in the process of learning. The
understanding of learning strategies in terms of metacognitive, cognitive, and socialaffective categories provides grounds for their effective application for the
development of strategic competence. Strategic competence is defined as “verbal and
non-verbal communication strategies that may be called into action to compensate for
breakdowns in communication due to performance variables or to insufficient
competence” [3, 30].
R. L. Oxford believes language learning strategies can be divided into six
categories: “1) cognitive: practicing and repeating new words; deductive reasoning,
translating, analyzing; taking notes, highlighting, summarizing; 2) meta-cognitive:
paying attention, organizing, setting goals, and objectives, evaluating one‘s own
performance; 3) memory-related: creating mental linkages, such as grouping and
placing words in context; applying images and sounds to represent things in memory;
structured reviewing; using mechanical techniques, such as physical response;
4) compensatory: selecting a topic for discussion based on one‘s knowledge of the
language and shaping the discussion to avoid unknown vocabulary, guessing at words
based on context, using gestures and coining words to communicate; 5) effective: using
music or laughter as part of the learning process, rewording oneself, making positive
statements about one‘s own progress, discussing feelings; 6) social: seeking correction,
asking for clarification, working with peers, developing cultural understanding” [9,
363].
Still, studies of strategy instruction show that training can be effective and result
in improved foreign or second language skills and learning, both receptive as well as
productive ones. Using appropriate learning strategies helps students make progress
and be more successful in language learning [7; 11; 12]. Moreover, the positive
outcomes of learning strategy instruction support development of communication
strategies.
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Communicative teaching framework used in EFL and ESP is grounded on the
solid evidence and theoretical foundations worked out as a result of various linguistic
analyses in addition to the new findings in the theories and practices of language
teaching. H.G. Widdowson’s insight into the importance of discourse in the classroom
added considerably to the understanding of language comprehension and production.
These are being viewed as processes that do not operate in discrete "units” [16]. The
idea led to the conclusion that language learners need to develop receptive and
productive skills in both spoken and written discourse via integrated communicative
activities which is linked to the theoretical assumptions of task-based instruction
developed in the1980s.
Currently, task-based teaching is the most widely used model of integrated
language teaching due to the fact that it provides extensive classroom simulation of
real-life interaction. The guiding principles of the design of teaching materials and
modules for integrating a variety of language skills highlighted by D. Nunan [8]
implied the use of authentic language models and exemplars, continuity of language
work from comprehension to production, explicit connections of classroom language
practice to real world uses (e.g., a business presentation or a job interview), and a
systematic language focus that enables language learners to identify, analyze and study
language regularities.
One of the basic characteristics of Content-Based Instruction (CBI) is based on
the principal of language taught within the context of the content. The main idea behind
the CBI is that the more content students are engaged with, the more promoted their
intrinsic motivation is. In addition, students are believed to be able to use more
advanced thinking skills when learning new information while focussing less on the
structure of the language. According to F.L. Stolle, sound teaching practices in the CBI
classroom include: extended input, meaningful output, and feedback on language and
grasp of content; information gathering, processing and reporting; integrated skills;
task-based activities and project work, enhanced by cooperative learning principles;
strategy training; visual support; contextualized grammar instruction; culminating
synthesis activities [15].
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The approach specifies the ideas about the effective use of language that involves
a wide range of cognitive, social and interactional skills and competences, so there is a
set of viewpoints on language from formal, sociological and psychological
perspectives, as well as from practical concerns of language teaching as
communication involves the deployment by language speakers of a vast range of skills.
So, effective teaching of language learners’ linguistic skills requires a systematic focus
on the development of certain language comprehension areas, like perceptive,
cognitive, pragmatic, informative, performative, socio-cultural, critical thinking in
order to ensure their competence and effective performance in the language use.
Recent research data in EFL/ESP help identify the prospective areas and stages in
teaching methodology and practices to meet the requirements to language levels set in
the Common European Framework of Reference for Languages. These appear central
in terms of their consolidating role that fosters the achievements of practical needs of
language learners as the main principles worked out in the ESP/EFL field target at all
linguistic, cognitive, and logistic aspects of the instructional process. As to the main
methodological foundations for innovative language instruction these were defined by
T.S. Rodgers within the framework of ten basic principles:
1) Teacher/Learner Collaboration: using matchmaking techniques to link learners
and teachers who have similar styles and approaches in language learning.
2) Method Synergistics: crossbreeding elements of various methods to find those
practices which best support effective learning.
3) Curriculum Developmentalism: viewing methodology as an integrated
component in a larger view of functional design.
4) Content-Basics: assuming that language learning is a by-product of a focus on
meaning, on acquiring some specific topical content.
5) Multi-intelligencia: basing instruction on a “multi-intelligencies” view in
which different approaches play to different learner talents.
6) Total Functional Response: reconstructing the Notional/Functional idea with
some new systemic twists.
7) Strategopedia: teaching learners the strategies they need so that they can learn
on their own.
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8) Lexical Phraseology: recrafting both the nature and substance of language
learning to focus on lexical phrases and collocations.
9) O-zone Whole Language: engaging all aspects of language study – literature,
language history, linguistic analysis, and so forth – in support of second language
learning.
10) Full-frontal Communicativity: engaging all aspects of human communicative
capacities – expression, gesture, tone, and so forth – in support of second language
learning [12].
In addition, there are supporting factors that influence the effectiveness of
teaching these being instruction and logistics. The theoretical rationale of the
integrative approach leads to singling out the following main objectives that are to be
reached at the sessions to ensure clear understanding on the part of participants of the
methodological basis and effective ways of its implementation: to explore the new
perspectives in EFL/ESL methodology to apply innovative effective approaches in the
classroom; utilize the principles of integrative skills teaching thorough meaningful
activity sequences; diversify the repertoire of tasks and activities to meet the needs of
the language learners; have a clear idea of materials design and adaptation, etc. In our
view, the fundamental factors that ensure the effectiveness of the lesson are appropriate
materials that is adequate input, theme-based instruction, systemic use of integrative
creative activities, flexibility or switch to different modes – individual, pair, small
group work, awareness on the part of the instructor of the particular educational context
in order to meet the needs of language learners to the full.
Another important aspect to be mentioned is the feature of

this kind of

instructional framework based on cooperative learning and learner autonomy as it
presupposes the application of MI theory, with follow-up activities designed to engage
students in further self and cooperative study outside the classroom. Undoubtedly, it is
the quality of EFL/ESP teaching that comes first among the factors that ensure high
standards in language education in addition to the curricula, instructional methods and
approaches, materials used, and teacher expertize.
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Conclusion. The theoretical fundamentals of the integrative approach are based
on the assumption that the use of content-based instruction results in active interaction
of language learners with the teaching materials as they recognize, decode and
construct linguistic meanings by utilizing numerous cognitive techniques; in different
modes of interaction in the language classroom; in the deployment of cooperative
learning and learner autonomy principles; in linking the materials to the socio-cultural
environment in which language learning takes place.
Integration of skills stimulates the whole language learning as it engages students
in meaningful interaction. Language teachers should direct their instructing efforts both
at the development of all language areas and skills as well as at raising students’
awareness of social and cultural peculiarities of the target language. Communication
and learning strategies and tasks, appropriate materials that teach, are to be used in the
ways to help develop students’ ability to deal with academic materials effectively and
to train expert language users. The logistics of preparing competent users of English
requires that teasching objectives are to be addressed carefully to assist language
learners to reach the proper level of language performance.
Overall, the EFL/ESP in Ukraine is to follow the guidelines of the recognized
testing systems to incorporate innovative approaches and methods into the foreign
language training in accordance with Common European Framework of Reference for
Languages.
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CULTURES INTERACTION: TRANSLATION CHALLENGES
Studying on language, culture and translation and the relationship between them are
valuable issues due to the importance of human communication in the world. The
variety of languages with different cultures and necessity of communications in human
life caused translation to be a very effective factor in communicating, exchanging
cultures, and knowledge. Thus, it seems that language and culture are closely related
and it is essential to consider both in the process of translation. Although there might
be is no specific frame and force on how a translation must be done, all translators
who transfer natural meaning based on the cultural and religious norms of their
society, encounter some limitations and censorship through translation. As languages
and culture are complimentary of each other, and cultural features of every region is
different, translators not only should concentrate on how to convey the same meaning,
but also attempt to show the dissimilarities between two cultural perspectives. This
article focuses on the role of translation in the formation and development of cultures,
the interaction of different cultures in the process of translation. An attitude of culture
to translation, a number and quality of translated texts, existence or lack of contacts
with other cultures are considered as determining factors in the development of each
particular culture.
Key words: cultural contacts, primary culture, translation, translation history, culture
contacts history, traditions in translation.
Introduction. Human history can be represented as a history of cultural contacts.
Whether those were friendly contacts or “collisions”, wars, is of less significance, if
we think about cultures and their interactions. What really matters is the establishing
of some kind of relation of one culture to the other resulting from the “contact”. As is
widely known, some primary cultures or “pre-cultures” played a very important role
in World cultural history. “They were so unique and they produced so many ideas of
their own that we can disregard the influence of other cultures upon them” [3]. These
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are ancient cultures of India, China and Greece. Their basic characteristics served the
basis for the distinction of “Eastern culture” and “Western culture”. The so-called
“East-West problem”, which is considered to be one of the most difficult in humanities,
is based on the distinction of primary cultures.
It is worth mentioning here that the very notions of “East” and “West” do not
belong to the sphere of geography science, but are related to different “attitudes to the
World” developed by cultures. Furthermore, as the distinction between “East” and
“West” was established by the Europeans, it came to be “one-sided”, juxtaposing
“Western attitude to the World” (Europe, North America) to all other “World
attitudes”, naming the latter “East”. Thus, figuratively speaking, Europe came to be
surrounded by “East”.
The tradition of translation in different cultures. There are significant
differences between Eastern and Western cultures and philosophies. The social
structures, attitudes of individuals and groups, philosophies, and many other
characteristics are observably different between East and West. In primary cultures
translation did not play a significant role as all most important texts were written in the
language of primary culture. A. Lefevere stresses that cultures considering themselves
“central” do not communicate with other cultures unless they are forced to do it. He
writes: “Cultures that do not pay much attention to the Other are not just cultures that
consider themselves central in the great scheme of things; they are also cultures that
are relatively homogeneous... Cultures that are relatively homogeneous tend to see their
own way of doing things as ‘naturally’, the only way, which just as naturally becomes
the ‘best’ way when confronted with other ways. When such cultures themselves take
over elements from outside, they will, once again, naturalize them without too many
qualms and too many restrictions [4, p. 14].
If we do not take into account primary cultures and exclude cases of complete
disregard by one culture the existence of the other, then we should state that in each
case of contacting cultures there emerged a “translation situation”. We shall refer to
contacting cultures as ‘A’ culture and ‘B’ culture. A culture involved in translating
texts of another culture we shall term ‘A’ culture.
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The history of translation is to a great extent a history of cultural contacts.
Cultural contacts can be called effective if contacting cultures were eager to understand
each other. ‘A translator’ played a role of “mediator” or “organizer” of cultural
interactions. Another thing to note is that what and in what way is being translated
influences further interactions between the cultures. In other words, what people of
culture ‘A’ know about culture ‘B’, what and to what extent they understand, what they
accept or what they are against, depends directly on the tradition of translation existing
in their culture. Under the tradition of translation we understand 1) a bulk of translated
texts (their number and status in culture ‘B’); 2) existence of translation tradition (the
latter determines translators’ qualification).
The existence of a developed translation tradition in a culture influences the
culture as a whole. The reason for this is that in translation not only “the contents” (“the
themes”) of the other culture, but also different ways of understanding, different modes
of thinking, different attitudes to the World, different ways of “thinking within the
language” (grammar and language in general determine to a great extent attitude to the
World in a particular culture) are being transmitted. The existence of developed
translation tradition in a culture helps for the understanding of its peculiarities, its
unique place among other cultures.
To sum up, an attitude of culture to translation, a number and quality of translated
texts, existence or lack of contacts with other cultures determine the development of
each particular culture. Translation activity, philological in nature, influences a great
deal the development of cultures, helps for the intercultural exchange of ideas and texts.
The most common cases of intercultural translation traditions. I. Culture ‘А’
à culture ‘B’ (values of culture ‘A’ are transmitted into other cultures by means of
translation). “Continental” cultures usually have a history rich in cultural contacts.
Translation played a very important role in cultural formation of Europe. National
languages and cultures were formed under the influence of sacred texts translated from
classic languages into different languages of Europe and specific European mentality
(ideas, values, feelings, notions, beliefs and so forth) was born.
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The Bible, being the central text of Western culture, was transmitted in
translations because the original texts and earlier translations that served as the original
texts for some time (Septuagint, Vulgates) had become inaccessible: authoritative
classical languages came out of use and were replaced by national languages.
Translation of the Bible into national languages favoured their formation and
development. Translation of the Bible and formation of most of European cultures
happened at the same time in history. To give an example, the translation of the Bible
by Martin Luther influenced not only the religious formation of Germany, but also
played a very important role in shaping of modern German language and culture.
Circling in England of Protestant (Hebrew and Greek influenced) King James’ Bible
and Catholic (Latin influenced) Rheims Bible resulted in combination of Greek and
Latin fragments in the English language [1].
The fact that the central text of Western culture was transmitted into all the
cultures of Europe in translation is of utmost importance. Most authoritative
translations came to be treated as the original, while earlier translations lost that status.
By 1972 the Bible had been translated into 1473 languages. It had been done on the
initiative of Europeans who considered transmitting the main text of their culture into
the cultures of the world their “missionary task”. American biblical society coordinated
translation of the Bible into “exotic” languages.
Tendency to transmit the values of European culture into other cultures became
one of the most important ideas of European culture as a whole. Modern ideas of
‘globalization’ and ‘open society’ are only natural consequences of the “expanding”
orientation of Western culture. Still, as N. Galeyeva points out, the attitude towards
translation in European culture is paradoxical: the central text of the culture is
circulating in translation, actually not having an original, but the general attitude to
translation in Western culture is that of condescension and tolerance. Translation is
looked upon as unavoidable supplementary activity, while its culture-formative
function is not taken into account [1].
I. Culture ‘А’ ß culture ‘B’ (a culture “learns” values of other cultures but the
translation activity leads to no cultural effects). Quite the opposite tendency is found
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in the Near East. As is widely known, already in “pre-Muslim” period of history all
accessible texts of neighbouring cultures were translated into Farsi by translators in
“translation schools”, which were called “Houses of Wisdom.” The most famous
translation centres were in Bukhara and Bagdad, where there existed rich ancient
libraries. Most texts of classical antiquity were translated first into Farsi and later in
Arabic. It is worth mentioning, that when antique classical texts were lost in a fire in
Alexandria library, they were translated into European languages from Arabic, and not
from the Greek original. It is also a well-known fact, that Aristotle’s texts were first
translated into European languages from Arabic and only later from Greek. Meanwhile,
while translating different texts into Arabic, Arabic culture was not interested in
transmitting the texts of its own culture into neighbouring cultures. European culture
in its turn did not show any interest in Arabic culture as it had antique and biblical
tradition.
The Koran, the central text of the Near East culture, has never been translated
into other languages on the initiative of Muslims. Neither have been translated other
texts. Lots of texts were translated into Arabic and nothing from Arabic into other
languages. In Arabic there were special terms to denote “translation in general” and
“translation into Arabic”. A true believer was supposed to know or to learn Arabic and
read the Koran in the original.
This type of culture is termed by N. Galeyeva a “sponge culture” (we would term
it also an “adsorptive culture”). Galeyeva writes: “The culture of the Near East as a
whole can be called a “sponge culture”, it “sucks up” cultural values of other cultures
like a sponge, and it is not interested in transmitting values of its own into other
cultures. It principally remains a closed society, and “opens itself” only to those who
are eager to accept its “linguacultural” laws. [1]
The original text (the Koran written in Arabic) is the central text in the Culture of
the Near East. Its authority is unshakeable. Translations are considered insignificant
and are done only when necessity arises. Arab Muslim conquests did not lead to the
translation of the Koran. Neither the texts translated into Arabic influenced the
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development of Arabic culture. The reason was that all basic ideas of the culture were
those of the Koran.
III. Culture ‘А’ (ß acquisition and interpretation of the values of culture ‘B’) with
the aim to develop the culture of its own (culture ‘А’ à generates its values). Attitude
of Japanese culture to translation is unique. Being an “island culture”, Japan came into
contact with other cultures with the aim to develop its own culture. The idea to transmit
the values of its own culture into other cultures did not appear until the end of the 20th
century when Japan established “The Japan Foundation” and started the process of
“introducing” of Japanese culture to the cultures of the world.
In 6th – 8th centuries translation of texts of Chinese classics allowed Japan not
only to accept Buddhism but also to increase the expressive potential of the Japanese
language by means of borrowing of Chinese characters and words. The Meiji period
(1868–1912) marked the start for translation of most important technical and cultural
works from different languages of the world. At present Japan can boast to have one
of the richest collections of translated books in the world.
As we have already stated before, a number of translated texts can determine the
cultural status of the country among the cultures of the world. One of the most
significant facts is that translation activity in Japan was conducted as interpretation.
Values of other culture were interpreted within the sphere of cultural meanings of
Japanese culture. Zen can serve a vivid example. Born in India, it reached Japan
through China, and only in Japan it gave rise to the so called “Zen art forms” and
Japanese aesthetics.
IV. Culture ‘A’ has numerous cultural contacts; there are numerous language
borrowings but the idea to transmit its own values into other cultures is of no
importance. Cultural contacts of Slavs (their relations with other nations can be rather
called “permeating”) have always been so extensive that it is difficult to point any
particular period in their history.
Orthodox Church considered its values sufficient and did not favour cultural
contacts with Catholic cultures. In Ukrainian society in general translation was
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“replaced” by a system of education. It was a norm for an educated person to be able
to read books in most important European languages, Latin and Ancient Greek. At the
same time translation occupied an important place within Ukrainian literature. Many
Ukrainian writers and poets were involved in translation of ancient classics literature
and literatures of the world.
Conclusion. There is no doubt that differences in translation traditions had
definite impacts on the cultures. Thus, for example, lack of tradition of translation of
Koran paved the way for its arbitrary interpretation, of which modern history gives lots
of examples. Numerous differences in notions of Western (first of all, Catholic)
Christian tradition and Eastern (Greek, Orthodox) Christian tradition are conditioned
by different Bible versions. The Orthodox Church used the Greek version (Septuagint)
and the Catholic Church used the Latin one. N. K.Garbovskij points out that Geronimo
translated The Old Testament from Old Hebrew into Latin, and all the other translations
were made from Greek, not from Old Hebrew which was lost by that time, and they
were translations of previously translated texts and not translations of the original
version [2]. It is also worth mentioning here, that use of Latin and Cyrillic alphabets in
Slavic countries is conditioned by different Christian traditions. Catholic countries use
the Latin alphabet (the Bible was translated from Latin) and Eastern Christian countries
use the Cyrillic alphabet which is more close to the Phoenician alphabet.
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RULES AND RECOMMENDATIONS FOR SUCCESSFUL TERMINOLOGY
TRANSLATION IN FRAMES OF TERMINOLOGY COMPETENCE
The article summarizes the rules and recommendations for adequate translating of
terms and definitions as well as skills and abilities necessary for a translator in frames
of terminology competence. The major types of definitions have been outlined in the
article. General recommendations as to the form and content of terms and definitions
have been summarized in the article. Term recognition is recognized as the key element
of terminology competence.
Key words: terminology competence, term recognition, translation freedom,
ambiguity, explicative contexts.
The issue under discussion. Among the challenges posing themselves before a
translator in his/her professional activity, terms and terminology in particular occupy a
special place because of several reasons. First, new terms are often used intuitively,
never being properly defined by lexicographers. Thus, terms proliferate, resulting in an
undesirable lack of terminological consistency due to crowdsourcing, collaborative
translation, volunteer translation, amateur translation, or machine-translation.
Analysis of recent research and publications on the topic. Therefore, the
question of the competences, skills and abilities necessary for adequate and faithful
terminology translation as well as the rules and methods of terminology translation is
topical whenever the professional training or professional requirements of a translator
of interpreter are discussed (Bogucki L., Cabré M., Meyer I., Roseni E., Thelen M.).
The above said has determined the aim of this article, which is summarizing the
abilities, rules and recommendations needed to perform a quality terminology
translation.
Basic material presentation. Terminology work requires a number of abilities,
such as:
- ability to identify the terms that designate the concepts that belong to a subject field;
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- ability to confirm the usage of the terms in reference documents;
- ability to describe concepts concisely;
- ability to distinguish correct usage from improper usage;
- ability to recommend or to discourage certain usages with a view to facilitating
unambiguous communication [4, p. 10].
A terminologist may well be a domain specialist, a lawyer or an attorney, for
example, who stopped working as a lawyer and who trained as a terminologist in the
field of law. A terminologist may, however, also be translator.
A translator is a translation-oriented terminologist who engages in terminology in
function of translating. However, a translator may well become a theory-oriented
terminologist.
Translation-oriented terminology and translation are so closely related to one
another that there are more similarities than dissimilarities.
Translation, i.e. domain-specialist translation needs translation-oriented
terminology. The latter brings in the terminological principles from theory-oriented
terminology that may, as appropriate, be applied to solve translation problems. These
principles may be used as heuristic discovery procedures.
Applying the principles of theory-oriented terminology, the translator learns how
to work in a structured way in the translation process, i.e. the steps to be taken in
process from SLT to TLT. This may not be limited to the translation of domain-specific
language, but may be transferred to the translation of general language as well.
Terminology brings in that the principles governing term registration may influence in
a positive way the registration of translations in general for future use, and perhaps,
also the translator’s attitude towards and handling of translation memories [4, p. 12].
7 types of definition are predominant in the current research on the topic:
a) definition by analysis/intentional definition;
b) definition by synonyms;
c) definition by paraphrase;
d) definition by synthesis (by identifying relations, by description);
e) definition by implication;
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f) definition by denotation;
g) definition by demonstration.
The following 3 mixed forms have also been outlined:
1) definition by analysis + description,
2) definition by synonym + description
3) definition by synonym + analysis [3, p. 12].
Cabré distinguishes three main types of definition: linguistic definitions,
ontological definitions, and terminological definitions [2, p. 56].
Linguistic definitions do not usually include all the characteristics of a concept
but rather those that are most important for differentiating it from another concept in
the language. The main goal of linguistic definitions is to clearly distinguish different
concepts.
Ontological definitions include all the particular intrinsic, extrinsic, essential, and
complementary aspects of a concept, regardless of whether they are relevant to defining
it as a class or not. We often find encyclopedia-like features in definitions.
Terminological definitions are more descriptive than contrastive; they describe
concepts in exclusive reference to a special subject field and not to a linguistic system.
For translators, i.e. specialist (non-literary) translators, terminological definitions
are to be preferred because of the direct link to special subject fields. Commonly,
preference is, furthermore, given to intentional or analytic definitions.
There are separate rules or recommendations for form and content of definitions.
Cabré gives a useful and detailed list of such rules and recommendations for
content of definitions
1) must describe the concept (i.e. they must be true);
2) allow differentiation of the defined concept from similar concepts in the same or in
different special fields.
3) bring together the dimensions pertinent to each special field.
4) be located in the perspective of the conceptual field a concept belongs to.
5) be appropriate for the aims of the project in which they are presented [2, p. 48].
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Rules and recommendations for form of definitions are the following:
1) written so that the initial descriptors are of the same grammatical category as the
head term and are in an inclusive relationship semantically with the head term.
2) use known words; if more specific words are used, they must be terms defined in
the same glossary or dictionary.
3) should not be circular.
4) should not be defined by negating something else.
5) should not include unnecessary paraphrases that only provide information that could
be derived from the term itself
6) should avoid metalinguistic formulae [1, p. 8].
Although in the actual practice of translation-oriented terminology these rules and
recommendations are not always complied with, they are, nevertheless, very useful for
term registration. If these rules and recommendations are adhered to, the results will
be more useful for future translations (in particular when term registration is done with
the help of a terminology management system, which is, after all, one of the main
objectives for a translator when registering terms.
Similarly, there are rules and recommendations for contexts. These, too, are very
useful for translators when registering terms. Term registration usually includes the
registration of a typical context in which the term is found to occur. There can be
distinguish three types of context: associative contexts, explicative contexts, defining
contexts. An associative context provides no information about the concept covered by
the term, but it does show that the term is used in some specialized language. An
explicative context creates an approximate image of the concept covered by the term
by adding information on the concept’s function. A defining context contains
descriptors in sufficient quantity and quality to cover a very clear image of the concept
covered by the term, from which a true definition could be readily inferred,
complements, as it were, a definition) [3, p. 212].
Such rules and recommendations can be very helpful for the translator. Apart from
this obvious benefit of theory-oriented terminology to translation there are other more
general benefits such as:
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1) consistency in the translation of terms and domain-specific language in general: this
may eventually also lead to consistency in the translation of general language;
2) systematization of searching strategies and techniques: especially when the
following sequence of steps is applied: 1) start from definitions, (2) compare
definitions, 3) compare definitions with context of term;
3) boost of term recognition and increase in awareness of difference between general
language and domain-specific language: the more the translator works by
terminological principles and uses these as discovery procedures, the more insights
he/she may get for subtleties of meaning whether in domainspecific language or in
general language, and the better he may recognize terms from words;
4) systematisation of term registration: practice makes perfect [4].
Translating terms was comparted with translating general language and the
question rises if terminological competence should not be considered a separate
competence from translating competence. Thus, terminological competence in
translation-oriented terminology, to indicate that it pertains to translators and not to
terminologists is defined by the following:
1) term recognition competence: the competence
a) to identify on the basis of textual context in the SLT and in comparable texts and
translated texts if an SLT item is a term or a word, and
b) to determine with the help of the matching competence if the SLT term (if so
identified) is used in its standard meaning and context;
2) matching competence: the competence
a) to match the definition of an SLT term with the definition of a candidate equivalent
term,
b) to match the linguistic context of the SLT term and the linguistic contexts of a
candidate equivalent term,
c) to match the level of communication of the SLT term with the level of
communication of a candidate equivalent term;
3) recording competence: the competence
a) to record definitions in line with terminological principles for definitions,
329

b) to record contexts in line with terminological principles for contexts,
c) to provide both definitions and contexts with indications of level of
communication [1].
When translator comes across a term in SLT, he should depending on the
specifications of the commissioner, e.g. to translate for a different audience provide the
standard equivalent term in TLT, provided there is one. If there is no standard
equivalent term, he has to apply a translation procedure. This means that in the case of
terms the domain-specialist (non-literary) translator has less translation freedom when
terms are involved. In the case of words, i.e. general language items, the translator has
more translation freedom and may often choose from among a number of synonyms.
If a translator comes across an item in SLT that he regards a word and translates it as
such, whereas it appears to be a term, the translator gives an inappropriate translation.
All the above said explains why term recognition is so important. It is all the more
important because a domain-specific text does not only contain domain-specific
language, but also general language. It is in this respect, i.e. term recognition, that
terminological competence differs from translating competence.
Only when the translator also has terminology competence, may he be of help to
the theory-oriented terminologist: only then will the translator be able to identify and
disambiguate terms in context and establish equivalence between SLT and TLT terms.
Conclusions. As has been said above, part of terminology competence, in
particular of term recognition competence, is that the translator is able to determine if
an SLT term (if so identified) is used in its standard meaning and context. This may
provide the theory-oriented terminologist with useful information that he may use in
the description of the term in question.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО ОБУМОВЛЕНОЇ
ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГ ДЖ. К. РОУЛІНГ З ЦИКЛУ
ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА)
У статті запропоновано порівняльний аналіз перекладів твору англійської
письменниці Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» українською
та російською мовами. Для аналізу обрано, зокрема, культурно обумовлену
лексику, переклад якої вимагає від перекладача знання не лише мови, але й
культури, традицій та вміння передавати національний колорит та
самобутність народу. В статті описані основні способи перекладу реалій та
проаналізовано доцільність їх використання в художній літературі для дітей.
Ключові слова: культурно обумовлена лексика, реалії, національний колорит,
текст-оригінал, текст-сприймач.
Постановка проблеми. Культура та мова існують у тісному взаємозв’язку:
предмети побуту, об’єкти та явища, що характеризують життя певного
суспільства, є частиною його культури, знаходять своє безпосереднє
відображення у мові цього народу, транслюються, зокрема, через художнє слово.
Проте досить часто передача такої лексики на іншу мову становить найбільшу
складність. Особливо гострим це питання є для перекладачів дитячої літератури.
Проблема полягає в тому, що, окрім специфіки лексики, слід брати до уваги ще
й специфіку аудиторії.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання перекладу реалій
висвітлені у працях багатьох вчених, серед яких чільне місце посідає
дослідження Зорівчак Р.П., чия класифікація перекладу реалій взята за основу.
Більш специфічні аспекти питання перекладу дитячої літератури були висвітлені
в працях таких дослідників: М. Бережної, Г. Клінберг, Г. Нойманн,
А. Мануїлової, А. Потапової, О. Ребрія. Зокрема, Потапова А.Є. у своєму
дисертаційному дослідженні зупиняється на питанні перекладу реалій саме з
огляду на дитячу аудиторію.
Метою статті є проаналізувати шляхи передачі культурно обумовленої
лексики

використаної

під

час

перекладу

першої

книги

письменниці

Дж. К. Роулінг з циклу поттеріани українською та російською мовами.
Досягнення мети зумовило виконання таких завдань: 1) окреслити шар
лексики, який відноситься до культурно обумовленої, 2) описати можливі шляхи
передачі культурно обумовленої лексики, які використовуються під час
перекладу художніх творів, 3) зіставити та проаналізувати способи передачі
безеквівалентної лексики використані перекладачами книги, 4) виявити
найбільш вдалі способи передачі реалій у дитячій художній літературі.
У ході виконання завдань застосовувались описовий, зіставний та
аналітичний методи та прийоми дослідження.
Виклад основного матеріалу. У своїй праці Влахов С. І. та Флорін С. П.
описали подібні лексичні одиниці вживаючи слово реалії, позначаючи ним
національно-забарвлені одиниці мови та відносячи до них слова на позначення
«топографічних, етнографічних та суспільно-політичних явищ та об’єктів»
[3, с. 88]. Розширити та уточнити таке трактування реалій дає можливість
визначення подане Зорівчак Р.П., на думку якої, за реаліями існує «традиційно
закріплений комплекс етнокультурної інформації» [2, с. 58]. Дослідниця також
наголошує, що така характеристика як безеквівалентність, проступає в реалії
лише за умови зіставлення декількох мов [2, с. 59].
До культурно-обумовленої лексики можна віднести і «слова широкої сфери
вживання…, які несуть додаткову фонову чи конотативну інформацію» [3, с. 89],
що сприяє створенню національного колориту. Національний колорит є ще
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одним важливим чинником, необхідним для опису реалії як культурно
обумовленої лексичної одиниці.
Передача такої лексики під час перекладу, зокрема літературних зразків,
має свою специфіку та вимагає високої обізнаності перекладача з особливостями
життя, побуту, мислення носіїв мови-оригіналу художнього твору.
Р. Зорівчак пропонує наступні прийоми перекладу реалій: транскрипція та
транслітерація,

гіперонімічне

перейменування,

дескриптивна

перифраза,

комбінована реномінація, калькування, уподібнення.
Транслітерація та транскрибування використовуються перекладачами
книги з метою передачі власних назв, зокрема назв графств Kent, Yorkshire and
Dundee (Кент, Йоркшир, Данді/ Кент, Йоркшир, Данди). Аналогічний спосіб
перекладу застосовано українським перекладачем В. Морозовим і до назви
вулиці, на якій проживають родичі головного героя Privet Drive (Прівіт-драйв).
Російський перекладач М. Співак застосувала інший спосіб передачі назви
(Бирючинная улица), який за вищеподаною класифікацією можна віднести до
уподібнення. Ми погоджуємося з думкою Потапової А.Є., що спосіб,
використаний М. Співак є більш вдалим, так як він створює у читача потрібну
асоціацію з буденністю а не привітністю, як у перекладі В. Морозова [3, с. 137].
Адже рослина під назвою «бирючина проста, бирючина звичайна» досить
поширена у Європі, трапляється В Шотландії та Ірландії та використовується для
озеленення міст та створення живоплоту.
Гіперонімічне перейменування трактовано у Зорівчак Р.П. як «відношення
слів однієї мови, що називають видові поняття, до слів іншої мови, що означають
родові поняття» [2, с. 105]. Такий спосіб перекладу допомагає відтворити
денотативне значення реалії, залишаючи поза увагою конотативну та, що є більш
важливим, культурно-національну інформацію, як складових реалії, що «є, по
суті, дереалізацією реалії» [2, с. 106]. Візьмемо, як приклад, вживання в творі
назви вбрання для голови earmuffs: “It’s lucky it’s dark. I haven’t blushed so much
since Madam Pomfrey told me she liked my new earmuffs.” [6, c.12]. На нашу думку,
автором створюється певний комічний момент, адже це вбрання частіше носять
діти, що робить героя – поважного чародія Альбуса Дамбльдора – більш
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симпатичним та певним чином олюднює. У своєму перекладі М. Співак вжила
меховые наушники, в той час як В. Морозов вдався до гіперонімічного
перейменування, застосувавши видове поняття капелюх, що знизило стилістичну
роль реалії в тексті.
Дескриптивна або описова перифраза полягає у «створенні замість будьякого імені його описового еквівалента» [2, с. 111]. Цей спосіб застосовується за
умов повної відсутності відповідника. Так, у другій книзі поттеріани shepherd’s
pie було перекладено на українську описовим способом як пиріг з картоплею і
м’ясом замість «пастуша запіканка». Вочевидь, автор перекладу намагався
спростити назву так, щоб вона стала зрозумілою дітям. Ще одним прикладом є
страва haggis, яку на українську було перекладено саме за допомогою описової
перифрази баранячі тельбухи.
Комбінована реномінація поєднує транскрипцію слова, яке є незвичним для
іншої культури, та описову перифразу, яка дає роз’яснення цього слова. Цікавим
у даному випадку є переклад такого уривку з першої книги: “A sherbet lemon.
They’re a kind of Muggle sweets I’m rather fond of.” [6, c. 11] У перекладі
В. Морозова це звучить як: «Лимонний щербет. Це такі маглівські солодощі…»
[4, c. 14]. М. Співак, авторка російського перекладу, запропонувала свою версію:
«Лимончик. Это такая мугловая карамелька…». Звичайно, роз’яснення слова
допомагає зберегти як конотативне значення, так і, по можливості, національнокультурну інформацію, проте тут важливо не втратити відчуття реальності і не
спотворити оригінальний текст. Щербет та карамель належать до групи
цукрових кондитерських виробів, проте мають зовсім різні рецептури
приготування і відрізняються навіть за твердістю. Щодо першого слова –
лимончик, то тут використано інший спосіб перекладу, а саме часткове
калькування.
Калькування покликане активізувати лексичний потенціал мови-сприймача,
«перестворити цільовою мовою оригінальний текст» [2, с. 128]. Калькування
може бути повним або частковим. За умов часткового калькування
«вислови частково перекладають, а частково будують з іншомовного
матеріалу…» [там само].
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Уподібнення являє собою заміну реалії тексту-оригіналу на реалію текстусприймача. Такий спосіб спричинює часткову, а за умов непрофесійного
перекладу, повну втрату національної специфіки реалії мови-оригіналу. Так,
перекладаючи слово bun і В. Морозов, і М. Співак замінили його на слово
булочка, проте під час перекладу слова doughnut виникли розбіжності. В той час,
як в російському перекладі воно отримало еквівалент пончик, в українському
перекладі було вжито слово пампушка, що недоречно привнесло український
колорит в англійський текст. У прикладі з відтворенням елементів одягу та
взуття спостерігаємо використання прийому уподібнення саме в російській
версії перекладу.
Також взуття, в яке був одягнений герой, яке в оригіналі мало назву boots, в
російському перекладі отримало назву башмаки, замість ботинки, що надає
певного стилістичного забарвлення: “He was wearing long robes, a purple cloak
which swept the ground and high- heeled, buckled boots” [6, c. 9] – «Одет он был в
длинную мантию и ниспадавший до земли пурпурный плащ, а обут в башмаки с
пряжками и на высоких каблуках. В українському перекладі це прозвучало
нейтрально: «Його довга пурпурова мантія волочилась по землі, ховаючи
черевики з пряжками на високих підборах» [4, c. 12].
Відзначаємо також, що передаючи слова robes і cloak, М. Співак
використала два слова мантия для robes і плащ для cloak, хоча до цього в тексті
мантия використовувалась для перекладу слова cloak. В. Морозов обмежився
лише словом мантія, випустивши першу частину речення з перекладу.
Переклад дитячої літератури є досить специфічним видом діяльності, так як
крім адекватності він ще й повинен бути легким у сприйнятті та розумінні як
мови так і змісту. Перекладач повинен враховувати такі особливості дитячої
читацької аудиторії, як несформованість мовної особистості, обмежений досвід
та незначні за обсягом знання про навколишній світ [3, с. 47]. Тому до перекладу
тут висуваються особливі вимоги, ретельно підбираються і способи перекладу
зокрема реалій. Так, транслітерація та транскрибування є доцільними з метою
збереження імпліцитної інформації, яку може містити назва. Гіперонімічне
перейменування, на нашу думку, дещо поступається комбінованій реномінації,
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так як остання допомагає зберегти національний колорит мови. Як калькування
так і уподібнення можуть використовуватись під час перекладу з огляду на певні
чинники, найголовнішим є не зловживати заміною реалій іншомовними з метою
кращого ознайомлення дітей з культурою та побутом країни-носія мови
оригіналу.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, доходимо
висновку, що переклад літератури для дітей істотно відрізняється від перекладу
для дорослих, а надто, коли йдеться про культурно обумовлену лексику. Перед
перекладачем постає дилема, з одного боку, передати зміст оригіналу не
спотворивши його, з іншого боку, розтлумачити всі реалії так, щоб було просто,
цікаво та зрозуміло дітям, без зайвих повчань та перевантажень тексту. Це
питання продовжує цікавити дослідників різних країн Європи з метою
систематизації знань та вироблення певних тактик, які допомогли б
перекладачеві зорієнтуватись у своїх діях.
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АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
У статті досліджено лінгвостилістичну організацію та прагматичне
функціонування сучасного англомовного рекламного дискурсу, особливості
соціальної некомерційної реклами з погляду імпліцитної інформації та способів
її експлікації. Матеріалом дослідження є зразки англомовних соціальних
некомерційних реклам, що представлені в Інтернеті. З’ясовано, що англомовний
рекламний дискурс являє собою семіотично складне явище – повідомлення
«мультимодального характеру», що виступає комплексом семіотичних кодів,
об’єднаних лінгвальними і паралінгвальними зв’язками і має цілеспрямованість
та прагматичну настанову. Визначено перспективи подальших наукових
розвідок.
Ключові слова: рекламний дискурс, соціальна некомерційна реклама, імпліцитна
інформація, вербальні і невербальні знаки.
Постановка проблеми. Усі форми реклами несуть певне повідомлення
групі людей. Реклама як комунікативний процес бере свій початок ще з давніх
часів. Історики вважають, що знаки, які були написані торговцями Стародавньої
Греції і Риму на камінні, глиняних та дерев’яних дощечках, і були першими
формами реклами. В той час елементи переконування та маніпулювання були
відсутні, і такі оголошення мали виключно інформативний характер.
Традиційно рекламу розглядають як вид чи етап бізнесу, як складову
частину маркетингу. Але рекламний дискурс виходить за рамки економічної
сфери, стає явищем людської культури. Як зазначив Норман Дуглас, через
рекламу можна зробити висновки про ідеали нації. Для сучасної цивілізації
реклама починає виконувати функцію, яка раніше належала мистецтву:
створення структур значень. Вона займається ідеологічним трактуванням себе і
світу, трансформує мову об’єктів у мову людей, і навпаки.
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Складна природа реклами як соціально-економічного явища визначає
міждисциплінарний характер дослідження даного предмету. На сьогоднішній
день рекламу досліджують не тільки економісти і політологи (як складову
ринкових відносин), різні її аспекти привертають увагу спеціалістів інших
галузей наукового знання: лінгвістів, які вивчають вербальні способи організації
інформації у рекламному тексті, психологів, які досліджують психологічну
основу взаємодії змісту рекламного повідомлення зі свідомістю споживача,
психолінгвістів, яких цікавлять питання мовленнєвого впливу рекламного тексту
на свідомість споживача-реципієнта і, відповідно, питання створення рекламних
текстів, їх сприймання і кодування в них ефекту впливу. Таким чином,
очевидним є не лише розвиток і зміна самої реклами протягом часу, а й розвиток
підходів до її вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості рекламного
дискурсу відображені в наукових розвідках вітчизняних і зарубіжних лінгвістів,
аналіз у яких здійснюється на матеріалі різних мов у таких аспектах:
загальнолінгвістичному (К.Бове, В.Городецька, М.М.Кохтєв, О.В.Медведєва);
психолінгвістичному
(О.Ю.Арешенкова,

(С.Г.Кара-Мурза);
В.Зірка,

О.Є.Ткачук-Мірошниченко);

С.К.Романюк);

прагмалінгвістичному
когнітивному

соціолінгвістичному

(Ю.В.Булик,

(О.В.Іванців,
І.О.Велика,

А.О.Малишенко).
Особливу актуальність в лінгвістиці і теорії комунікації набувають питання
комунікативного впливу і маніпуляції (С.Г.Кара-Мурза, О.М.Лебедєв-Любімов,
О.Д.Макєдонова, Г.Г.Почепцов, О.Г.Руда). О.Ю.Арешенкова стверджує, що
запорука успішної рекламної комунікації – мовний вплив на потенційного
покупця. Такий вплив має спеціальні мовні засоби для вираження, що здатні
змінити свідомість, поведінку тощо адресата і реалізувати комунікативнопрагматичну настанову рекламного тексту [1, c. 41].
Дослідники доходять висновку, що реалізація прагматичної спрямованості
реклами забезпечується цілим комплексом характеристик. Виділено головні
прийоми, свідоме використання яких обумовлює високий ступінь впливу
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рекламного тексту на адресата: 1) повтор; 2) чіткість і виразність структури
рекламного тексту, які розраховані на короткочасну мимовільну увагу;
3) використання нетрадиційних лінгвістичних прийомів; 4) опора на володіння
високою соціальною престижністю, що апелює до найрозвинутіших людських
почуттів, схильностей, емоцій, інстинктів; 5) образність, яка пояснюється
національно-культурною специфікою мови [4, с. 92]. Важливим новим
напрямком у дослідженні реклами є вивчення її як креолізованого або
полікодового утворення, тобто єдності вербальної і невербальної частин
рекламного повідомлення. Втім, незважаючи на постійний інтерес науковців до
феномена

реклами,

дотепер

відсутні

системні

дослідження

сучасного

англомовного рекламного дискурсу, що поєднують лінгвостилістичний і
комунікативно-прагматичний аспекти.
Мета даної роботи полягає у дослідженні лінгвостилістичної організації та
прагматичного функціонування сучасного англомовного рекламного дискурсу,
особливостей соціальної некомерційної реклами з погляду імпліцитної
інформації та способів її експлікації. Досягнення поставленої мети передбачає
виконання таких завдань: 1) схарактеризувати спосіб впливу, що використано в
соціальній рекламі; 2) вивчити характер впливу реклами у рамках опозиції
маніпулятивний / неманіпулятивний; 3)

визначити джерела імплікації

соціальних реклам; 4) схарактеризувати мовні засоби створення ефекту
емоційного впливу.
Виклад основного матеріалу. Матеріалом дослідження є зразки
англомовних реклам, що представлені в Інтернеті. З появою Інтернету і
поширенням високошвидкісного доступу до нього серед населення фактично
почався занепад реклами в тому вигляді, в якому вона була відома раніше.
Головна перевага реклами в Інтернеті – можливість швидкого донесення
інформації цільовій аудиторії без географічних кордонів. Вибір матеріалу
обумовлений тим, що традиції рекламної діяльності, у тому числі у сфері
некомерційної реклами, в англомовних країнах мають глибоке історичне
коріння, що, відповідно, відображається у креативному і концептуальному
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наповненні, засобах виконання. Тематика довгострокових всеохоплюючих
кампаній також різноманітна: захист оточуючого середовища (Protecting Our
Planet; Natural Environment; The Greenpeace Movement; WWF); гуманітарна
допомога бідним країнам (The Peace Corp); кампанія проти насилля у сім’ї та
жорстокого поводження з дітьми; боротьба з тютюнопалінням (Campaign for
Tobacco Free Kids; “The Truth” Campaign), наркотиками (Advertising Media
Partnership for a Drug-free America); захист тварин від жорстокого поводження
(Animal Protection from Abuse/Cruelty); боротьба із зайвою вагою (Anti-Obesity
Campaign) тощо.
Сутність рекламного тексту, що досліджується з комунікативних позицій,
не може бути визначена лише виключно мовними ознаками. Комунікація як
цілеспрямований процес, діяльність не може обмежуватися вербальним
компонентом, тому всі проаналізовані нами рекламні тексти містять також
графічні елементи (малюнки, фотографії), функція впливу яких по значущості не
поступається мовним знакам.
Більшість рекламних матеріалів за спрямуванням їхнього впливу можна
розмежувати на раціональні та ірраціональні, тобто емоційні.

Коли мова

заходить про соціальну рекламу, необхідно зазначити, що основним напрямком
впливу є ірраціональний. Вплив на емоційну сферу ґрунтується на експлуатації
в рекламі таких емоцій, як страх, відраза, подив, гнів, самоствердження, ніжність,
і таких інстинктів, як інстинкт збудження, антипатії, цікавості, агресії,
самоприниження, батьківський інстинкт, а також розмноження, стадності,
накопичення і деякі інші [2, с. 264]. Емоційний вплив рекламного повідомлення
може мати маніпулятивний і неманіпулятивний характер. Останнім часом
проблема маніпулювання посіла одне з головних місць серед проблем сучасної
теорії комунікації, політології, психології, філософії, лінгвістики.
Сьогодні маніпуляцію розуміють як «програмування думок і прагнень мас,
їхніх настроїв і навіть психічного стану задля забезпечення такої поведінки, яка
потрібна тим, хто володіє засобами маніпулювання. Це мистецтво керувати
аудиторією за допомогою цілеспрямованого впливу на свідомість та інстинкти,
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майстерне нав’язування особистості намірів, які не збігаються з її власними
бажаннями і потребами» [5, с. 48].
Одною з головних ознак маніпулятивного впливу С.Г.Кара-Мурза вважає
його прихований характер, тобто факт впливу не повинен бути поміченим
об’єктом маніпулювання [3, с. 13]. Соціальна реклама, навпаки, відкрито, наочно
повідомляє свої наміри, демонструє кінцеву мету, чітко формулює свої слогани
і заклики.
Безперечним є твердження Н.В.Слухай, що емоційний вплив реклами
посилюється за рахунок імплікацій різного походження [6, с. 30]. Сприймаючи
текст, реципієнт робить висновки, які залежать не тільки від знання мови, але й
отриманих ним знань про світ, тобто він від початку оперує тим, що стоїть за
текстом. У процесі розуміння реципієнт оперує не тільки мовними знаннями, але
й повним обсягом знань енциклопедичних, які зберігаються пам’яттю людини,
включаючи емоційні враження, що нашаровуються на накопичені знання,
розроблену в соціумі систему норм і оцінок. У якості джерел імплікацій реклам,
що виділяє Н.В.Слухай, зазначено наступні: фоново-енциклопедичні, архетипні,
міфологічні, історичні, етнонаціональні, фоново-культурологічні [6, с. 30].
Проаналізуємо зразки соціальної реклами, щоб визначити джерела імплікації і
використання вербальних і невербальних засобів для глибокого емоційного
впливу на отримувача інформації.
Більшість проаналізованих некомерційних реклам у якості підсилювача
емоційного впливу спираються на архетипні імплікації, які пов’язані з темою
смерті та руйнування. Автовиробник Volkswagen створив рекламу, що апелює до
інстинкту самозбереження: на передньому плані зображені дві дівчини, які
загинули внаслідок автокатастрофи під час зйомок селфі (на що вказує
відповідне положення руки однієї із дівчат). Їхнє фото розміщене на тлі інших
зруйнованих автівок, що натякає на масовий характер проблеми зосередження
уваги на гаджетах під час кермування і недотримання вимог безпеки дорожнього
руху. Лаконічна фраза Don’t selfie and drive, розміщена під світлиною, підсилює
емоційний ефект. Зауважимо, що використання виключно мовних знаків не було
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б таким ефективним та інформативним. Звертання до молоді, яка захоплюється
сучасними інтерактивними технологіями, інколи навіть нехтуючи власною
безпекою, є своєчасним і необхідним. Саме комбінація знакових систем
(вербальної і невербальної) породжує вплив високої сили.
Наступна група – це некомерційні рекламні оголошення, які ґрунтуються на
фоново-енциклопедичних імплікаціях. Серед них домінують ті, що експлікують
семантику відносин у родині, неприпустимість насилля над дітьми тощо. Вислів
Dates don’t change facts супроводжує зображення троянді – квітки, яку
традиційно чоловіки дарують жінкам у святкові дні. Квітку схематично поділено
відрізками на дві непропорційні частини: меншу, що за розміром збігається з
бутоном, і більшу – стовбур з великими колючками. Короткий відрізок
позначений написом March 8, а довший – Other days. Загальне рожеве тло
світлини підкреслює дисонанс між позитивними почуттями, які у реципієнта
викликають алюзії на Міжнародний жіночий день, квіти і привітання, та жорстку
реальність, в якій живуть багато жінок-жертв домашнього насилля щодня.
Звертаючись до проблем глобальної диджиталізації нашого буття,
рекламісти наочно зображують проблему відсутності спілкування між батьками
і дітьми. На світлині зображено інтер’єр сучасної оселі, мати і маленька донька
сидять на дивані, але фактично не бачать одна одну, тому що вони розділені
величезним смартфоном. Абсолютно мирна буденна атмосфера фото яскраво
експлікує сучасну проблему, яка вельми вдало формулюється висловом The more
you connect, the less you connect. Отримавши можливість спілкуватися з тими, хто
знаходиться далеко від нас, ми втрачаємо здатність помічати тих, хто з нами
поруч.
Особливої актуальності в наш час набули рекламні тексти, спрямовані на
привертання уваги до збереження навколишнього середовища, економії
природних ресурсів. Зокрема, ініційована компанією Colgate-Palmolive кампанія
закликає до економного використання води у побуті. На постері зображено
дівчину-мешканку бідної країни. Вона над головою тримає миску, в яку ніби
стікає вода з водостоку елітного помешкання. Слоган пояснює: What you waste in
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2 minutes is what she lives on for 2 days. Протиставлення часових періодів
підкреслює різницю у стандартах життя в розвинутих і бідних країнах. крім
заклику економити воду, це рекламне оголошення також звертає увагу на
необхідність надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.
Використання гумористичної складової не зменшує значущості проблеми,
якої торкається соціальна реклама. Фундація SWU ініціювала випуск рекламних
постерів, що закликають економити воду, поєднаних однією ідеєю. Рекламісти
закликають відмовитися від звички співати у душі, адже виконання улюбленої
пісні може спонукати вас провести під потоком води більше часу, ніж необхідно.
Серія фотографій містить культурологічні алюзії на відомих виконавців та їхні
хіти, що есплікується завдяки зображенням наступних текстів: One less LOVE ME
TENDER can save up to 25 liters of water або One less LIKE A VIRGIN can save up
to 33 liters of water, стиль написання яких нагадує яскраві надписи на концертних
афішах. Крім того, на світлинах присутні зображення відомого вбрання:
культовий білий костюм і перука, що на тякають на Елвіса Преслі, і золоте боді
авторства Жана Поля Гот’є, що стало візитною карткою співачки Мадонни у 90х роках минулого століття. Цікавою знахідкою рекламістів стало імпліцитне
співставлення сценічного костюму і образа співака в цілому з натяком на
звичайний банний халат, який всі залишають за межами душової кабінки. Таку
здогадку підтверджує і напис під обома світлинами: Leave your inner singer out of
the shower.
Висновки
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Результати
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уможливили наступні висновки. Англомовний рекламний дискурс являє собою
семіотично складне явище – повідомлення «мультимодального характеру», що
виступає

комплексом

семіотичних

кодів,

об’єднаних

лінгвальними

і

паралінгвальними зв’язками і має цілеспрямованість та прагматичну настанову.
Лінгвісти все частіше звертаються до феномену реклами, яка є одним з
найяскравіших відображень людської комунікації у сьогочасному суспільстві.
Увага учених спрямована на дослідження технологій, які здатні переконати
споживачів придбати нові товари, скористатися послугами, або виробити певний
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алгоритм поведінки, якщо мова йде про соціальну некомерційну рекламу.
Враховуючи той факт, що реклама є динамічним явищем, яке швидко
відгукується на нові потреби суспільства, технології її впливу регулярно
змінюються і поповнюються більш інноваційними, ефективними, яскравими
засобами переконання, тому наразі реклама потребує подальшого дослідження з
погляду інноваційних мовних та позамовних засобів впливу на людську
свідомість.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВОГО ТЕКСТУ
У статті виокремлено формальні характеристики науково-технічного тексту:
структурна повнота й конкретність; формальна стислість і лаконічність, з
якими пов’язана граматична структура письмового мовлення; індивідуальний
стиль автора; чітке дотримання норм літературної мови; спосіб викладу (опис,
розповідь, розсуд); ступінь повноти викладу (стислість, скороченість, повнота,
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розгорнутість). Схарактеризовано особливості, завдання та етапи перекладу
науково-технічного тексту: знання загальної логіки викладення матеріалу
оригінального тексту; висока теоретична підготовка, знання суті проблеми;
правильне розуміння та відтворення змісту оригіналу.
Ключові слова: науковий текст, двомовність, види перекладу, науково-технічне
перекладання.
Універсальне завдання перекладу полягає в тому, щоб максимально повно
передати інформацію, закладену в оригіналі. На характер перекладацької
діяльності накладає певний відбиток і сам тип переданої інформації. Розрізняють
такі основні типи інформації: пізнавальна (когнітивна, фактична) інформація –
об’єктивні відомості про навколишній світ. Передаючи її, мова виконує
когнітивну або денотативну функцію тобто представляє предмети і явища
навколишньої

дійсності.

Емоційно-експресивна

інформація

містить

повідомлення про емоції. Відтворюючи емоції, мова виконує експресивну
функцію. Оперативна інформація вказує на певні дії або спонукає до них, мова
при цьому виконує спонукальну функцію. Характер інформації залежить від
виду тексту.
Поняття «текст» через його багатоаспектність неможливо звести лише до
категорій мовного рівня. Власне слово «текст» (лат. textus) означає тканину,
сплетення, з’єднання, тому важливо врахувати, що саме та з якою метою
з’єднується. Зв’язність і цілісність, як властивості тексту можуть розглядатися
автономно лише для зручності аналізу дещо абстраговано, оскільки обидві ці
якості в межах реального тексту співіснують у єдності і передбачають одна одну:
єдиний зміст тексту виражається саме мовними засобами (експліцитно та
імпліцитно). Тому мовленнєва зв’язність одночасно є показником змістової
цілісності. Правильність сприйняття тексту забезпечується не лише мовними і
графічними одиницями та засобами, але і загальним фоном знань, інакше кажучи
«комунікативним фоном», а якому здійснюється текстотворення та його
декодування, тому сприйняття пов’язане з пресупозицією (лат. prae – попереду,
перед; supposition – припущення, презумпція). Пресупозиція – це компонент
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змісту тексту, який не виражений вербально, це попередні знання, що дають
можливість адекватно сприйняти текст. Такі попередні знання прийнято
називати фоновими знаннями. Пресупозиція може виникнути під час читання
попереднього тексту або опинитися за межами тексту як результат знання і
досвіду автора тексту. Фонові знання – це знання реалій і культури, якими
володіють співрозмовники. Текст як результат мисленнєво-мовленнєвої
діяльності автора і матеріал мовленнєво-мисленнєвої діяльності інтерпретатора
виявляється особливим чином представленим знанням: вербалізоване знання і
фонове знання. У тексті матеріальне утворення, що складається з елементів
членороздільної мови, несе в собі щось нематеріальне – зміст (знання, події).
Більш того, знання не завжди реалізується цілком вербальним засобами. Автор
зазвичай вербалізує «різницю», отриману в результаті «віднімання» із задуму
імовірних знань інтерпретатора. Інтерпретатор відповідно «сумує» цю різницю з
власними знаннями. Оскільки відправник і одержувач повідомлення володіють
певним об’ємом спільних знань (фонових), повідомлення завжди виявляється
формально фрагментарним, але фактично повним [11, с. 209].
Можна навести таку диференціацію перекладів: інформативний переклад,
метою якого є загальне знайомство зі змістом тексту іноземною мовою; точний
переклад, потрібний для детального знайомства зі змістом; найточніший,
юридично засвідчений переклад для офіційних документів і законів. Окрім того,
виокремлюють

буквальний,

адекватний,

реферативний,

анотаційний

переклади.
Адекватним називають переклад, в якому відтворюється єдність змісту та
форми. У поняття адекватність входить передача стилістичних і експресивних
відтінків оригіналу. Крім того, навіть при відсутності формальної точності
передачі окремих слів та словосполучень переклад у цілому може бути
адекватним. А нерідко буває і так, що переклад є адекватним саме завдяки
порушенню цієї елементарної і поверхневої точності. Коли окремі, дрібні,
деколи неперекладні е лементи тексту передаються відповідно до ідейнохудожнього задуму автора, переклад досягає високого ступеня адекватності.
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Під буквальним перекладом слід розуміти переклад по зовнішній (графічній
або фонетичній) подібності між іноземним та українським словом або
словосполученням, без урахування смислових відмінностей між ними.
Під реферативним перекладом розуміють 1) письмовий

переклад

заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв’язний текст; 2) виклад
основних положень змісту оригіналу, що супроводжується висновками й
оцінкою. Реферативний переклад у 5 – 10 і більше разів коротший за оригінал.
Робота над першим різновидом реферативного перекладу складається з таких
етапів: ознайомлення з оригіналом; при потребі – вивчення спеціальної
літератури; визначення в тексті основного й другорядного (відступи, повтори,
багатослівність, екскурси в суміжні галузі тощо); перечитування основної
частини, усування можливих диспропорцій, нелогічності; переклад основної
частини, зв’язний і ло гічний виклад змісту оригіналу. Робота над другим
різновидом реферативного перекладу відбувається за такою схемою: докладне
вивчення оригіналу; стислий виклад змісту оригіналу за власним планом;
формулювання висновків, можливе висловлення оцінки.
Анотаційний переклад – це стисла характеристика оригіналу, що являє
собою перелік основних питань, іноді містить критичну оцінку. Такий переклад
дає фахівцеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис,
науково-популярна книга), про його структуру (які питання розглянуто, в якій
послідовності, висновки автора), про призначення, актуальність оригіналу,
обґрунтованість висновків тощо [15].
Для визначення механізмів утворення текстового простору слід розрізняти
такі поняття як прагматична установка тексту і прагматична установка автора.
Текст як цілісне мовленнєве утворення має свої закономірності формування.
Прагматична установка тексту походить із самого тексту – його призначення,
виду, жанру. На початку роботи над текстом зазвичай відома його загальна
цільова установка – інформування, навчання, інструктаж, декларування тощо.
Авторське особистісне ставлення до текстового простору більшою мірою
проявляється в художньому тексті, ніж у науково-технічному чи навчальному.
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Чим більше текст стандартизований, тим яскравіше виявляються його ознаки,
тим більш непорушні канони його формування, і, відповідно, тим нижче ступінь
прояву авторського ставлення [10, с. 211].
Науково-технічні тексти належать до царини наукової комунікації,
учасники якої виконують когнітивні функції та орієнтуються на послідовне,
динамічне нагромадження і відтворення інформації. Засобом реалізації цих
функцій та одиницею наукової комунікації слугує одиничний акт повідомлення,
яким і можна вважати науково-технічний текст. Специфіка науково-технічного
тексту полягає у точності суджень та авторитетності висновків і постулатів, а
також у прагненні автора (адресанта) переконати реципієнта у несхибності
власної позиції. Звідси випливають і формальні характеристики науковотехнічного тексту – це, насамперед, структурна повнота й конкретність;
формальна стислість і лаконічність, з якими пов'язана граматична структура
письмового мовлення; індивідуальний стиль автора; чітке дотримання норм
літературної мови тощо [3, c. 313]. Г. Матвєєва до специфічних рис наукових
текстів відносить: спосіб викладу – опис, розповідь, розсуд; ступінь повноти
викладу – стислість, скороченість, повнота, розгорнутість; рівень узагальнення в
залежності від характеру адресата – вузькоспеціальні, широкоспеціальні,
загальнонаукові, науково-популярні тощо [7, с. 65].
Науково-технічний переклад – це результат перекладання (тобто певний
текст, що містить певну науково-технічну інформацію) або документ-носій
науково-технічної інформації (наприклад, патент). До науково-технічного
перекладу висуваються такі вимоги: Переклад має бути точним, але не
буквальним або дослівним, бо останні, як правило, найбільш неточні.
Перекладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст. Слова набувають
певного значення лише в контексті, завдяки якому можна точно з’ясувати зміст
оригіналу. Адекватне передавання змісту оригіналу є визначальною вимогою до
науково-технічного перекладу. Ясність і чіткість. Подвійний зміст у науковотехнічному перекладі неприпустимий, його стиль має повністю відповідати
стилю мови науково-технічної літератури. Науково-технічний переклад має
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бути стислим, що робить його прозорим і зрозумілим.

Літературна

грамотність перекладу – це відповідність нормам мови перекладу, тобто в ньому
відсутні форми і звороти, природні для мови оригіналу, але не бажані для мови
перекладу [12].

Він повинен точно передавати зміст оригіналу, містити

загальноприйняту в мові перекладу термінологію й відповідати нормам науковотехнічної літератури, переклад якої здійснюється» [4, с. 45].
Основними стилістичними і мовними особливостями наукових і науковотехнічних текстів є висока частотність вживання термінів, абстрактно
узагальнений характер викладу, логічність, однозначність і стислість в передачі
інформації, номінативний характер наукової мови, часте використання пасивних
конструкцій. Усно-усний переклад – усний переклад усного тексту. В рамках
цього виду перекладу існують два різновиди: а) послідовний переклад і
б) синхроний переклад. Письмово-усний переклад – усний переклад письмового
тексту переклад може здійснюватися одночасно з читанням оригіналу про себе
або ж послідовно, після прочитання всього тексту в цілому або по абзацах.
Різновид письмово-усного перекладу зазвичай називають перекладом з листа,
перекладом з підготовкою (з попереднім прочитанням і розумінням тексту
оригіналу). Усно-письмовий переклад – письмовий переклад усного тексту. На
практиці цей вид перекладу зустрічається досить рідко. Мабуть, єдиним
випадком застосування усно-письмового перекладу на практиці є диктантпереклад – один з найбільш поширених видів тренувальних вправ на уроках з
вивчення

іноземної

мови

в

перекладацьких

групах.

Іноді

виділяють

автоматичний (комп’ютерний) переклад як особливий вид перекладу, що став
поширеним останнім часом. Однак необхідно пам’ятати, що такий переклад
вимагає великого і ретельного коригування, тому самостійним його називати
поки рано [8].
Щоб переклад наукового тексту був адекватним і еквівалентним, тобто
якісним, перекладачеві необхідні загальні та специфічні навички, вміння і
наступні знання: теоретичні – про фонетичний, лексичний і граматичний склад
іноземної мови (лексичні одиниці, граматичні правила, словотвір); практичні –
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про особливості перекладу науково-технічних текстів (види перекладацьких
трансформацій і відповідностей); лінгвістичні практичні знання (способи
перекладу: транслітерація, калькування, заміни, перестановки, додавання,
опущення, способи описового і антонімічного перекладу); екстралінгвістичні
знання (володіння достатньою інформацією для перекладу спеціалізованого
тексту), необхідні у процесі перекладання тексту і побудови осмислених і
адекватних пропозицій мовою перекладу.
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Самохвал О.О., к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В
НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
У статті означено концептуальні положення процесу діджиталізації вищої
туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи, зокрема
Німеччини та Австрії. Визначено фактори, якими зумовлена потреба
діджиталізації навчального процесу та напрямки його реалізації в закладах
вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи.
Ключові слова: діджиталіція, вища освіта, туристична освіта, заклади вищої
освіти, німецькомовні країни.
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Постановка проблеми. Складна система економічних, політичних і
соціальних взаємовідносин між німецькомовними країнами Західної Європи,
що формувалась століттями, створення єдиного європейського простору
вищої освіти окреслили векторні напрями розвитку туристичної освіти з
урахуванням національних потреб та можливостей держав.
Аналіз

основних

тенденцій

розвитку

національних

систем

вищої

туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи свідчить про їх
суттєве реформування і поступову адаптацію до глобалізаційних процесів у
світовій економіці. На перше місце висуваються найважливіші компоненти
освітнього процесу: зміст, методи, ефективність, які формують базис освіти та
напрями

розвитку

вищої

школи

туристичної

освіти;

диференційоване

розроблення освітніх цілей на центральному і регіональному рівнях, що дозволяє
визначити проміжні цілі освіти і враховувати проблеми, особливості й потреби
регіонів.
Система туриститчної освіти в Німеччині та Австрії зазнає суттєвих змін не
лише кількісних, а й якісних. Збільшується обсяг молоді, охопленої професійним
навчанням, диференціюються терміни та умови туристичної освіти для
забезпечення гнучкості процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, і,
відповідно, ускладнюються її завдання. Економіка цих країн потребує не лише
залучення прогресивної молоді до суспільного виробництва, а й вимагає
неперервного професійного навчання, післядипломної освіти з метою отримання
найвищого професійного рівня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми діджиталізації освіти
перебувають в центрі уваги новітньої педагогічної науки, про що свідчать
численні концептуальні та світоглядні дослідження зарубіжних та українських
науковців (В. Биков, Б. Гершунський, О. Довгялло, П. Дюссо, М. Жалдак,
К. Калкарні, Г. Кедрович, Ю. Машбиць, Н. Морзе, І. Роберт, Д. Рудольф,
М. Смульсон, А. Торінг, Р. Фогль та інш.). Вагомі наукові праці присвячено
інформаційним технологіям у вітчизняній професійній освіті (Р. Гуревич,
А. Гуржій, Ю. Жук, М. Кадемія, М. Козяр, B. Сидоренко, Б. Шуневич та ін.).
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Автори книги «E-Ukraine» («Електронна Україна»), присвяченої долученню
України до світового процесу формування нового інформаційного суспільства,
О. Шевчук та О. Голобуцький, наголошують, що інформаційне суспільство для
України – все ж здебільшого популярний термін європейських декларацій, ніж
реальне явище з чітким змістом. Хоча заради справедливості слід зауважити, що
й «інформаційний істеблішмент» країн – авторів поняття досі не дійшов згоди
ані щодо форми, ані щодо наповнення такого суспільства [1].
У цілому для України масова діджиталізація вищої школи, зокрема
туристичної освіти, є певним кроком до Європейської інтеграції у ракурсі
інформаційно-освітнього простору, що досі потребує досконалого вивчення та
дослідження успішного досвіду провідних європейських країн у даному
напряму.
Мета дослідження полягає у досліджені концептуальних положень процесу
діджиталізації вищої туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної
Європи, зокрема Німеччини та Австрії, для подальшого вивчення можливостей
екстраполяціїї досвіду означених країн у вітчизняних закладах вищої
професійної освіти.
Виклад основного матеріалу. Розвиток інформаційно-комунікативних
технологій (ІКТ) призвів до еволюції не лише традиційних економічних систем,
але й, відповідно, визначив нові завдання для закладів професійної підготовки
майбутніх фахівців. Загалом, аналізуючи технологічний прогрес у галузі
туристичної освіти, можемо спостерігати певні логічні закономірності, які
вибудовуються таким ланцюжком: технологічні зміни в туризмі → структурні
зміни в туристичних підприємствах → модернізація туристичної освіти
→ реформування

або

створення

новітніх

закладів

вищої

туристичної

освіти→висококваліфікований фахівець нового покоління.
Лірі Андерссон, засновник консалтингової компанії This Fluid World, та
Лудо Ван дер Хейден, професор європейської бізнес-школи (анг. скор. INSEAD)
наводять дані проведеного в 2016 році опитування, в якому взяли участь 1 160
управлінців. Вони зазначають, що здебільшого сучасним менеджерам бракує
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розуміння ситуації та знань, потрібних для того, щоб реагувати на цифрову
трансформацію процесів у бізнес середовищі [4]. Цей факт засвідчує значущість
і, в той же час, недопрацювання закладів вищої професійної освіти в реалізації
основоположень діджиталізації, що є однією з стратегічних національних
освітніх цілей сучасності для більшості європейських країн.
Оскільки

процес

глобалізації

—

це

континуально-безперервна

трансформація інформаційного міжсередовищного простору, де переміщується
інформація, стимулюючи розвиток нових форм і технологій систем управління
[2], то діджиталізація, якою охоплені усі заклади туристичної освіти провідних
країн Західної Європи, є її наслідком.
Термін «діджиталізація» походить від англійського «digitalization» і в
перекладі означає «оцифровування», «цифровізація», або ж «приведення в
цифрову форму». Разом із тим сьогодні вітчизняні науковці дедалі частіше
послуговуються зазначеним терміном, опираючись на вимоги практичної
транскрипції, а тому широкого поширення набули терміни «діджиталізація», або
ж

«дігіталізація».

Такий

підхід

має

низку

переваг,

оскільки

термін

«дігіталізація», за слушним зауваженням К. Лапіної-Кратасюк, охоплює більш
широкий спектр значень, ніж його синонім «цифровізація». Це пов’язано з тим,
що саме в європейській і американській дослідницьких традиціях наслідки
переходу від аналогового до цифрового типу кодування інформації стали
вивчатися не просто як технологічний, але й як соціальний, культурний та
антропологічний процеси [5]. На думку К. Купріної та Д. Хазанової,
діджиталізація – це способи приведення будь-якого різновиду інформації в
цифрову форму [3]. Дещо іншу позицію з цього питання займає О. Халапсіс,
визначаючи діджиталізацію не як спосіб, а як пов’язаний із тенденцією
приведення в електронний вигляд найрізноманітніших видів використовуваної
людиною інформації процес, умовно названий дослідником «оцифровуванням
буття» [9].
З економічної точки зору, під діджиталізацією прийнято розуміти глибинну
трансформацію, проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та
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автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та покращення
комунікаційної взаємодії зі споживачами. Крім того, діджиталізація формує
плато конкурентних переваг підприємства: високий рівень конкурентоздатності;
спрощення роботи з масивом інформації; економію коштів; лояльність клієнтів;
позитивне ставлення до іміджу підприємства.
Клаус Шваб [10] переваги діджиталізації визначає наступним чином:
1. Безпрецедентне (по експоненті, а не лінійне) зростання інновацій – що
стосується їх швидкості, об’єму та впливу. Це дасть значне покращення в
ефективності, продуктивності та скороченні витрат. 2. Безпрецедентне зростання
даних та можливостей, їх використання для нових технологій не лише дає краще
залучення різних верств розробників – користувачів – клієнтів, а й сприяє
розвитку в багатьох відношеннях. 3. Штучний інтелект стає реальністю –
конкретні приклади ми вже бачимо від масової роботизації до біотехнологій. В
цілому, невблаганний перехід від простого оцифрування (третя промислова
революція) до інновацій, заснований на комбінаціях технологій (четверта
промислова революція), змушує компанії переглядати те, як вони ведуть бізнес.
Керівники бізнесу і керівники вищої ланки повинні розуміти мінливе
середовище, кидати виклик своїм операційним командам і невпинно, постійно
впроваджувати інновації. Все це має враховуватись закладами вищої освіти для
формування потенційного керівника.
У розрізі процесів розвитку цифрової економіки сферу вищої туристичної
освіти необхідно розглядати як один з основних елементів забезпечення
можливості реалізації інноваційних, технологічних, соціальних, екологічних і
економічних проектів. Кожен університет, незалежно від обраної стратегії,
повинен пройти цифрову трансформацію. Така трансформація полягає не тільки
й не стільки в упровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), скільки в цілому пов’язана з культурними та організаційними змінами в
університеті [6]. Перехід до концепції digital university передбачає впровадження
більш гнучких і безшовних процесів, зміну корпоративної культури, оптимізацію
всіх процесів діяльності університету, адже діджиталізація змінює вимоги до
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управлінських кадрів і фахівців середньої ланки як на національному, так і
світовому ринку праці, сприяє оновленню кваліфікацій та корегує профілі
компетентності. Отже, сучасні цифрові технології дають нові інструменти для
розвитку закладів вищої туристичної освіти, дозволяють знайти своє місце на
глобальній науково-освітній карті й зберігти при цьому свої унікальні
національні якості та конкурентні переваги.
Так,

Німеччина,

діджиталізацію

як

одна

з

мегатренд

перших
сучасної

європейських
освіти

та

країн,

розпочала

означила
активно

впроваджувати програми підтримки та сприяння модернізації системи вищої
професійної освіти, зокрема туристичної, окреслюючи основні напрями її
реформування.
Визначено, що для ефективного впровадження діджиталізаціїї у систему
вищої професійної освіти, перш за все, необхідно забезпечити виконання певних
вимог, зокрема:
– доступ до мережі Інтернет – безперешкодний та якісний;
– комп'ютерні можливості – розширеніші;
– онлайн програми професійної підготовки – транскордонної координації.
Таким чином діджиталізація вищої професійної освіти визначається як
віртуальний експеримент, аналіз обємної інформації, незалежний від місця та
часу освітній процес, що пропонує студентам та викладачам закладів вищої
професійної освіти значні можливості та потребує загальнонаціональної
платформи для розвитку та використання діджиталізованої системи професійної
підготовки [13].
16 червня 2016 року Федеральний уряд Німеччини в співпраці з
Федеральними землями затвердив основні положення створення «Інноваційного
університету» відповідно до статті 91b (1) Основного Закону про сприяння
розвитку науково-дослідних ідей, знань і інноваційних технологій у німецьких
університетах. Документом передбачається збільшення фінансування задля
підтримки університетів прикладних наук та приватних університетів в сфері
науково-дослідних ідей, передачі знань і технологій, підтримці регіонального
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укріплення університетів і сприянні інноваціям в економіці і суспільстві. Окрім
того, Законом окреслено «третю місію» університетів у трикутнику знань –
освіта, дослідження та впровадження інновацій. Це дає змогу закладам вищої
освіти продовжити свою роль як інноваційного центру регіонального та
федерального значення. Окремим пунктом у документі наголошено на
обов'язковому впровадженні результатів наукових досліджень у комерційну та
соціальну сфери діяльності, що передбачає зближення та укріплення співпраці
між освітніми, економічними та соціальними інституціями [12].
Австрійські заклади вищої професійної освіти також активно впроваджують
інноваційні організаційно-дидактичні методи навчання в закладах вищої
професійної освіти, зокрема в університетах прикладних наук, які дозволяють
майбутнім фахівцям самостійно розподіляти свій час для навчання та
професійної діяльності.
Вперше за 25 років після появи першого університету прикладних наук в
Австрії, відсоток їхніх студентів становить 13 % від загальної кількості
здобувачів вищої освіти. Однією з переваг австрійських університетів
прикладних наук є забезпечення студентів можливістю поєднувати навчання з
професійною

діяльністю,

що

потребує

гнучкості

освітнього

процесу.

Впровадження елементів діджиталізованого навчання (онлайн курси окремих
дисциплін), а також значне збільшення годин для самоосвіти, в порівнянні з
аудиторною роботою студентів значно полегшує процес вирішення означеної
проблеми.
Загалом дистанційна освіта в Австрії набуває неабиякої популярності.
Дистанційне або онлайн навчання – це освітня можливість отримати вищу освіту
без відвідування освітньої установи. Така освітня форма забезпечує доступ до
навчання у випадку якщо джерело інформації та студенти розділені часом та
відстанню. В дистанційному освітньому процесі Авсрії, як і інших
німецькомовних країнах, студенти спілкуються між собою та з викладачами з
допомогою електронної пошти, електронних форумів, відеоконференцій, чатів,
дошки оголошень, обміном миттєвими повідомленнями та іншими формами
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онлайн-взаємодії. Освітні програми часто передбачають онлайн-систему
навчання та засоби для створення віртуального класу. Дистанційне навчання є
відмінним рішенням для працевлаштованих людей, які все ще хочуть або
потребують подальшої професійної освіти.
Більшість університетів прикладних наук Австрії використовуюють
дистанційне навчання як складову заочної форми професійного навчання. Заочна
форма навчання є досить популярною серед працюючих студентів, що
здобувають вищу освіту за магістерськими програмами підготовки. Так, відомі
австрійські університети прикладних наук, зокрема Йоханський університет
прикладних наук, Карінтійський університет прикладних наук, Інсбрукський
інститут менеджменту (MCI) пропонують магістерські програми підготовки
(анг. МА, МВА) туристичного спрямування за заочною формою навчання, яка
передбачає два тижня аудиторних занять в семестр + дистанційне навчання.
Загальна тривалість освітньої підготовки становить 4 семестри (120 ECTS) [11].
Епоха "Онлайн-вищої освіти" стає реальністю у більшості європейських
країн, не виключенням є Німеччина та Австрія. Першим кроком на шляху
діджиталізації університету є створення освітньо-наукового порталу закладу
вищої професійної освіти. Освітньо-науковий портал – це корпоративний
портал, який є інформаційним середовищем, що створюється для підтримки
освітніх і наукових процесів у межах закладу вищої професійної освіти на основі
використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних засобів
[7]. Освітньо-науковий портал являє собою складну систему, що складається з
таких підсистем, як: аутентифікації і авторизації користувачів та управління
правами доступу; зовнішнього і внутрішнього пошуку; керування вмістом
(контентом) порталу; завантаження і каталогізація файлів користувачів;
виведення інформації про користувачів порталу; керування новинами;
електронна

пошта

(зовнішня

і

внутрішня);

розсилання

повідомлень

користувачам порталу; форум; голосування; анкетування; чат; книга для гостей;
інтернет-магазин;

статистика.

Крім

того,

освітньо-науковий

портал

університету, повинен включати деякі додаткові компоненти, зокрема:
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офіційний сайт ВНЗ; систему дистанційного навчання; електронну бібліотеку з
каталогом наукової, навчальної та методичної літератури, а також публікацій
учасників

порталу;

систему

керування

науковими

конференціями

[8].

Розглянувши офіційні сайти закладів вищої туристичної освіти німецькомовних
країн Західної Європи, можна стверджувати, що створення освітньо-наукового
поратлу є необхідною умовою здійснення освітньої діяльності провідними
закладами професійної освіти в Західній Європі. Переважна більшість закладів
вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи створюють
віртуальне середовище для доповнення традиційної форми організації
навчального процесу елементами «e-learning».
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, стрімкі темпи
діджиталізації вищої освіти сприяли активній дискусії щодо необхідності
створення «віртуальних закладів вищої професійної освіти». У німецькомовних
країнах Західної Європи така потреба зумовлена декількома факторами, зокрема:
демографічними змінами, спричиненими міграційною кризою в Західній Європі;
інтернаціоналізацією європейської вищої освіти, що збільшує потоки студентів
із-закордону; посиленням конкуренції у сфері вищої освіти в умовах
глобалізації; національною потребою створення та забезпечення гнучких умов
доступу усіх верств населення до вищої освіти. Основний акцент у процесі
реалізації положень діджиталізації системи вищої професійної освіти в
Німеччині та Австрії зроблено на модернізації традиційних форм навчання,
формуванні цифрового освітнього світогляду та забезпеченні якісної фахової
підготовки майбутніх фахівців в умовах глобалізації ринку праці.
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УДК 371.3:81’243(045)
Ciкopcькa Л.O., к.пед.н., дoцeнт
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФOPМУВAННЯ ПIЗНAВAЛЬНOЇ AКТИВНOCТI CТУДEНТIВ
ЗACOБAМИ IГPOВИX ТEXНOЛOГIЙ ПIД ЧAC ВИВЧEННЯ
IНOЗEМНOЇ МOВИ
У cтaттi пpoaнaлiзoвaнo пoняття «пiзнaвaльнa aктивнicть», piзнi пiдxoди дo
дocлiджeння пpoблeми викopиcтaння iгpoвиx тexнoлoгiй для фopмувaння
пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтудeнтiв eкoнoмiчниx cпeцiaльнocтeй у пpoцeci
вивчeння iнoзeмнoї мoви, нaвeдeнo пpиклaди пpoвeдeння iгop (iгpи-тpeнiнги, iгpи
у випaдкoвicть, iгpи-cитуaцiї, дiлoвi iгpи) нa зaняттяx з iнoзeмнoї мoви зa
пpoфeciйним cпpямувaнням.
Ключoвi cлoвa: пiзнaвaльнa aктивнicть, cтудeнт, виклaдaч, iнoзeмнa мoвa,
iгpoвi тexнoлoгiї.
Пocтaнoвкa пpoблeми. Ocoбливocтi coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку
Укpaїни тa її iнтeгpaцiя у cвiтoвий пpocтip cпpямoвують cиcтeму eкoнoмiчнoї
ocвiти, з oднoгo бoку, нa зaдoвoлeння пoтpeб кoнкpeтнoї людини, a з iншoгo, нa
вpaxувaння зaкoнiв pинкoвoї eкoнoмiки. Зa тaкиx умoв aктуaльнocтi нaбувaє
пiдгoтoвкa cтудeнтiв вищиx eкoнoмiчниx зaклaдiв ocвiти дo poбoти в умoвax
cтpiмкoгo oнoвлeння тexнoлoгiй, фopмувaння у ниx виcoкoгo piвня пpoфeciйнoї
кoмпeтeнтнocтi, мoбiльнocтi тa iнфopмaтивнocтi.
Aнaлiз пoпepeднix дocлiджeнь. Пpoблeмa фopмувaння i poзвитку
пiзнaвaльнoї aктивнocтi ocoбиcтocтi poзглядaлacя в дocлiджeнняx В. Дaвидoвa,
Л. Зaнкoвa, I. Лepнepa, Т. Шмaтoвoї тa iн.; мeтoдичнi тa пcиxoлoгiчнi acпeкти
зacтocувaння iгpoвoї дiяльнocтi в пpoцeci нaвчaння poзкpитi в poбoтax
Ю. Apутюнoвa, O. Лeвaнoвoї, C. Мiллep, C. Нoвocьoлoвoї, Д. Eлькoнiнa тa iн.
Мeтa cтaттi пoлягaє у вaжливocтi викopиcтaння iгpoвиx тexнoлoгiй для
фopмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтудeнтiв eкoнoмiчниx cпeцiaльнocтeй у
пpoцeci вивчeння iнoзeмнoї мoви.
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Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлу. Aнaлiз нaукoвиx джepeл пoкaзaв, щo єдинoгo
пiдxoду дo тpaктувaння пoняття «пiзнaвaльнa aктивнicть» нe icнує. В
eнциклoпeдiї ocвiти пiзнaвaльнa aктивнicть тpaктуєтьcя як «pиca ocoбиcтocтi, якa
виявляєтьcя в її cтaвлeннi дo пpoцecу пiзнaння, щo пepeдбaчaє cтaн гoтoвнocтi,
пpaгнeння дo caмocтiйнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa oвoлoдiння
iндивiдoм coцiaльнoгo дocвiду, нaкoпичeння людcтвoм знaнь, cпocoбiв
дiяльнocтi» [2, c. 678]. В. Лoзoвa пiдкpecлює, щo як pиca ocoбиcтocтi пiзнaвaльнa
aктивнicть знaxoдить cвiй вияв у якocтi дiяльнocтi, oбумoвлeнoї cвiдoмим
вибopoм oптимaльниx шляxiв для дocягнeння мeти пiзнaння [3, c. 25].
Ocкiльки пiзнaвaльнa aктивнicть cтудeнтiв є умoвoю, мeтoю тa кiнцeвим
peзультaтoм eфeктивнocтi нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, тo
вiдпoвiднo caм пpoцec фopмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтудeнтa oxoплює
вecь пpoцec нaвчaння.
O. Яpocлaвoвa ввaжaє, щo фopмувaння пiзнaвaльнo-пpoфeciйнoї aктивнocтi
cтудeнтiв мoжe бути уcпiшним лишe у випaдку вpaxувaння нacтупниx умoв: фopмувaння у cтудeнтiв пpoфeciйнoї мoтивaцiї дo знaнь в пpoцeci вивчeння
iнoзeмнoї мoви;
- кoнcтpуювaння пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, opiєнтoвaнoгo нa фopмувaння
пpoфeciйнoї мoтивaцiї;
- cтвopeння iннoвaцiйнoгo cepeдoвищa, якe cпpияє включeнню cтудeнтiв у
пpoцec твopчoї дiяльнocтi [5, c. 13].
Пiзнaвaльнa aктивнicть впливaє нa cтaнoвлeння ocoбиcтocтi cтудeнтa, нa
йoгo cтaвлeння дo caмoгo ceбe, дo iншиx людeй, дo нaвчaння. Вoднoчac
пiзнaвaльнa aктивнicть є ocнoвoю для фopмувaння у cтудeнтiв гoтoвнocтi дo
ocoбиcтoгo caмoвизнaчeння в пoдaльшiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Cфopмoвaнa
пiзнaвaльнa aктивнicть є нaйвaжливiшoю умoвoю уcпiшнocтi нaвчaння
cтудeнтiв, щo xapaктepизує вiднoшeння дo змicту i пpoцecу нaвчaння, пpaгнeння
дo eфeктивнoгo oвoлoдiння знaннями, умiннями, нaвичкaми тa дocягнeння
нaвчaльнo-пiзнaвaльниx цiлeй.
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Oтжe, у пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx пiзнaвaльну aктивнicть
нaйчacтiшe poзглядaють у двox acпeктax: як пpoцecуaльну xapaктepиcтику
пiзнaвaльнoї дiяльнocтi aбo ж як вiднocнo cтaбiльну якicть ocoбиcтocтi. Нa нaшу
думку, oбидвa пiдxoди мoжуть poзглядaтиcя кoмплeкcнo, як тaкi, щo
дoпoвнюють oдин oднoгo, a нe як тaкi, щo cупepeчaть oдин oднoму.
Aнaлiз лiтepaтуpи [3; 4] дoзвoлив нaм дiйти виcнoвку, щo пiзнaвaльнa
aктивнicть є пepeдумoвoю i peзультaтoм poзвитку cтудeнтa. Вoнa мoжe
виявлятиcя в piзниx видax дiяльнocтi: гpi, нaвчaннi, пpaцi, cпopтi, гpoмaдcькiй
poбoтi тoщo.
Дiaлoгoвi мeтoди нaвчaння (дiaлoги, диcкуciя, дiлoвi iгpи тa iн.) є
нaйвaжливiшoю cклaдoвoю cучacнoгo нaвчaння, i дoзвoляють iнтeнcифiкувaти
пpoцec фopмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi. Вoни мoжуть peaлiзoвувaтиcя як пiд
чac aудитopниx зaнять, тaк i у пoзa aудитopний чac. Oднiєю з фopм, щo вiдтвopює
нaoчний змicт мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi фaxiвця є дiлoвa гpa. У пpoцeci
iгpoвoї дiяльнocтi вiдбувaєтьcя нaвчaння дiї зa дoпoмoгoю caмoї дiї. Cтудeнт
викoнує квaзiпpoфeciйну дiяльнicть, щo пoєднує pиcи як нaвчaльнoї, тaк i
мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi.
Cepeд iгpoвиx тexнoлoгiй для фopмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi дoцiльнo
викopиcтoвувaти iгpи-тpeнiнги, iгpи у випaдкoвicть, iгpи-cитуaцiї, дiлoвi iгpи тa
iгpoвi зaняття.
Iгpи-тpeнiнги вapтo викopиcтoвувaти в мoмeнти oднoмaнiтнocтi нa зaняттi з
мeтoю aктивiзaцiї мexaнiзмiв caмoopгaнiзaцiї. Ocoбливий iнтepec у cтудeнтiв
викликaють opгaнiзoвaнi нa зaняттяx пcиxoлoгiчнi тpeнiнги. Нa тaкиx зaняттяx
cтудeнти мaють змoгу нe пpocтo oвoлoдiвaти нoвим iншoмoвним мaтepiaлoм, a й
зaнуpювaтиcя у cвiт пcиxoлoгiї людини, глибшe пiзнaвaти ceбe тa oтoчуючиx
людeй, poзумiти мoтиви їxньoї пoвeдiнки.
Iгpи у випaдкoвicть пepeдбaчaють викopиcтaння виклaдaчeм нa зaняттяx
eлeмeнтiв випaдкoвoгo вибopу, щo cтвopює cитуaцiю уcпixу, упeвнeнocтi,
poзвивaє лoгiку, фaнтaзiю cтудeнтiв.
Гpa-cитуaцiя пepeдбaчaє cтвopeння у cтудeнтiв тaкoгo iгpoвoгo пpocтopу
який би iмiтувaв peaльну життєву cитуaцiю (ocoбливocтi кoмунiкaтивнoї
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взaємoдiї кepiвникa i пiдлeглoгo, cпiвpoбiтникiв piзниx вiддiлiв), щo нaдaє
мoжливicть cтудeнтaм нaoчнo cпpиймaти cвiт у cвiтлi coцiaльнo-цiннicниx
opiєнтaцiй. Iгpoвi cитуaцiї дoцiльнo зacтocoвувaти нa зaняття з iнoзeмнoї мoви з
уpaxувaнням тoгo, щo дiлoвa гpa мaє зaлучaти cтудeнтiв дo виpiшeння
пpoфeciйниx зaвдaнь, iнтeгpувaти нaкoпичeний дocвiд, cтимулювaти у cтудeнтiв
peфлeкcивнi пpoцecи.
Нa зaняттяx з iнoзeмнoї мoви зa пpoфeciйним cпpямувaнням cтудeнти
зaвдяки учacтi у тaкиx cитуaцiяx oтpимують мoжливicть нe тiльки вiдпpaцювaти
нoвий лeкcичний мaтepiaл, a й зocepeджувaтиcя нa пeвниx мoмeнтax cвoєї
мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Cтудeнти мaють мoжливicть фopмулювaти
влacнi виcнoвки тa oбмiнювaтиcя нaбутими фaxoвими знaннями.
Нaпpиклaд, мeтa гpи «An Ideal Economist» aктивiзувaти пiзнaвaльний
iнтepec, cпpияти фopмувaнню тa кopeкцiї влacнoгo фaxoвoгo iдeaлу, зaбeзпeчити
poбoту iз caмoвдocкoнaлeння.
Дocить дeтaльнo тexнoлoгiю гpи як фopму opгaнiзaцiї тa вдocкoнaлeння
нaвчaльнoгo пpoцecу дocлiджувaли C. Зaнькo, Ю. Тюннiкoв тa C. Тюннiкoвa
[6], якi визнaчили зaгaльнi умoви opгaнiзaцiї тa пpoвeдeння дiлoвoї гpи в пpoцeci
пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв:


кoжнa дiлoвa гpa мaє пepecлiдувaти пeвну мeту;



пepeд пoчaткoм гpи пoтpiбнo пpoвoдити iнcтpуктaж щoдo зaвдaнь,

умoв гpи;


тeмa гpи мaє бути змicтoвнoю, пpeдcтaвляти пeвний пpaктичний i

нaвчaльний iнтepec;


пoвинeн мaти мicцe пpoцec вiдтвopeння peaльнocтi;



дiлoвi iгpи мaють пpoвoдитиcя cиcтeмaтичнo тa плaнувaтиcя

зaздaлeгiдь;


нeoбxiднo визнaчaти дocтaтню кiлькicть впpaв для зaкpiплeння тoгo

чи iншoгo вмiння, ocкiльки зaйвi впpaви пpизвoдять дo знижeння aктивнocтi,
увaги cтудeнтiв;


для дocягнeння уcпixу дiлoвoї гpи пoтpiбнa xopoшa пiдгoтoвкa її

учacникiв.
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Клacичний вapiaнт дiлoвoї гpи включaє нacтупнi фaзи: a) пiдгoтoвкa;
б) бeзпocepeдньo caмa гpa; в) aнaлiз i пiдвeдeння пiдcумкiв гpи.
Xiд гpи зaлeжить вiд ocoбливocтeй її

piзнoвидiв.

Aнaлiз

пiдвeдeння

пiдcумкiв гpи включaє: oцiнку змicту дiлoвoї гpи – oцiнку aктуaльнocтi тeми,
пpaвильнocтi її пocтaнoвки тa дocягнeння мeти, дoтpимaння пpoцeдуpи
пpoвeдeння дiлoвoї гpи, oцiнку iмiтaцiйнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, тaктику тa eтику
cпiлкувaння.
Щoб oтpимaти уявлeння пpo eфeктивнicть пpoвeдeння дiлoвoї гpи, мoжнa нa
зaключнoму eтaпi пpoвecти aнкeтувaння cтудeнтiв-учacникiв гpи i нaдaлi
викopиcтoвувaти oтpимaну iнфopмaцiю для вдocкoнaлeння мeтoдики її
пpoвeдeння. У пpoцeci диcкуciї cтудeнти нaбувaють кoмунiкaтивнoгo дocвiду,
aктивнoї cпiвпpaцi, вдocкoнaлюють вмiння пpиcлуxoвувaтиcь дo iншoї думки,
cпiлкувaтиcя iнoзeмнoю мoвoю, poзшиpювaти cвiй cлoвникoвий зaпac, poзвивaти
кpитичнicть миcлeння, здaтнicть oцiнювaти ceбe тa iншиx. Iгpoвi cитуaцiї
нaвчaють cтудeнтiв зacтocoвувaти oтpимaнi тeopeтичнi знaння нa пpaктицi,
poзвивaють твopчi здiбнocтi, виxoвують вiдчуття нeoбxiднocтi cпiвпpaцi, poбoти
у кoмaндi, пocилюють iнтepec дo мaйбутньoї пpoфeciї тa cтимулюють
впeвнeнicть у пpaвильнoму вибopi cпeцiaльнocтi.
Oтжe, пpoцec фopмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi пpoтiкaє eфeктивнo в
тoму випaдку, якщo фopми, мeтoди i зacoби нaвчaння aдeквaтнi пocтaвлeним
цiлям. Для цьoгo нeoбxiднo пpидiляти ocoбливу увaгу мeтoдaм фopмувaння
кoмпoнeнтiв пiзнaвaльнoї aктивнocтi.
Виcнoвки. Зicтaвляючи iгpoвi тexнoлoгiї iз тpaдицiйними фopмaми
пpoвeдeння зaнять з iнoзeмнoї мoви, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo вoни мaють
пeвнi пepeвaги:
 у xoдi гpи дocягaєтьcя вищий piвeнь cпiлкувaння, нiж пpи тpaдицiйнoму
нaвчaннi, ocкiльки здiйcнюєтьcя кoнкpeтнa дiяльнicть (oбгoвopeння пpoeкту,
бeciдa з кoлeгaми тoщo);
 гpa - цe кoлeктивнa дiяльнicть, якa дaє змoгу бpaти у нiй учacть уciй гpупi
в цiлoму i кoжнoму члeну гpупи oкpeмo;
365

 викoнaння piзнoмaнiтниx зaвдaнь дaє кoнкpeтний peзультaт, зaвдяки
якoму у cтудeнтiв виникaє вiдчуття зaдoвoлeння вiд влacниx дiй;
 пiд чac гpи фopмуютьcя i вiдпpaцьoвуютьcя нaвички нaлaгoджeння
кoнтaкту, пpaвильнoгo cпpийняття й oцiнювaння пapтнepa як ocoбиcтocтi.
 виpoблeння cтpaтeгiї i тaктики cпiлкувaння a тaкoж вибip пpи цьoму
нaйбiльш вiдпoвiдниx фopм i зacoбiв для дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй.
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ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ВЛАСНІ НАЗВИ
Стаття присвячена особливостям слів замінників, котрі вживаються в
англійській та низці інших мов на позначення певних референтів без прямого їх
називання. У цій статті фокус уваги спрямований на слова-замінники, що
містять власні назви.
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слова:

слово-замінник,

референт,

лінгвокультура,

мовна

компетентність.
Постановка проблеми. Слова-замінники – це слова, які називають об'єкти
або людей, чиї імена тимчасово забуті, нерелевантні або невідомі в контексті, в
якому вони обговорюються. Ці слова існують у дуже неформальному регістрі
англійської мови. Відповідні лексичні елементи англійською мовою не мають
фіксованого правопису і відносно сучасні, існує однак і низка слів
задокументована у лексикографічних джерелах та художніх творах у
ХІХ столітті. Слова-замінники становлять проблему для тих, хто вивчає мову,
оскільки вони, як і фразеологічні одиниці, часто невірно інтерпретуються
мовцями, котрі не мають відповідних лінгвокультурологічних знань. З іншого
боку, саме слова-замінники часто використовуються мовцями-іноземцями, коли
вони не здатні добрати більш влучну лексему в конкретній ситуації спілкування.
Отже, вивчення змісту та форм цих лексем має велике прикладне значення у
вивченні іноземних мов.
Мета статті – висвітлити семантичні особливості англійських слівзамінників, що містять власні назви.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заповнювачі або фіктивні
іменники можуть бути визначені як слова, які майже порожні семантично,
використовуються з декількома різними функціями в комунікації і сенс яких
повинен бути виведений слухачем. Вони можуть називати предмети або імена
людей, і їх слід інтерпретувати з прагматичної точки зору. Ця категорія слівзамінників включає такі терміни, як thing(s), thingy/thingie, stuff, thingummy
(bob), thingybob, whatsit, whosit, whatnot and whathisname [12, c. 294]. The New
Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English дає визначення виразу
"thingummy-whatsit", як іменника, що функціонує у якості евфемістичної заміни
будь-якого іменника, який користувач не може або не хоче вказати [8, c. 793].
Stuart Berg Flexner and Harold Wentworth's Dictionary of American Slang
зазначає термін "kadigan" для слів-замінників. Синонімічно до цього терміну
вживається лексична одиниця thingamajig. Припускають, що цей термін, був
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уведений Willard R. Espy, хоча інші дослідники, такі як David, також
використовували його у своїх текстах. Етимологія терміну незрозуміла – Flexner
and Wentworth пов'язували його з загальним словом gin (як для двигуна - engine).
Етимологічно це також може бути пов’язано з ірландським прізвищем Cadigan.
Гіпероніми (слова для загальних категорій, наприклад, "квітка" для тюльпанів і
троянд) також можуть використовуватися в цій функції заповнювача, але вони
не вважаються словами-замінниками [9, c. 1747].
J. Channell та A. Jucker наводять наступні причини, чому мовці
використовують такі форми: найчастіше це випадки, коли співрозмовник не
може згадати точний термін, який вів хоче використати, або намагається
уникнути використання певної лексеми, щоб не звучати образливо або
претензійно, або навіть просто задля уникнення проблем з вимовою [5] .
D. Crystal позначає їх як “лінгвістичні сигнали занепокоєння ” (“linguistic
distress signals”), оскільки вони вказують слухачеві, що мовці все ще хочуть
зберегти розмовний зворот, однак мають проблеми з пошуком слів. A. Koester
стверджує, що семантично нечіткі іменники дуже часто використовуються, коли
не потрібно бути більш точним, оскільки учасники можуть легко визначити
згадані елементи або поняття завдяки спільним пропозиційним знанням
[6, c. 112]. A. O’Keefe приходить до подібного висновку і стверджує, що для
успішного

тлумачення

нечітких

категорій

учасники

бесіди

повинні

обмінюватися знаннями, які є соціокультурно обґрунтованими і спільними для
учасників в межах певної соціальної групи [11, c. 18].
James E. Alatis використовує такий термін як «заповнювач пам'яті»
(“memory-filler”) для опису слів-замінників. Він вказує, що такі заповнювачі
пам'яті, як thingummy і whatchamacallit, мають широке поширення в розмовному
використанні [32, c. 325].
Nino Amiridze та Margaret Maclagan також застосовують термін
«заповнювач» у своєму дослідженні, щоб вказати на лексичні засоби, які
використовуються для уникнення затримки в процесі спілкування. Вони
пояснюють, коли співбесідники відчувають труднощі з запам'ятовуванням слова,
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вони можуть підбирати інші лексеми. При пошуку слова відбувається
затримка, однак певні властивості слова уже передбачаються його лексикосемантико-синтаксичним оточенням, яке

складає лінгвістичний контекст

висловлення [4, c. 18].
Мови зазвичай пропонують цілий ряд засобів для виконання такої
затримки. Одним з них є використання такого заповнювача як whatchamacallit
(історично походить з вислову what you may call it). Крім того, деякі заповнювачі
грають особливу граматичну роль у пошуку слів. Вони можуть бути розгорнуті
як "заповнювачі" місця, що мають певні морфологічні ознаки.
Термін «заповнювач» також застосовується Елеонорою Семель, яка вважає
такі заповнювачі, як “thingamajig”, “Whatever you call it”, “What’cha ma call it”,
“Whatever it is” семантично порожніми. Крім того, вона зазначає, що діти з
порушеннями у процесі засвоєння мови, мають тенденцію до надмірного
використання цих засобів ухильної вербалізації, заміни слів та слівзаповнювачів, оскільки таким чином вони намагаються справитись із
труднощами пошуку слів та розладом під назвою «дисномія» [14, c. 218].
Згідно з Joanna Channell, заповнювачі є близьким набором переважно
підставних іменників (dummy nouns), які в основному використовуються в
неформальному дискурсі. Вона вважає, що заповнювачі є типовими рисами
розмовної мови, ілюструє їх за допомогою слів stuff, thing, thingummy,
thingummyjig, thingummabob, whatsisname, whatsit, and what-do-you-call-it. Існує
три категорії заповнювачів: заміна імені (наприклад, whosit), зміна назви
елемента (наприклад, whatnot), а також комбінація обох (наприклад, thingy) [5].
Використовуючи ці загальні терміни без жодного референтного контексту, мовці
запрошують слухача зробити самостійний висновок щодо природи референта, і
успішне спілкування може прямо залежати від контексту, в якому слова
вживаються, а також від спільного знання співрозмовників [16, c. 135].
Виклад основного матеріалу. Відомий лінгвіст Девід Крістал розрізняє
чотири основні причини використання слів-заповнювачів в розмові: (а)
проблеми зі згадуванням – мовець забув слово, або воно «крутиться у нього на
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язиці»; (b)відсутність відповідної лексеми у мові, або мовець не знає
відповідного слова; (c) предмет розмови не є таким, що вимагає точності, і
достатньо приблизного опису або характеристики; і (d) «вибір» нечіткої
лексичної одиниці сприяє підтримці неформальної атмосфери розмови [7, c. 73].
На нашу думку, використання слів-замісників є одним із різновидів
неясності, що використовується для введення співбесідника в оману. У випадку
використання таких слів нещирий мовець навмисно імплікує, що йому/їй не
відомі або він забув назву чи ім’я об’єкта, про який іде мова: <…> she started over
with her nigger woman in the horse-ferry to stay all night at her friend’s huse, Miss
What-you-may-call-her – I disremember her name. Окрім імпліцитної інформації,
що підводить адресата до хибних висновків, у висловленнях такого типу також
відсутня достатня кількість експліцитної інформації, що дозволяє трактувати
діяльність мовця як ухильність. Наприклад: When I recognized the depression, I
knew whom he was talking about. I said lightly, knowing what was coming: ‘What bint,
for Christ sake?’ ‘That scruffy-looking one. Her that always wore that suède coat.’ I
poured unconcern into my voice. ‘Who – Liz What’s-her-name?’ ‘Yer, Woodbine
Lizzy’. Впізнавши у непривабливому описі дівчину, яка йому не байдужа, мовець
вдає, що вже геть і забув, як її звати. Таким чином, він імплікує, що дівчина не
становить інтересу для нього, а також він уникає використання болісного для
нього прізвиська дівчини (Woodbine Lizzy – “Лізі-дешева цигарка”) [2].
Випадки використання слів-замінників у літературі та мистецтві
непоодинокі. Ще у 1840-х роках у США Едгар Аллан По написав коротке
оповідання під назвою ""The Literary Life of Thingum Bob, Esq.". У «Мікадо»
Гілберта і Саллівана, Lord High Executioner наспівує ось такий «маленький
список»: “What d'ye call him: Thing'em-bob, and likewise: Never-mind, and 'St: 'st:
'st: and What's-his-name, and also You-know-who: The task of filling up the blanks I'd
rather leave to you.” [13].
Зазвичай слова-заповнювачі функціонують граматично як іменники і
можуть використовуватися для позначення людей (наприклад, John Doe, Jane
Doe), об'єктів (наприклад, widget), місць (Main Street або Anytown, USA). Вони
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функціонально схожі на займенники, тому що розпізнавання їхніх референтів
забезпечується контекстом. Однак на відміну від займенника, вони можуть бути
використані без жодного референта – важливою частиною комунікації є не те,
що номінально називається заповнювачем, а контекст, в якому він ужитий.
Існують деякі вирази-заповнювачі, які часто використовуються для
позначення особи або людей в цілому ряді різних ситуацій, зокрема:
Tommy Atkins – загальний термін на позначення солдата британської
армії, який набув поширення у роки Першої світової війни. Він може
застосовуватися як форма звернення, або як загальна назва. Назва часто
використовується у скороченому вигляді Tommy. Наприклад: E.g.: Tommy
Atkins may grumble sometimes, but he is there when wanting, and woe to the enemy
he can close with.
Average Joe, ordinary Joe, Joe Sixpack, Joe Lunchbucket, Joe Snuffy –
описує пересічну нормальну людину, яка не дуже відрізняється від усіх інших.
Це стосується людини, яка вважається ні дурною, ні розумною, полюбляє якийсь
вид спорту, працює п'ять-шість днів на тиждень і щовечора приходить додому,
щоб влягтися на дивані і дивитися телевізор. Наприклад: E.g.: Mickey is your
average Joe - he likes football, hates opera, and thinks it's a crime to do any work on
weekends.
Ordinary, average, plain Jane (для жінок) – звичайна, середня дівчина, яка
не є ані дуже привабливою, ані дуже потворною. Наприклад: Betty always felt like
she was a plain Jane, so she was very surprised when the most handsome boy in school
asked her to be his prom date..
John Doe (для чоловіків), Jane Doe (для жінок), Johnny / Janie Doe (для
дітей), або просто Doe (за відсутності статі) – використовуються для позначення
особи, чия справжня ідентичність невідома або повинна бути прихована через
юридичні причини. Імена також використовуються для позначення мертвого тіла
або пацієнта лікарні, чия особа невідома. Наприклад: The police were unable to
identify the victim, so they simply referred to him as 'John Doe'. Fred Nerk /Fred
Nerks використовуються у тій же функції в австралійському варіанті, а Juan
Perez – в Мексиці і Болівії.
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Tom, Dick and Harry – стосується декількох невизначених людей; для
будь-якої кількості невідомих людей. Найчастіше ця фраза зустрічається як у
значенні «кожен», «будь-хто». Якщо перекладач ігнорує цей момент можуть
виникнути суттєві розбіжності у змісті, наприклад: “What the devil are you doing?”
he blurted out, “telling every Tom, Dick and Harry – at least you ought to wait for the
police”. – Що ви в дідька? – закричав він. – Скажіть кожному Тому, Дікові та
Гаррі, що треба зачекати поліцію! [1, c. 231-232].
John Q. Public – ім’я, котре використовують у прикладах, як заповнювати
офіційні

документи,

презентує

типового

американського

громадянина.

Наприклад: Just because John Q. Public believes that there is something that can't be
verified, is not a reason you should believe it too.
Uncle Tom Cobbleigh and all – іронічно використовується у значенні «і
решта», часто показує роздратування мовця щодо великої кількості людей у
списку. Назва походить з народної пісні під назвою "Widecombe Fair», в якій
приспів закінчується наступним чином: "For I want for to go to Widecombe Fair,
With Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney, Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry
Hawke, Old Uncle Tom Cobley and all." До прикладу: I’m not going to send
invitations to Uncle Tom Cobbleigh and all for my wedding. I want to keep it simple
hence a very few would be invited.
So and so – вказує будь-яку особу, часто коли мовець не знає або не хоче
називати справжнє ім’я. До прикладу: Richie said that he ran into so and so and
that is how the whole issue got started.
Miss Thing – називає жінку, яка вважає себе краще за інших людей.
Наприклад: Oh, Miss Thing wants us all to bow down to her.
Деякі фіксовані вирази також використовуються як слова-замінники у
низці спеціалізованих контекстів, наприклад, Old So-and-so чи What's-'isname або What's-'is-face (грубіше), Miss Thing (часто вимовляється як Miss
Thang). Tommy Atkins – це міфічний британець, який правильно заповнив всі
його форми, і тепер це ім’я використовується як загальна назва британських
солдатів. В Британії невідомих громадян називають Joe Bloggs. "Joe Random"
або "Joe Average" можуть бути більш конкретизовані як "Joe Average Voter" або
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"Joe Random Customer". John Citizen іноді використовується в аналогічній якості
на зразках форм або карток. Joe or Jane Sixpack також вказує на
середньостатистичного представника середнього або робітничого класу.
У театрі, на телебаченні та в кінофільмах імена таких великих акторів
Walter Plinge, David Agnew, і George Spelvin використовуються як псевдоніми
для виконавців ролей, які воліють залишитись анонімними. Назва Alan Smithee
аналогічно застосовується режисерами, які бажають скористатись псевдонімом
(часто тому, що їхній фільм зазнав невдачі). Buddy Whasisname є псевдонімом,
що позначає невідомого чоловіка.
Фільми та театр також використовують інший тип назви-заповнювача,
the MacGuffin. Це будь-яка особа або об'єкт, який використовується для
розвитку сюжетом, але не має прямого відношення до дії, і тому може бути
замінений у сценарії іншим подібним елементом без втрати сенсу. A foozle – це
загальний термін, який позначає ворога або групу ворогів, які повинні бути
переможеними, щоб сюжет рухався далі.
Криптографи традиційно використовують фіксовану кількість символів
при описі своїх систем в загальних рисах. Наприклад, криптографічна система
має Alice, яка хоче відправити повідомлення до Bob без того, щоб хтось зміг їх
підслухати. Ці імена використовуються навіть в офіційних рецензованих роботах
у цій галузі.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Перспективним, на
нашу думку, є дослідження інших видів слів-замінників, розробка класифікацій
за їх структурними, семантичними, лексичними та іншими характеристиками, а
також укладання глосарію відповідних лексичних одиниць, який можна було б
застосовувати на заняттях з іноземної мови.
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The article presents an overview of the European Union views and policies on
multilingualism as reflecting cultural and linguistic diversity of the European
Community and the ultimate respect and support of it. Furthermore, it describes the
objectives, approaches and mechanisms necessary to introduce multilingual education
to promote the linguistic diversity and intercultural dialogue by stepping up assistance
for translation in order to encourage the circulation of works and the dissemination of
ideas and knowledge in Europe and across the world.
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The issue under discussion. European societies are facing rapid change due to
technological advances, globalisation and ageing populations. Increasingly European
citizens interact with their counterparts from other EU Member States, work and live
outside their home countries and their life becomes more international and more
multilingual.
The European dimension in language education, it is generally believed, is not
what it was. Globalisation, European Union (EU) policies, migrant movements and
Global English are changing the languages and cultures of European nations in some
way. And it is arguable that some continental European languages are on a fast track
to second-class status.
Analysis of recent research and publications on the topic. Depending on one’s
perspective, we are moving too slow or too fast on our way towards European
integration through multilingual education. It is clear that with mainstream language
teaching (language as subjects-matters in themselves), we are on the slow way
(Apfelbaum B., Czyżewska D., Meyer B., Saint-Georges I., Schjerve R. R., Vetter E.,
Vez J.M., Weber J.-J.).
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Therefore, the aim of this article is to summarize the existing policies, ideas and
views of the European Commission aimed at implementing the multilingual approach
to language learning and cultural diversity perception in the European Community.
Basic material presentation. More and more European children grow up
multilingual. They are unlike immigrants born in one culture and having to grow up in
another, and they are unlike children growing up in a monolingual, monocultural
family that happen to be located in a wider multicultural environment.
Thus, linguistic plurality is one of the main objectives of the EU explicitly
included in the Treaty of Lisbon. On the one hand increased linguistic diversity is an
expression of richness and national heritage but on the other, without appropriate
policy, it presents multiple challenges widening the communication gap between
people from different cultures and giving the multilingual access to better working
conditions whilst excluding the monolingual. Moreover, language barriers can prevent
European citizens and companies from fully exploiting the EU internal market’s
opportunities. Multilingualism can also be a barrier to effective cross-border
cooperation between administrative services in different EU Member States [1, p. 5].
Taking into account 24 official languages in the EU, the translation and
interpretation services of the EU institutions must be able to manage 552 language
combinations. Each new EU member state when joining the Community was allowed
to have its national language as an official language of the EU.
Apart from linguistic diversity mentioned in the founding treaties and in the
secondary legislation the European Commission has addressed the question of
languages in several documents. Firstly in 2005 the Commission issued New
Framework Strategy for Multilingualism [1, p. 8]. The Strategy considers languages as
the most direct expression of culture.
The Commission’s multilingualism policy has three aims:
- to encourage language learning and promoting linguistic diversity in society;
- to promote a healthy multilingual economy
- to give citizens access to European Union legislation, procedures and
information in their own languages” [1, p. 3].
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The responsibility to take further steps in this area mainly rests with Member
States but the Commission’s role is to reinforce awareness of multilingualism and to
improve the consistency of actions taken at different levels [3. p. 47].
In 2008 the Council of the European Union issued a Resolution on a European
strategy for multilingualism in which Member States and the Commission
are invited to:
- promote multilingualism with a view to strengthening social cohesion,
intercultural dialogue and European construction;
- strengthen lifelong language learning;
- better promote multilingualism as a factor in the European economy’s
competitiveness and people’s mobility and employability;
- promote the linguistic diversity and intercultural dialogue by stepping up
assistance for translation in order to encourage the circulation of works and the
dissemination of ideas and knowledge in Europe and across the world;
- promote EU languages across the world [1, p. 3-5].
However as linguistic plurality guaranteeing equal access to the EU legislation
for all EU citizens in their official languages is one of the main principles of the
European Union the challenge is not to limit the number of the EU official languages
but rather to find management tools facilitating a proper functioning of this
multilingual community whilst taking into account annual costs of multilingualism in
the EU [4, p. 18].
For one of its outstanding cross-European projects, the Modern Language Project,
the Council has defined objectives, such as:
- to promote large-scale multilingualism by assisting member states in
encouraging all Europeans to achieve a degree of communicative ability in a number
of languages and to continue their language learning on a lifelong basis;
- diversifying the range of languages on offer and setting appropriate objectives
for each language;
- improving the education/training of language teachers and promoting learnercentred, communicative methodologies [5, p, 12].
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Another large project Language Policies for a Multilingual and Multicultural
Europe (1997-2000), has the following aims:
- to help national authorities to promote multilingualism and multiculturalism and
to increase public awareness of the part played by languages in forging a European
identity;
- to develop ideas, approaches and strategies to promote linguistic diversification
and to improve the quality of language education;
- to promote foreign language learning from the very start of schooling, making
every pupil aware of Europe’s linguistic and cultural diversity;
Implementing multilingual policy in the EU also takes time since translation of
official documents into all official languages can take several months which results in
delays in the adoption of EU documents (legal decisions only become valid once they
have been were published in all official languages).
The next challenge for the multilingualism policy in the EU is also connected with
the future accession of new EU Member States. As has been already mentioned in the
introduction the enlargement of the EU by such candidate countries as Iceland,
Montenegro, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia or Turkey will widen
the number of EU official languages.
Accession of new EU Member States will thus result in an increase of translation
and interpretation costs of the EU institutions in order to respect the principle of the
linguistic diversity in the Community and of the equal status of all official languages
[1, p. 12].
Several general observations can be made for ensuring successful multilingual
education in general:
- multilingual education for majority language students is effective in promoting
functional proficiency in a second, and even third or fourth, language at no cost to the
participating students’ mother language development or academic achievement. There
is often a positive correlation between amount of exposure to the additional languages
in multilingual programs and level of plurilingual proficiency, but not always.
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- multilingual programs that provide appropriate and continuous instruction can
be effective with younger or older students; in other words, advanced levels of
functional plurilingual proficiency can be acquired by students who begin multilingual
education in the primary grades and by those who begin in higher grades.
- multilingual education is effective for majority language students with a variety
of learner characteristics, even those that put them at-risk for poor performance in EU
schools.
- pedagogy and, in particular, the way the additional languages are used and taught
is important. More specifically, it appears that plurilingual acquisition is enhanced
when students are given extended opportunities to use the language interactively. It
also appears that while functional use of the target languages is generally effective at
promoting plurilingual competences, instructional strategies that systematically raise
awareness of and create opportunities for students to learn specific linguistic forms that
serve their communicative needs and goals can extend the learning of new languages.
- multilingual education in languages with distinct typologies and orthographic
conventions can be effective in achieving a school’s linguistic and academic objectives,
although there may be limits on how far these languages can be used for academic
instruction. [3]
The European Commission (EC), for its part, is following a very (pro-)active
language policy focusing on diversity. One of the most influential items may be seen
in the recommendations contained in the White Book -Teaching and Learning:
Towards the Learning Society. Concerning language education, they may be
summarized as follows:
- every EU citizen should be able to use three community languages (after
completion of secondary school);
- community language learning should be developed as early as possible;
- a better quality of language and intercultural learning must be improved, and a
more balanced language ecology should be promoted;
- increasing language competence increases mobility and also gives better
possibilities for seeking jobs in different EU member states [5, p. 11].
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Conclusions

and

further

investigation

prospects.

Active

inclusive

multilingualism in Europe will help produce a new generation of cognitively more
flexible school children who, from the outset, will have integrated their mixed cultural
background in their own identity and their own cognition. Multilingual citizens of
European space will be more tolerant and less sensitive to local allegiances and
partialities. Their tolerance of diverse cultural identities will be built from within, and
not learned as a social norm.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ВИД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
НАВЧАННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
У

статті

розкривається

визначення

сутності

методу

проектів,

характеризуються його види та етапи реалізації. Визначені дидактичні
закономірності ефективного використання проектного навчання в практиці
вищої школи; подані сучасні підходи до реалізації проектного навчання, як засобу
удосконалення фахової компетентності майбутніх учителів зарубіжної
літератури.
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Постановка проблеми. Стратегічними завданнями сучасної освіти є
розвиток творчих здібностей і

саморозвиток особистості майбутнього

спеціаліста, здатного до організації ефективного обміну інформацією, реалізації
комунікативних послуг, прийняття рішень. Тому, особливо важливим є
застосування в навчальному процесі поряд з традиційними інноваційних
технологій, форм і методів навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань,
умінь і навичок студентами, розвиток їхньої розумової діяльності, стимуляція
творчої активності студентів, виявлення умінь та навичок критичного
осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального
матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в професійній
діяльності. Варто зауважити, що серед розмаїття інноваційних підходів до
викладання навчальних предметів у вищій школі нині виділився проектний
метод навчання, результатом якого є «не засвоєння знань, а формування
основних компетентностей, які забезпечують успіх практичної діяльності»
[4, с. 24]. Для майбутнього вчителя зарубіжної літератури основу фахової
компетентності складають вміння орієнтуватися у літературно-історичному,
літературно-критичному матеріалі історії зарубіжної літератури; здатність
орієнтуватися в особливостях літератури різних країн і епох, володіння
принципами й методикою порівняння та вивчення зарубіжних літератур з точки
зору традицій і новаторства; вміння аналізувати зміст художнього твору як
сукупність його тематики й проблематики, а також у взаємозв’язках компонентів
змісту із компонентами форми твору, визначити специфіку вираження
естетичних ідей в художній літературі [2, с. 6]. Щоб оволодіти необхідними для
успішної професійної діяльності знаннями однієї аудиторної роботи під час
лекційних і практичних занять недостатньо. Студентові філологічного напряму
освіти необхідно навчитися самостійно здобувати знання, аналізувати й
систематизувати одержану інформацію, репрезентувати її із залученням
методично виправданого мінімуму теоретичного матеріалу й практичних
завдань. Крім того, для забезпечення максимальної ефективності професійної
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підготовленості студента обрані методи мають стимулювати прагнення та
потребу філолога в самонавчанні, «розвивати творчість, забезпечувати активну
самостійну
мисленнєву,

навчально-пізнавальну
комунікативну

та

діяльність,
інтелектуальну

активізувати

мовленнєву-

діяльність,

передбачати

поєднання індивідуальних та групових форм роботи тощо» [6, с. 126]. Саме тому
все більшої актуальності набувають проектні технології, які адаптують навчання
до умов реального життя, дають навички самостійного пошуку необхідної
інформації, її тематичного відбору, логічного структурування, презентації
результатів і аргументованого відстоювання власної точки зору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проектний метод навчання не є
новим у педагогіці. Він виник ще в другій половині XIX століття в США і мав
назву «метод проблем». Його засновниками вважають американського філософа
і педагога Дж. Дьюї, а також його послідовника В.Х. Кілпатріка. Дж. Дьюї
пропонував використовувати у навчанні активні методи, через цілеспрямовану
діяльність учня, враховуючи його особисту зацікавленість у певному питанні. У
цій методиці необхідно було показати важливість особистого інтересу у знаннях,
особливо тих, які можуть стати у нагоді протягом всього життя. Сьогодні
запровадженням методу проектів у навчальний процес вищої та середньої школи
активно займаються Г. Селевко, М. Кларін, Є. Полат, Д. Левітес, Л. Кондрашова,
І. Зязюн, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Фрейман, О. Пехота, О. Якубовська та
інші. Однак, незважаючи на значну кількість робіт, присвячених інноваційним
технологіям у вищій освіті, у тому числі й методу проектів, комплексного
дослідження дидактичних можливостей проектної технології як засобу
удосконалення професійних компетентностей майбутніх спеціалістів, зокрема
майбутніх учителів зарубіжної літератури, проведено не було.
Мета статті – розкрити сутність проектної технології, визначити
дидактичні закономірності її ефективного використання в практиці вищої освіти
з метою удосконалення фахової підготовленості студентів філологічного
напряму освіти.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на активне застосування методу
проектів у практиці навчання, до сьогодні не існує єдиного терміна на позначення
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цієї технології. Дослідники активно використовують такі поняття, як «навчальне
проектування», «проектна діяльність», «технологія навчального проектування»,
«проектне навчання», «проектна технологія навчання». Проте, розуміння
дослідниками сутності досліджуваного явища суттєво не відрізняються. За
Є. Полат «метод проектів – це технологія, що включає в себе сукупність
дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю» [5,
с. 46]. Більшість дослідників розуміє цю технологію як один із можливих способів
реалізації проблемного навчання. Викладач ставить пізнавальне завдання,
окреслюючи таким чином плановані результати навчання й вихідні дані. Увесь
шлях розв’язання завдання мають розробити студенти: намітити проміжні
завдання, дібрати необхідний матеріал, порівняти отримане з тим, що вимагалося,
скорегувати діяльність. Таким чином, виконання студентами проектів передбачає
залучення їх до виявлення та аналізу реальних практичних проблем, пов’язаних із
майбутньою професійною діяльністю і використанням для цього практичної
дослідницько-пошукової роботи. Тобто «проектна діяльність поєднує два аспекти
процесу пізнання: метод навчання як дидактичну категорію (сукупність прийомів
і дій з оволодіння певними практичними вміннями й теоретичними знаннями) і
спосіб практичного застосування засвоєних знань і вмінь для розв’язання
конкретних проблем реального життя під час спільної діяльності» [6, с. 56].
О. Жук виділяє такі загальні цільові установки методів проектування:
1) спрямованість не на передачу системи готових знань, а на особистісний
розвиток учнів (студентів) шляхом формування в них способів мислення і
діяльності;
2) формування в тих, хто навчається, вмінь розробляти цілі діяльності,
формулювати задачу, висувати й обґрунтовувати гіпотези їх рішення,
аналізувати та оцінювати отримані результати;
3) розвиток в учнів (студентів) комунікативних умінь;
4) організація індивідуальної та групової форми навчально-пошукової
діяльності учнів;
5) обов’язкова презентація і захист отриманих у ході розробки завдання чи
проекту результатів [3, с. 206-207].
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Таким чином, навчальний проект вимагає від кожного студента
усвідомлення мети діяльності, розуміння сутності розв’язуваної проблеми, її
значення

та

практичної

цінності;

оволодіння

методами

дослідження;

інтегрування міжпредметних знань; активності й самостійності виконання.
У навчальному процесі вищої школи застосовують різні проектні
технології. Традиційно виділяють такі види проектів (за Є. Полат):
 за провідним видом діяльності: дослідницький, творчий, ігровий,
інформаційний;
 за приналежністю до предметної галузі: монопроект, міжпредметний
проект;
 за характером координації проекту: з відкритою, явною і прихованою
координацією;
 за кількістю учасників проекту: індивідуальні, парні, групові;
 за тривалістю: короткострокові, довгострокові [5, с. 71-81].
Проте в практиці навчання найчастіше доводиться мати справу зі
змішаними типами проектів. З усього розмаїття проектів у вищих навчальних
закладах з метою формування пізнавальної самостійності студентів і розвитку
навичок самоосвіти й саморозвитку, як провідних ознак професійної
компетентності, найбільш доцільно застосовувати такі:
1. Дослідницькі проекти, які мають чітку структуру, наближену до
справжнього наукового дослідження чи таку, яка повністю йому відповідає
(аргументованість, актуальність теми, постановка проблеми, предмета, об’єкта
дослідження, визначення завдань, методів дослідження, джерел інформації,
формулювання гіпотези, визначення шляхів її розв’язання, обговорення
одержаних результатів, їхнє оформлення).
2. Інформаційні проекти, які особливо ефективні на молодших курсах як
спосіб підготовки студентів до самостійної дослідницької діяльності. Цей тип
проектів спрямований на збирання інформації про об’єкт, ознайомлення
учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів,
призначених для широкого загалу. Такі проекти так само, як і дослідницькі,
вимагають ретельно продуманої структури, можливості систематичного
384

корегування в процесі роботи над проектом. Структуру такого проекту можна
визначити таким чином: мета проекту – результат (стаття, реферат, доповідь,
відеоматеріали тощо); предмет інформаційного пошуку – поетапність пошуку з
визначенням проміжних результатів – аналітична робота над зібраними фактами
– висновки – корегування початкового напряму (у разі потреби) – подальший
пошук інформації за уточненим напрямом – аналіз нових фактів – узагальнення
інформації до етапу одержання даних, які задовольняють усіх учасників проекту,
– висновки, оформлення результатів (обговорення, редагування, презентація,
зовнішнє оцінювання).
3. Короткострокові проекти як елемент виконання самостійного завдання до
конкретного практичного заняття.
4. Довгострокові проекти, над якими студенти працюють семестр (результат
самостійного вивчення тем з певної дисципліни), рік або більше (курсова,
дипломна, магістерська робота).
5. Індивідуальні або парні проекти, оскільки проекти з більшою кількістю
учасників не дають можливості адекватно оцінити внесок кожного в реалізацію
поставленого завдання.
6. Проекти з опосередкованою координацією, оскільки у вищій школі
викладачеві в дослідницькій діяльності студентів відводиться роль консультанта
[1, с. 105-106].
Оскільки застосування методу проектів вимагає досить значних часових
затрат, серйозної, ґрунтовної підготовки, технологія проектування стала
асоціюватися з позааудиторною самостійною роботою студентів, результати якої
вони репрезентують на спеціально відведених заняттях або частині заняття. Під
час

вивчення

удосконалення

дисципліни
фахової

«Історія

зарубіжної

компетентності

літератури»

майбутніх

учителів

з

метою

зарубіжної

літератури ми застосовуємо увесь комплекс проектних технологій. Як підготовчі
до виконання складних самостійних проектних досліджень використовуємо
короткострокові проекти, завданням яких є підготувати невеличку презентацію
за темою практичного заняття або лекції. Наприклад, «Античний театр», «Боги і
міфологічні герої в давньогрецькій трагедії», «Типологічні аспекти художнього
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втілення теми «втраченого покоління» у творчості Е. Гемінґвея та інших
письменників доби», «Утопія і антиутопія в англійській літературі ХХ століття»,
«Місце роману «Чорний принц» у творчій біографії Айріс Мердок», «Поняття
про магічний реалізм, його відмінність від фантастичного реалізму», «Концепція
роману за М. Кундерою: традиція і новаторство в розвитку романного жанру»,
тощо. За часом така проектна презентація триває не більше 15 хвилин, але за
структурою повністю відповідає проектній технології. Такі завдання студенти
виконують, як правило, у парах, користуються порадами й підказками викладача.
Як дослідницькі проекти використовуємо курсові роботи, тематику для яких
обираємо проблемного характеру. Наприклад, «Поетика натуралізму в романі
Е. Золя «Кар’єра Ругонів», «Конфлікт двох світоглядних концепцій у п’єсі
Б. Шоу «Професія місіс Воррен», «Трансформація мотиву робінзонади у романі
В. Ґолдінґа «Володар мух», тощо. При цьому інноваційні технології навчання
(зокрема, проектна технологія) не замінюють, а доповнюють традиційні методи
навчання.
Головна мета проектних технологій – сприяти самостійному формуванню
інтелектуальних і спеціальних знань, умінь та навичок майбутніх спеціалістів,
зокрема вчителів-філологів, забезпечувати розвиток таких якостей, як
ініціативність, уміння організовувати роботу команди, уміння бачити проблему,
здатність приймати самостійні рішення, вміння находити й використовувати
потрібну

інформацію,

комунікативних

самоосвіта,

навичок

і

навичок

планування

діяльності,

самопрезентації.

Що

розвиток

підтверджує

орієнтованість проектної технології на професійну реалізацію особистості
особливо в педагогічній сфері. Психолого-педагогічні аспекти студентської
творчості виявляються на більш високому рівні тільки під час самостійної
підготовки

проектної

роботи,

послідовності

формування

навичок,

які

виробляються на базі засвоєних раніше знань, активного застосування
алгоритмів дослідницької діяльності.
Висновки. Набуті під час реалізації навчального проекту знання, уміння й
навички не лише відрізняються особливою міцністю й усвідомленістю, але й
асоціативно пов’язуються з одержанням творчого задоволення яке стає
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стимулом для нового пошуку. Завдяки чому проектне навчання підвищує
прагнення одержання нових знань, стимулює бажання створювати власний
продукт, творчо використовуючи накопичений досвід, що є невід’ємними
якостями справжнього вчителя.
Перспективи подальших досліджень. В подальшому плануємо висвітлити
використання таких інноваційних видів проектних технологій як веб-квест,
лепбук

та

буктрейлер

при

навчанні

зарубіжної

літератури

студентів

філологічних спеціальностей.
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