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У статті розглядається розвиток та досвід музеєфікації пам’яток археології на території 
України та за кордоном. Досліджено основні проблеми збереження та вплив туризму на 
пам’ятки археології. 
Ключові слова: музеєфікація, культурна спадщина, археологічні об’єкти культурної 
спадщини, археотуризм. 
 
В статье рассматриваются развитие и опыт музеефикации памятников археологии на 
территории Украины и за рубежом. Исследованы основные проблемы сохранения и 
влияние туризма на памятники археологии. 
Ключевые слова: музеефикация, культурное наследие, археологические объекты 
культурного наследия, археотуризм. 
 
This article discusses the evolution and experience of musification of archeological 
monuments in Ukraine and abroad. The main problems of preservation and the impact of 
tourism on the archeological monuments are investigated. 
Keywords: museumification, cultural legacy, archeological objects of cultural legacy, 
archaeotourism. 

 
Одним із важливих завдань сучасного суспільства є збереження історико-культурної 

спадщини. Особливе місце серед пам’яток історії та культури займає археологічна спадщина, 
що є інструментом для історичних і наукових досліджень. Але без створення можливостей 
для сприйняття археологічних пам’яток, для більшості населення, значимість археологічної 
спадщини залишається неочевидною, тому постають питання щодо збереження та 
музеєфікації пам’яток археології. 

Під час досліджень було використано наступні теоретичні і практичні методи: 
системний аналіз, узагальнення, історико-порівняльний, хронологічний, типологічний. 

Метою дослідження є дослідження досвіду збереження пам’яток археології та 
перетворення їх у елемент музейно-туристичної системи. 

Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання: 
• Дослідження історії розвитку музеєфікації археологічних пам’яток в Україні та 

закордоном. 
• Аналіз проблем збереження нерухомих пам’яток археології.  
• Оцінка впливу туризму на пам’ятки археології. 
• Співставлення світового та вітчизняного досвіду музеєфікації пам’яток археології. 
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Перші музеєзнавчі студії та зародження музеєзнавства як наукової дисципліни 
відбуваються на території України на поч. XIX ст. Процес становлення української 
музеєзнавчої науки можна виділити три глобальні періоди – дореволюційний, радянський та 
сучасний (в умовах незалежної України) [1, С. 12]. 

Перший етап розвитку дореволюційного музеєзнавства (XIX – поч. ХХ ст.) на території 
України характеризується початком аматорських археологічних досліджень та виникненням 
перших музеїв старожитностей на причорноморському узбережжі. Цей період відображає 
процес розвитку від зародження аматорського інтересу до отримання державної підтримки 
та статусу, поширення приватного колекціонування археологічних артефактів. В цей же час 
зароджується польова археологія [1, С. 17].  

Радянський період (1922–1990 рр.) для українського музеєзнавства є часом 
усвідомлення музейної справи як окремої наукової дисципліни, формування місії і завдань 
музеїв, розгортання науково-дослідної роботи на їх базі. В цей період музеї стають 
осередками краєзнавчих досліджень, сприяють зібранню предметів для власної колекції, 
популяризують пам’ятки історії та археології, переймаються питаннями охорони культурної 
спадщини. В радянські часи музеї сформувалися як наукові установи, центри теоретичних та 
польових досліджень [1, С. 23].  

Сучасний період вітчизняного музеєзнавства характеризується переосмисленням 
окремих ідеологічних суджень, пожвавленням міжнародних зв’язків та залученням 
іноземного досвіду і напрацювань, поглибленням теоретичних студій [1, С. 28]. 

Нові реалії створюють запит на переосмислення та підсумування попередніх етапів 
історії становлення українського пам’яткознавства. Але в кожний період гостро поставали 
проблеми, які впливали на збереження нерухомих пам’яток археології, адже охорона 
археологічної спадщини є стратегічним завданням держави, яке завжди потребує її посиленої 
уваги. 

Сьогодні на збереження археологічної спадщини негативно впливають такі фактори: 
недостатнє бюджетне фінансування; гостра нестача професійних археологів та матеріальної 
бази; діяльність будівельного лобі та нових землевласників; організований наступ певних 
структур за право вільного обігу археологічних знахідок (недобросовісні колекціонери, 
«шукачі» з металодетекторами) [2, С. 86–87]. 

Головним чином на збереження та популяризацію пам’яток археології може вплинути 
археотуризм. Його метою є відвідування історичних місць. Археологічний туризм надає 
туристам можливість взяти участь в археологічних експедиціях. Його специфічною 
особливістю є те, що він надає людині можливість ознайомитися з культурно-історичними 
пам’ятками, архітектурними об’єктами, геологічними пам’ятками природи, музеями, 
місцями розкопок, а також надати посильну допомогу по їх збереженню. 

Світовий досвід в музеєфікації пам’яток археології  
Археологічний парк Pavlov. Знаходиться в Чехії на місці розкопок стародавнього 

поселення. Архітектурна фірма Radko Květ розробила для нього проект музею площею 
більше 500 квадратних метрів, який включає в себе сучасні аудіовізуальні технології з 
традиційними виставковими експозиціями (рис. 1) [3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Археологічний парк Pavlov [3] 
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Археологічний парк та музей Агунтум. Знаходиться в Австрії, поблизу міста Лієнц. 
Сучасний музей включає разом із місцем розкопок дві основні прямокутні будівлі, одна – з 
постійною експозицією – статуї, кераміка, монети, бронза, реконструкції і масштабні моделі, 
а менша будівля, яка називається «Атріумний будинок», захищає залишки великої римської 
вілли (рис. 2) [4]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Археологічний парк та музей Агунтум [4] 

 
Вітчизняний досвід музеєфікації пам’яток археології 
Історико-археологічний заповідник «Кам’яна могила». Заповідник, розташований 

поблизу Мелітополя в смт Мирне у Запорізькій області над річкою Молочною. Пагорб, що 
тисячоліттями слугував людям вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить 
декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів. На території 
заповідника розміщений музейний комплекс, в якому представлені унікальні експонати, що 
відображають побут та культуру первісних людей (рис. 3) [5].  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Історико-археологічний заповідник «Кам’яна могила» [6] 
 

Археологічний музей «Добранічівська стоянка». Розташований у с. Добраничівка 
Яготинського району Київської області. Музей був відкритий 30 жовтня 1977 року. Будівля 
музею побудована на місці розкопок. У центрі музею – житло первісних людей (точніше 
його завал), навколо нього – ями-комори, господарський центр, осередок. Все збережено так, 
як було тисячоліття тому. В окремих вітринах матеріали розкопок (рис. 4) [7]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Археологічний музей «Добранічівська стоянка» [8; 7] 
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Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна зробити ряд 
висновків: 

1. Аналізуючи історію розвитку музеєфікації археологічних пам’яток в Україні можна 
стверджувати, що у нас є значний досвід та напрацювання у сфері музеєфікації пам’яток 
археології, але він відповідає вимогам часу та реаліям, що склалися в той чи інший період 
української історії, в сучасний період ці роботи потребують удосконалення та розроблення 
нової бази, яка б відповідала сьогоденню. 

2. Вітчизняне пам’яткоохоронне законодавство містить ряд недосконалих чи 
проблемних питань. Внаслідок чого багато пам’яток, в основному археологічних, під 
впливом природних факторів руйнуються, а деякі перебувають під загрозою повного 
зникнення. Всі ці проблеми, з урахуванням масштабів та розповсюдженістю протиправної 
діяльності так званих «чорних археологів», становлять загрозу безпосередньо національній 
безпеці України. Шляхом вирішення цих проблем може бути запровадження ефективного 
використання археологічних пам’яток через їх музеєфікацію. Керуючись міжнародним 
досвідом, можна констатувати, що найкращих шляхом такої музеєфікації є створення 
археологічних парків, де пам’ятки експонуються під відкритим небом, на місці їх виявлення, 
у контексті навколишнього природного ландшафту.  

3. Використання пам’яток історії та культури в туризмі сприяє їх охороні та 
збереженню, тому виникає потреба у залученні пам’яток археології до сфери туристичної 
діяльності шляхом створення багатофункціональних комплексів з розвиненою 
інфраструктурою на їх основі. 

4. В світовій практиці накопичено успішний досвід музеєфікації археологічних 
пам’яток в порівнянні з вітчизняним, що є досить застарілим. 

5. Рекомендовано використовувати накопичений вітчизняний досвід та сучасні 
принципи закордонної практики музеєфікації. 
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В статті досліджено будову, принцип роботи, порядок вимірювань та комплектацію 
приладів за методом виривання анкерних пристроїв серії «ОНІКС-1.ОС». Описано 
переваги та недоліки приладів порівняно з іншими приладами неруйнівного контролю 
якості будівельних матеріалів. 
Ключові слова: міцність, прилад, бетон, метод, неруйнівний, анкер, зусилля. 
 

В статье исследовано устройство, принцип работы, порядок измерений и 
комплектуцию приборов методом вырывания анкерных устройств серии «ОНИКС-
1.ОС». Описаны преимущества и недостатки приборов по сравнению с другими 
приборами неразрушающего контроля качества строительных материалов. 
Ключевые слова: прочность, прибор, бетон, метод, неразрушающий, анкер, усилие. 
 

The article investigates the structure, the principle of operation, the order of measurements 
and the complete set of devices by the method of tapping anchor devices of the series «ONYX-
1.OS». The advantages and disadvantages of devices in comparison with other devices of non-
destructive quality control of building materials are described. 
Keywords: strength, appliance, concrete, method, non-destructive, anchor, effort. 
 

В наш час існує багато приладів неруйнівного контролю якості будівельних матеріалів, 
зокрема штучних кам’яних матеріалів з дрібними та крупними заповнювачами [1, С. 40]. 
Наприклад, широке застосування в будівельній практиці отримав прилад «ОНІКС-2.5», 
принцип роботи якого заснований на методі пружного відскоку, в той час як існують інші 
методи неруйнівного контролю якості матеріалів та відповідні прилади. 

Існують різні модифікації приладів «ОНІКС», зокрема «ОНІКС-2.5», «ОНІКС-2.6», 
«ОНІКС-2М», «ОНІКС-1.ОС.Е», «ОНІКС-1.СР». Їхня робота заснована на методі 
місцевих руйнувань контролю якості будівельних матеріалів зі штучного каменю, зокрема, 
методі сколювання ребра конструкції, методі пружного відскоку та методі виривання 
анкерних пристроїв з тіла бетону. Виробництво даних приладів налагодили підприємства 
України та сусідніх країн, ці прилади знайшли широке застосування в будівельній практиці 
завдяки високій якості та помірним цінам. Разом з тим, слід зазначити, що найчастіше в 
польових умовах досліджень будівельних конструкцій застосовується прилад «ОНІКС-2.5» 
завдяки своїй компактності. Його робота заснована на використанні методу пружного 
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відскоку бойка від поверхні елемента, що дозволяє судити лише про міцність поверхневих 
шарів матеріалу, в той час як глибинні шари матеріалу можуть мати відмінні властивості від 
поверхневих. Цей недолік усунений в методі виривання анкерних пристроїв з тіла бетону. 

Завдання нашого дослідження – вивчити будову, принцип роботи, порядок 
вимірювань та комплектацію приладів, принцип вимірювання яких заснований на вириванні 
анкерних пристроїв з тіла бетону, а саме приладів серії «ОНІКС-1.ОС». 

Вимірювач міцності матеріалів «ОНІКС-1.ОС» призначений для визначення міцності 
бетону методом відриву зі сколюванням при технологічному контролі якості монолітного і 
збірного залізобетону, обстеженні будівель, споруд і конструкцій [2, С. 3]. Крім цього, 
прилад може використовуватися для встановлення і корекції градуювальних характеристик і 
залежностей ударно-імпульсних («ОНІКС 2.5») і ультразвукових («Пульсар-2») вимірників 
міцності неруйнівного контролю. Прилади випускається в двох виконаннях: «ОНІКС-
1.ОС.050» з діапазоном вимірювання навантаження від 5,0 до 50,0 кН та «ОНІКС-1.ОС.100» 
з діапазоном вимірювання навантаження від 5,0 до 100,0 кН; робочі умови експлуатації – 
діапазон температур від мінус 10º С до плюс 40º С, відносна вологість повітря при плюс 
25º С і нижче до 90%, атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа. 

Прилад складається з гідравлічного преса з вбудованим електронним блоком та 
комплекту пристосувань. Принцип роботи приладу полягає у вимірюванні зусилля 
вириваючи анкера з тіла бетону. Анкер встановлюється в попередньо підготовлений шпур 
або бетонується при виготовленні конструкції. Потім анкер з’єднується тягою з гідропресом, 
за допомогою якого здійснюється його вирив з тіла бетону. В процесі навантаження преса 
зусилля на анкері зростає до екстремального значення, при якому відбувається виривання 
фрагменту бетону, після чого зусилля падає до нуля. Електронний блок автоматично 
відстежує процес навантаження і запам’ятовує екстремальні точки руйнування бетону. 
Перетворення зусилля вириву F в міцність важкого і легкого бетонів R, МПа, здійснюється за 
формулою 

   ,                                                  (1) 

де m1 – коефіцієнт проковзування анкера (в разі, якщо зміщення анкера все ж сталося, 
наприклад, через те, що зім’яло проточки в легких бетонах); 

m2 – коефіцієнт, який залежить від  умов твердіння бетону та робочої глибини 
закладення (захоплення) анкера, мм; 

m3 – коефіцієнт крупності заповнювача; 
F – значення сили, при якій стався вирив, кН. 
У приладі застосований новий спосіб фіксації анкера в шпурі, що виключає його 

прослизання при навантаженні гідропреса. Фіксація досягається зчепленням виступів 
сегментів анкера з кільцевою проточкою в шпурі, що виконана на заданій глибині 
спеціальним пристроєм. Такий спосіб фіксації забезпечує більш стабільний конус виривання 
і суттєве підвищення точності визначення міцності. Гідравлічний прес (рисунок) має: корпус 
1, в якому змонтовані датчик сили, поршневий насос з рукояткою приводу 2 і робочі 
гідроциліндри 3, суміщені з опорами 4, 5; механізм натягу анкера, що включає тягу 6 і 
штурвал 7. Електронний блок 8 розташований на лицьовій стороні гідропреса, має на 
лицьовій панелі корпусу 9-клавішну клавіатуру, графічний дисплей і у верхній торцевій 
частині корпусу роз’єм 10 для зв’язку з ПК по USB. 
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Рисунок. Загальний вигляд приладів виконання «ОНІКС-1.ОС.050», «ОНІКС-1.ОС.100» 

Через роз’єм USB також здійснюється автоматичне заряджання батареї живлення від 
ПК або від блоку живлення. У корпусі електронного блоку знаходиться вбудоване літієве 
джерело живлення. Опора 4 у вигляді черевика, закріплена на штоку одного з гідроциліндрів, 
має можливість повороту і забезпечує стійкість гідропреса в поперечному напрямку, а опора 
5 дозволяє змінювати довжину штока другого гідроциліндра за рахунок нарізного 
сполучення і дозволяє регулювати положення по висоті (горизонтальний напрямок). В 
робочому положенні гідропрес опорами 4 і 5 базується на поверхні бетону. За допомогою 
тяги 6 прилад з’єднаний з зафіксованим в шпурі анкером і підібганий штурвалом 7 механізму 
натягу анкера. 

Прилад поставляється з комплектом пристосувань: анкерний пристрій складається з 
трьох сегментів і анкерної тяги (анкер) з конічної робочою поверхнею і різьбовим 
хвостовиком. Фіксація анкерного пристрою в шпурі проводиться розклиненням сегментів 
конічної частиною тяги. Надійне зчеплення анкера з бетоном здійснюється за рахунок 
з’єднання виступів на сегментах з проточкою в шпурі, що практично виключає прослизання. 
Робоча глибина закладення анкера в шпурі 30 або 25 мм регулюється проставочним кільцем 
товщиною 5 і 10 мм відповідно. Кондуктор рекомендується використовувати при виконанні 
шпуру на об’єкті, що дозволяє забезпечити перпендикулярність осі шпуру до поверхні 
бетону. Спеціальне розточувальний пристрій складається з опорної шайби і головки, 
дозволяє виконати кільцеву проточку в шпурі для надійного зчеплення бетону з анкером. 

Отже, використання приладів «ОНІКС-1.ОС.050» та «ОНІКС-1.ОС.100» дозволяє 
отримати високу точність вимірювань при визначенні міцності бетону неруйнівними 
методами оцінки якості будівельних конструкцій, зокрема, за допомогою методу виривання 
анкерних пристосувань з тіла бетону. Деяким недоліком даного приладу є його недостатня 
компактність порівняно з приладом «ОНІКС-2.5» та певна складність у встановленні 
анкерних пристосувань, але перевагою є більша точність вимірювання міцності глибинних 
шарів матеріалу. 

1. Караван В. В. Метрологія і стандартизація : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2011. 101 с. 2. Измеритель прочности 
материалов «ОНИКС-1» модификация «ОНИКС-1.ОС» : руководство по эксплуатации. Челябинск, 2014.  43 с. 
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В підземних водах часто фіксують підвищені концентрації важких металів. Вони є 
одними із найбільших небезпечних забруднень підземних вод. В роботі досліджено 
можливість використання диспергованих базальтів та червоноколірних туфів 
Іванодолинського родовища Рівненської області для вилучення іонів Mn2+. Вищу 
ефективність вилучення іонів Mn2+ показав червоноколірний туф. 
Ключові слова: базальти; туфи; сорбція; марганець; підземні води. 
 
В подземных водах часто фиксируют повышенные концентрации тяжелых металлов. 
Они одни из самых опасных загрязнений подземных вод. В работе исследована 
возможность использования диспергированных базальтов и красных туфов 
Иванодолинского месторождения Ровенской области для извлечения ионов Mn2+. 
Высокую эффективность извлечения ионов Mn2+ показал красный туф. 
Ключевые слова: базальты; туфы; сорбция; марганец;подземные воды. 

 
There are high concentrations of heavy metals ions in groundwater. They are one of the most 
dangerous pollutants in the groundwater. The mineral composition of the basalts and tuffs of 
the Ivanodolinsk deposit of the Rivne region is investigated. The questions of possibilities and 
using dispersed basalts and tuffs of Ivanodolinsk deposit of Rivne region for treatment of 
water intended for consumption. The highest efficiency of the extraction of ions Mn2+ showed 
red-colored tuff.  
Keyword: basalt; tuff; sorption; manganese; groundwater. 

В слабокислих підземних водах часто фіксують підвищені концентрації важких 
металів (ВМ) [1; 2]. Вони є одними із найнебезпечніших забруднень підземних вод. 
Причиною наявності підвищених концентрацій ВМ у підземних водах може бути пов’язане з 
просочуванням у ґрунт недоочищених промислових стічних вод, неправильним 
використанням сільськогосподарських добрив, отрутохімікатів. Використання останніх не є 
рівномірним продовж року, тому якісному та кількісному вмісту ВМ характерна сезонність 
[2]. Окрім антропогенного походження, на наявність ВМ у підземних водах, впливають 
контактуючі водотривкі породи із водоносним горизонтом. 

Одним із можливих способів вирішення проблеми наявності ВМ у підземних 
слабокислих водах та приведення її фізико-хімічного складу до питних норм, є використання 
природних іонообмінних матеріалів, таких як подріблені базальти і вулканічні туфи. 
Використання природних диспергованих сорбазальтентів для очищення таких вод від ВМ та 
зменшення кислотності води дозволяє суттєво зменшити енергетичні затрати адсорбційних 
процесів [1]. 
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Рис. 1. Кінетика сорбції іонів Mn2+ 0,1% 
червоним туфом та базальтом 

Адсорбційна здатність диспергованих природних сорбентів пов’язана не тільки з 
великою питомою площею поверхні, але і з її енергетичним станом, тобто насиченістю 
активними центрами. Активна поверхня природного матеріалу може адсорбувати іони, 
завдяки розірваними зв’язкам на ребрах та торцевих частинах кристалів, що не утворюють 
суцільних двовимірних кисневих шарів. 

Суттєвий внесок у вивчення природних мінеральних сорбентів, а саме 
алюмосилікатів, з точки зору можливості використання їх в галузі водоочищення, 
займаються вчені Інституту колоїдної хімії НАН України, а також Ганзюк А. Я., 
Гулієва Н. М., Погрідний В. Т., Співак В. В. та інші [3; 4; 5; 6]. В їх працях викладено 
результати досліджень сорбційних властивостей як модифікованих, так і природних 
шаруватих (монтморилоніт, сапоніт) та каркасних (клиноптилоліт) алюмосилікатів. Цими 
вченими було досліджено фізико-хімічний склад сапонітових туфів Ташківського та 
Варварівського родовищ Хмельницької області. Базальтові туфи Рівненської області 
Володимирецького і Костопільського районів, які є супроводжувальною породою при 
видобутку базальтів, базальти певною мірою вивчені і результати досліджень висвітлені 
численними працями Цимбалюк В. В. [7], Мельничук В. Г. на ін. [5, 10, 11].  

Експериментальні дослідження вивчення можливості використання червоний туф 
та базальт Іванодолинського кар’єру для вилучення іонів Mn2+ проводилися в статичних 
умовах при температурі 10°С та постійному встряхуванні на шутель-машині (150 обт/хв). 
Розчини різних концентрацій Mn2+ готували із хлориду марганцю. Для приготування 
розчинів було взято дистильовану воду значення рН якої становило 5,85. 

Розмір зерен червоний туф та базальт не перевищував 0,1 мм, а їх концентрації 
становила 0,1 %. Після контакту досліджуваних матеріалів із іонами Mn2+ у воді 
утворювалися колоїдні часточки неорганічного походження. Вони заважали точному 
визначенню залишкової концентрації Mn2+ та визначенню сорбційної ємності досліджуваних 
гірських порід. Для осадження таких колоїдних часточок, необхідний об’єм розчину 
відбирали у спеціальні пробірки та поміщали до центрифуги. Вода перебувала у ній 
протягом 5 хвилин при 15000 обт./хв. Визначення концентрацій Mn2+ у воді, після їх 
контакту із досліджуваними природними матеріалами, здійснювали на атомному 
спектрофотометрі, а рН та Eh води визначали іономіром. 

Розрахунок сорбційної ємності іонів Mn2+ природними матеріалами розраховували за 
наступною формулою 

,      (1) 

де qв – сорбазальтційна ємність, мг/г; Со, Св – 
концентрація адсорбуючої речовини до та після 
сорбції, мг/дм3; V – об’єм водного розчину, дм3; m – 
маса сорбенту, г.  

Для вивчення кінетики зміни концентрації 
Mn2+ у воді червоний туф та базальт в часі було 
приготовлено розчин Mn2+ із концентрацією  
18,4 мг/дм3 для червоний туф і 9,8 мг/дм3 для базальт. 
Доза природних матеріалів становила 1 г/дм3 (0,1%). 
Отримані дані графічно зображено на рис. 1. 

Згідно з рис. 1, при збільшенні часу контакту від 
45 до 85 хв. концентрація Mn2+ не зменшувалась в 
обох випадках. Сорбційна рівновага настає приблизно 
одночасно після 50 хв контакту. Ефективність 
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Рис. 2. Залежність зміни Eh (Еhпоч = 302,2 В) 
води 

Рис. 3. Залежність зміни рН води від виду 
гірської породи в часі 

вилучення Mn2+ досліджуваними природними матеріалами є різною. Червоний туф виявився 
ефективнішим сорбентом ніж базальт. Це пояснюється різницею механізму сорбції Mn2+ 
досліджуваними природними матеріалами. 

Активна реакція (рН) та окисно-відновний потенціал (Eh) є узагальненими 
характеристиками водних середовищ, які використовуються для контролю за протіканням 
різноманітних хімічних реакцій при обробці води та створенні систем автоматизованого 
управління технологічними процесами очистки води. Характер зміни величини Eh та рН 
водного розчину, який містить іони Mn2+ залежить від природи досліджуваного матеріалу, 
який використовується як сорбент. Результати проведених таких визначень графічно 
зображено на рис. 2 та рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як видно із рис. 2 та рис. 3, при контакті розчину іонів Mn2+ із червоним туфом та 
базальтом значення Еh та рН водного розчину змінювалось не однаково. При контакті 
розчину іонів Mn2+ із червоним туфом значення Еh зростало, а при контакті із базальтом – 
зменшувалося. Значення рН води зростало в обох випадках, проте при контакті із базальтом , 
ця величина була більшою. Поясненням цього є різниця у мінералогічному складі природних 
досліджуваних матеріалів. 

Висновки: 
1. Експериментальні дослідження показали, що досліджувані гірські породи можуть 
бути використані для вилучення важких металів (на прикладі Mn2+). Сорбційна ємність 
червоного туфу є більшою приблизно у 2 рази ніж базальту і становить 6,2 мг/г.  
2. Окрім вищої ефективності вилучення іонів Mn2+ із води, перевага у використанні 
червоних туфів полягає у їх великій поширеності і меншій промисловій цінності, на відміну 
від базальтів.  
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Наведені дані про деякі хвороби плодових дерев. Представлені характеристики і типи  
уражень зерняткових і кісточкових плодових культур такими хворобами, як парша, 
борошниста роса і філостикоз (бурою плямистістю). Запропоновані типи препаратів 
для боротьби з даними типами захворювань. 
Ключові слова: кісточкові, зерняткові, хвороби плодових дерев, збудники хвороби, 
фунгіциди. 
 
Приведены данные про некоторые болезни плодовых деревьев. Представлены 
характеристики и типы поражений семечковых и косточковых плодовых деревьев 
такими болезнями, как парша, мучнистая роса и филостикоз (бурая пятнистость). 
Предложены типы препаратов для борьбы с указанными типами поражений. 
Ключевые слова: косточковые, семечковые, болезни плодовых деревьев, возбудители 
болезней, фунгициды. 

 
The data on some diseases of fruit trees are given. Characteristics and types of lesions of fruit 
and stone fruits such as scabies, powdery mildew and phyllostycosis (brown spot) are 
presented. The types of drugs for controlling these types of diseases are given. 
Keywords: stone, grain, fruit tree diseases, pathogens, fungicides. 

 
В умовах Полісся, західного Лісостепу, Прикарпаття та інших зон значна частина 

насаджень плодових культур закладається на землях періодичного перезволоження протягом 
вегетації. Надмірна кількість вологи у другій половині вегетації зумовлює порушення 
процесів визрівання тканин пагонів, росту і достигання плодів, зокрема утворення в них 
цукрів, посилюється їх ураження паршею і плодовою гниллю у зерняткових порід та 
розтріскування та кучерявістю у кісточкових [1]. 

Метою даного дослідження є вивчення хвороб кісточкових та зерняткових плодових 
дерев, які характерні для умов Полісся та на основі аналізу існуючих на сучасному ринку 
хімічних засобів боротьби з основними ураженнями плодових дерев запропонувати найбільш 
ефективні з них. 

Під хворобою рослин розуміють порушення нормального обміну речовин у тканинах, 
клітках і органах рослин під впливом фітопатогену чи несприятливих умов проростання 
рослин. Розлади зазвичай бувають пов’язані з порушенням будівлі та фізіологічних функцій 
організму, що призводять до поразки окремих органів рослини або рослини загалом [2-3]. 
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Хвороби плодових рослин характеризуються відхиленнями у розвитку від стану, що 
визначається генотипом тої чи іншої культури, супроводжуються зниженням врожаю та його 
якості. Хвороби рослин можуть бути класифіковані: по симптомам і типам ураження 
(патографічна класифікація); по тривалості розвитку та протіканню хвороби; через 
захворювання та її збудника (етіологічна класифікація); по ураженим хворобою рослинам 
(систематична класифікація) [4-5]. 

Збудниками такої хвороби як парша є фітопатогенні гриби: на яблуні – Venturia 

inaequalis (Cooke) Win. (Fusicladium dendriticum Fuck.). Хвороба поширена скрізь, але 
найбільшої шкоди завдає у районах із достатньою вологістю, що характерна для умов 
Полісся. Симптоми парші спостерігаються протягом усього вегетаційного періоду. 
Уражуються листки, квітки, зав’язі, плоди, рідше пагони. На інфікованих квітках і зав’язі 
утворюються темно-сірі плями, що супроводжується масовим їх опаданням (рис.1). 

 
Рис. 1. Ураження паршею кісточкових 

Типові симптоми парші на плодах є темно-оливковий оксамитовий наліт. За сильного 
розвитку хвороби уражені ділянки розтріскуються. Такі плоди надалі сильніше уражуються 
збудником плодової гнилі, втрачають товарні якості та лежкість. Діаметр плям різний, 
залежить від віку листків, сприйнятливості сорту та погодних умов. Найбільшого розміру 
плями утворюються на молодих листках сприйнятливих сортів і за частих атмосферних 
опадів. Сильний розвиток хвороби на уражених органах рослин призводить до передчасного 
їх засихання та опадання [6-7]. 

Для захисту рослин від збудників грибкових хвороб використовують фунгіциди, які 
поділяють на захисні та лікувальні. Захисні фунгіциди використовують для обробки ще не 
заражених, зовнішньо здорових сільськогосподарських культур з метою профілактики. До 
застосування лікувальних фунгіцидів вдаються у випадках проникнення збудника для 
пригнічення розвитку патогена в рослині. Фунгіциди відрізняються також своїми 
системними властивостями: проникають у середину рослин за дуже короткий час, не 
змиваються водою, видаляють патогени у всіх тканинах. Так, в умовах весни при великих 
перепадах між спекою вдень і холодними ночами у яблуневому саду надзвичайно 
ефективним є системний фунгіцид Хорус. Призначений він для застосування передусім у 
прохолодну погоду та надійно захищає яблуню і під час коливання температур. 

Збудником борошнистої роси є гриб Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) ES Salmon. 
Хвороба часто трапляється на молодих листках, пагонах і суцвіттях. Рідше уражуються 
зав’язі та плоди. Візуально початок розвитку захворювання можна спостерігати навесні після 
розпускання бруньок і при утворенні перших листків, надалі воно проявляється протягом 
усього вегетаційного періоду (рис. 2).  

Джерелом інфекції хвороби є грибниця патогена, що зберігається у зимовий період у 
листкових і плодових бруньках. На грибниці навесні після відновлення вегетації 
продукується конідіальне спороношення. За допомогою конідій гриб поширюється, 
інфікуючи молоді органи рослин. Сумчаста стадія гриба (клейстотеції) у збереженні інфекції 
суттєвої ролі не відіграє. 
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Рис. 2. Ураження борошнистою росою 

 

Під час захисту яблуні від борошнистої роси необхідно проводити профілактичні 
обприскування дерев такими фунгіцидами як Топаз або Циделі Топ із дотриманням 
рекомендацій щодо їх застосування. 

Також доволі розповсюдженою хворобою плодових культур є філостиктоз або бура 
плямистість. Симптоми хвороби залежать від виду збудника. Збудниками цієї хвороби є 
гриби Phyllosticta briardi Sacc. та Phyllosticta mali Pr. et Del. Захворювання виявляється після 
цвітіння, надалі протягом усього вегетаційного періоду за сприятливих умов прогресує. 
Уражуються переважно листки (рис. 3).  

 
Рис. 3. Ураженість філостикозом (бура плямистість) 

 

Сильний розвиток хвороби призводить до утворення на листках великих некротичних 
ділянок, що викликають передчасне засихання та обпадання листя. Філостиктоз поширений у 
вегетаційні періоди, що характеризуються теплою дощовою погодою. При захисті яблуні від 
філостиктозу доцільно знищувати опале листя, а також своєчасно проводити профілактичні 
обприскування такими фунгіцидами як Скор (табл. 1). 

Таблиця 1 
Норма внесення фунгіциду Скор 

Фаза внесення Норма витрати Кратність обробок Термін очікування 
Обприскування в 
період вегетації 

0,15–0,2 4 20 

 

Серед плодових рослин, також є розповсюдженою така хвороба, як моніліоз або 
плодова гниль. Цей патоген також може викликати побуріння й відмирання суцвіть, 
кільчаток і навіть гілок рослин. Збудниками захворювання є гриби з роду Monilinia 

(Monilinia fructigena Honey та ін.). Початкові симптоми хвороби на плодах характеризуються 
утворенням невеликої бурої плями, яка швидко збільшується у розмірах і охоплює весь плід, 
внаслідок чого його м’якоть стає бурою, розм’якшується. Слідом за побурінням на поверхні 
плода утворюються жовтувато-білі подушечки, які розміщуються концентричними колами 
(рис. 4). Вони являють собою конідіальне спороношення гриба. За низької відносної 
вологості повітря типове спороношення гриба (у вигляді подушечок) на плоді може не 
формуватися, а уражені плоди муміфікуються, набувають темно-синього або чорного з 
глянцевим відтінком забарвлення та тривалий час залишаються висіти на дереві. 
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Рис. 4. Ураження плодовою гниллю (моніліоз) 

 

Проявленню гнилі на плодах сприяє пошкодження їх шкірки шкідниками та різними 
абіотичними факторами (сонячні опіки, градобій та ін.). 

Захист зерняткових культур від плодової гнилі повинен ґрунтуватися на знищенні 
джерел інфекції і захисті плодів від зараження. Рекомендуються профілактичні 
обприскування дерев такими фунгіцидами як Хорус та Світч (табл. 2). 

Таблиця 2 
Норма внесення фунгіциду Хорус 

Культура Норма витрати препарату, г 
Норма витрати робочої 

рідини л/сотку, кущ, дерево 
Шкідливі об’єкти 

Вишня, 
черешня 
абрикос, 

слива 

3 г на 10 л води 2–5 
Клястероспоріоз, 
моніліальний опік 

Яблуня, 
груша 

3 г на 10 л води 2–5 
Парша, борошниста 
роса, плодова гниль 

Персик 3 г на 10 л води 2–5 Кучерявість листків 
 

Хвороби рослин спричиняє величезна кількість патогенів. Тому, щоб вирішити весь 
комплекс проблем захисту рослин від хвороб (зокрема, для зменшення вірогідності 
виникнення резистентності до них), потрібен широкий спектр фунгіцидів і їх комбінацій, які 
застосовуються і послідовно, і почергово та мають як захисну, так і лікувальну дії.  

Таким чином, для захисту рослин від грибкових хвороб необхідно підходити 
комплексно, застосовуючи комплекс агротехнічних і хімічних заходів. Агротехнічні заходи, 
головним чином, направлені на обмеження і ліквідацію грибка на рослині і в ґрунті; на 
підтримку і підвищення стійкості рослин. Хімічні заходи складаються з обробки 
фунгіцидами вегетуючих рослин, знезараження сільськогосподарських приміщень, сховищ, 
ґрунту тощо.  

 
 

1. Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб : 
рекомендації / Шевчук І. В., Гриник І. В., Каленич Ф. С., Градченко С. І., Маковкін І. М., Денисюк О. Ф. К., 
2016. 152 с. 2. Сіленко В. О. Сучасні технології садівництва : практикум. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 
182 с. 3. Помология. Яблуня / под ред. М. В. Андриенка. К. : Урожай, 1994. Т. 1. 458 с. 4. Куян В. Г. 
Плодівництво. Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2009. 479. 
5. Куян В. Г. Спеціальне плодівництво. К. : Світ, 2004. 464 с. 6. Дячук В. А., Бабіченко В. М. Клімат України ; 
за ред. В. М. Ліпінської. Укр. НДІ гідрометеорології. К. : Вид-во Раєвського, 2003. 343 с. 7. Кондратенко Т. Є. 
Сорти яблуні для промислових і аматорських садів України. Київ : Манускрипт – АСВ, 2010. 400 с. 
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В статті наведено ентомологічний моніторинг посівів кукурудзи в умовах Рівненської 
області. Відмічені основні види шкідників. Оцінено динаміку зміни чисельності 
шкідників. 
Ключові слова: шкідники, ентомологія, моніторинг, чисельність, комахи. 
 
В статье проведен энтомологический мониторинг посевов кукурузы в условиях 
Ровенской области. Отмечены основные виды вредителей. Оценена динамика 
изменения численности вредителей. 
Ключевые слова: вредители, энтомология, мониторинг, численность, насекомые. 
 
The article presents entomological monitoring of maize crops in the Rivne region. The main 
types of pests are marked. Estimation of the dynamics of changes in the number of pests. 
Keywords: pests, entomology, monitoring, numbers, insects. 
 

Останніми десятиріччями в Україні спостерігаються аномальні метаморфози з 
погодними умовами, що, в свою чергу погіршує фітосанітарний стан сільськогосподарських 
угідь. Отже, мінливий характер зовнішнього середовища щороку впливає на спільний 
комплекс: рослина – шкідники (кукурудза). Разом з цим, виникає низка проблем, які вже 
були вирішені. Наприклад, значне зростання чисельності шкідників, що живуть у ґрунті 
(різні види дротяників, личинки пластинчастовусих (хрущі), а також низки видів 
підгризаючих совок (озимої, окличної, іпсилон та інших), що пошкоджують кукурудзу. 

Останніми роками значна проблема виникла із завезенням у західний регіон України 
карантинного виду – західного кукурудзяного жука-діабротика, який швидко поширюється 
[1; 2] 

Опираючись на всеукраїнські дослідження, нами був проведений ентомологічний 
моніторинг на території Рівненської області. Обстеження проводили на посівах кукурудзи та 
сої. 

Починаючи з травня та протягом усього періоду вегетації 2019 року, було проведенно 
обстеження території області для виявлення карантинних та інших шкідливих для рослин 
організмів. Порівняно з попереднім роком площі карантинних вогнищ американського 
білого метелика по Україні збільшились на 293,8 га і становлять понад 49 тис. га. У деяких 
регіонах країни погодні умови 2017 року сприяли масовому розмноженню шкідників, 
унаслідок чого були виявлені нові їхні вогнища. Запроваджено карантинний режим у 
Вінницькій, Луганській, Миколаївський, Сумській і Харківській областях загальною площею 
293,8 га. Зменшення чи збільшення площ насаджень, заселених американським білим 
метеликом, буде залежати від кліматичних умов навколишнього середовища. Нами виявлена 
популяція шкідника в північних та західних районах області. 
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Завдяки моніторингу відбулись суттєві зміни у виявленні карантинних шкідників, 
одним із яких є західний кукурудзяний жук. За результатами проведених обстежень цього 
шкідника було вперше зафіксовано в Волинській (7 районів), Житомирська (5 районів) і 
Рівненській (4 райони) областях. Запроваджено карантинний режим на загальній площі 
1112,04 га. У Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях, де 
попередні роки спостерігали вогнища кукурудзяного жука, також виявлено нові осередки 
шкідника та запроваджено карантинний режим. Тогоріч фітосанітарними лабораторіями 
шкідника було виявлено 367 разів, з них 365 – це імаго на феромонних пастках під час 
обстежень і 2 – виявлення живих личинок (обстеження в Закарпатській обл.). У цілому по 
Україні площа під карантинним режимом по західному кукурудзяному жуку 2019 року 
збільшилась на 2629,62 га. Станом на 01.01.2019 року шкідник розповсюджений в 
10 областях, 95 районах, 737 населених пунктах на загальній площі 88950,6 га. Нами 
відмічено наявність кукурудзяного жука на посівах кукурудзи в південних районах області. 

За умов масового використання феромонних пасток під час обстежень, наступного року 
нами прогнозується збільшення площі зараження західним кукурудзяним жуком в результаті 
виявлення нових вогнищ. 

Зазвичай середземноморську плодову муху в Україні виявляють під час інспектування 
та фітосанітарної експертизи імпортних фруктів. Відомо, що цей вид-поліфаг, може 
живитися на понад 70 видах рослин-господарів. Станом на 01.01.2019 року в Україні є 2 
карантинні зони, де запроваджені обмеження через виявлення середземноморської плодової 
мухи. Площі вогнищ становлять 9,9 га (Одеська область).  

На сьогодні розроблений та прийнятий план заходів щодо локалізації та ліквідації 
вогнищ середземноморської плодової мухи. Зоною ризику у вирощуванні плодових культур 
можуть стати райони степової та лісостепової зони України. Спостереження за імовірною 
адаптацією шкідника в цьому регіоні буде продовжено, якщо шкідника буде не виявлено, 
карантинний режим скасують.  

Досить часто фахівці фітосанітарних лабораторій виявляють південноамериканську 
томатну міль. Такий стан з імпортними томатами свідчить про постійний ризик завезення 
молі та її поширення на полях пасльонових культур в Україні. Наявність наразі вогнища 
шкідника в Рівненській області нами не підтверджено Зростання температурних показників 
збільшує ризики акліматизації цього виду у районах степової і лісостепової зони України для 
пасльонових культур. Наступного року можливе як збільшення, так і зменшення площ під 
карантином по південноамериканській томатній молі. 

Нами відмічено також багаточисельні популяції коваликів і чорнишів. За 
багаторічними даними обстежень Інституту зернового господарства УААН, не менше ніж на 
70% посівних площ кукурудзи чисельність личинок коваликів і чорнишів буває вища за 
економічний поріг шкодочинності (3–5 екз./м2). До того ж, найчастіше це трапляється на 
зрошуваних землях і, особливо, на полях, де культуру висівають через два-три роки після 
оранки багаторічних трав. Під час обстеження таких посівів встановлено, що кількість 
личинок на них, зазвичай, буває на 60–70% вища ніж на полях, що не перебували в такому 
біоценотичному зв’язку з люцерною. 

Підвищену щільність популяцій коваликів на зрошуваних землях фіксували й тоді, 
коли на полі за два роки до обстеження (в рік відродження личинок цієї генерації) після 
озимої пшениці висівали пожнивні культури. Вегетаційні поливи озимої пшениці, 
вологозарядковий і вегетаційний полив пожнивної культури створювали оптимальний режим 
вологості ґрунту, що сприяло максимальному виживанню відкладених яєць і личинок, що 
вплинуло на відродження практично всіх видів коваликів. 
 
1. Ляска Ю. М., Стригун О. О. Видовий склад основних шкідників агроценозу кукурудзи Лівобережного 
Лісостепу України. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 45−52. 2. Фомина О. Н., Левин А. М., Нарсеев А. В. Зерно. 
Контроль качества и безопасности по международным стандартам. Колос С, 2001. 368 с. 
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Досліджено кількісні та якісні показники екологічного стану басейну р. Сапалаївка, 
природні та антропогенні фактори, хімічні характеристики води та бактеріологічні 
донних відкладів. На основі бактеріологічного аналізу розроблено відповідні чутливі 
маркери, побудовано прогностично-математичні моделі та запропоновано експрес-
методику. 
Ключові слова: басейн річки, бактеріологічне дослідження, якість води.  
 
Исследованы количественные и качественные показатели экологического состояния 
бассейна р. Сапалаевка, природные и антропогенные факторы, химические 
характеристики воды и бактериологические донных отложений. На основе 
бактериологического анализа разработаны соответствующие чувствительные 
маркеры, построены прогнозно-математические модели и предложена экспресс-
методика. 
Ключевые слова: бассейн реки, бактериологическое исследование, качество воды. 
 
The quantitative and qualitative indicators of the ecological status of the Sapalaіvka river 
basin, natural and anthropogenic factors, chemical characteristics of water and 
bacteriological sediments were investigated. On the basis of bacteriological analysis the 
corresponding sensitive markers were developed, the prognostic and mathematical models 
were built, the express method was proposed. 
Keywords: river basin, bacteriological study, water quality. 
 

Актуальність наукової роботи обумовлена наростаючою сучасною проблемою 
погіршення стану малих річок України, особливо тих, які протікають територією великих 
населених пунктів. Такі річки не рідно повністю деградують, перетворюються у місце 
звалища сміття, відходів виробництва або каналізуються.  

Мета досліджень полягала у встановленні водно-екологічних проблем басейну річки 
Сапалаївка та розробленні відповідних чутливих маркерів. 

Методи та методики. Нами використано методи аналізу, синтезу, аналогій, порівнянь; 
загально прийняті методики оцінки стабільності ЛТС, екологічного та хімічного станів масивів 
поверхневих вод; бактеріологічного аналізу, математичного та статистичного аналізу отриманих 
даних, графічне опрацювання, ГІС-технології. 

Постановка завдання. Річка Сапалаївка, яка протікає територією міста Луцьк, зазнає 
значних антропогенних змін, стан прибережних смуг та водоохоронних зон річки Сапалаївки 
вкрай незадовільний. За результатами проведеної оцінки стабільності територіальної 
структури басейну річки за методикою Третяка [1], коефіцієнт екологічної стабільності 
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території басейну характеризується як нестійкий, а рівень антропогенного навантаження – 
підвищений. 

 Для дослідження трансформації структури використання земельних ресурсів басейну 
річки ми проаналізували фотознімки Google Earth за 2003 і 2018 роки. Виходячи з 
результатів, встановили, що в межах міста на території басейну річки Сапалаївка 
збільшилась площа забудованих і присадибних земель в межах 15-18%, а за межами міста на 
20-22% збільшилась площа ріллі.   

Було проаналізовано існуючі та потенційні джерела забруднення р. Сапалаївка, 
найсуттєвіші з яких: каналізаційний колодязь, смітники та стоки приватного сектору, що 
зумовлюють надходження до річки значної кількості завислих речовин, нафтопродуктів та 
амонію [2]. 

Для проведення оцінки мікробіологічного стану донних відкладів було відібрано проби 
верхнього слизистого шару мулу в 7 точках басейну річки в межах 4 ділянок: 1-а ділянка – 
парк ім. 900-річчя міста Луцьк (оскільки там знаходиться труба невідомого походження, з 
якої стоки витікають безпосередньо в річку); 2-а ділянка – в районі вулиць Задворецька –  
пр. Волі (там прокладено дві гілки каналізаційного колектора «Луцькводоканал», що 
розміщений за два метри від водотоку); 3-я ділянка – Сіті-парк (як приклад зразкового 
облаштування заплави річки); 4-а ділянка – місце впадання Сапалаївки в річку Стир. 

Бактеріологічне дослідження проб проводилося за допомогою бінокулярного 
мікроскопу, візуально-об’ємним методом. Так, у пробі, відібраній в парку, нами були 
виявленні представники роду Pseudomonas, які вважаються нафтоокислювальними 
мікроорганізмами [3]; у пробі, відібраній біля каналізаційного колектора, було виявлено 
лямблії (Giardia), що свідчить про фекальне забруднення річки; у пробі, відібраній в місці 
впадання Сапалаївки в Стир виявлено бактерії яскраво-оранжевого забарвлення, що свідчить 
про низький ph (3,5-4,0) [4]. У всіх точках спостерігалося значне збільшення кількості 
бактерій, порівняно з пробами відібраними на початку річки Сапалаївки. 

Аналіз показників якості води у відповідних пунктах показав перевищення ГДК за: 
завислими речовинами у 4,5 разів, показником ХСК – більше ніж 2 ГДК, вмістом амонію – 
1,15 ГДК, СПАР – майже 2 ГДК, ферум загальний 5 ГДК [5]. 

Проведена екологічна оцінка якості води за відповідними категоріями виявила, що 
показники сольового блоку не впливають на формування загального стану річки [6]. Такими 
виявилися показники трофо-сапробіологічного блоку, зокрема завислі речовини, ХСК та 
амоній, а також речовини специфічного блоку, зокрема ферум та СПАР. У всіх трьох створах 
якість води відповідає ІІІ класу (задовільна).  

Індекс сапробності по фітопланктону становить 3,6 – β-полісапробна, що відповідає 
V класу якості. Стан водного середовища – евтрифікація [7].  

Згідно методики оцінки за індексом забруднення води (ІЗВ) вода Сапалаївки 
відноситься до ІІ категорії (чиста) та до ІІІ категорії (помірно забруднена).  

Кратність перевищення ГДК розраховано за методикою комплексної оцінки ступеня 
забруднення поверхневих вод по гідрохімічним показникам. У всіх трьох створах річки 
Сапалаївка кратність перевищення ГДК знаходиться у межах 10-100, рівень забруднення 
води оцінюється як високий.  

Проаналізувавши екологічні показники та критерії віднесення масиву до одного з 
класів екологічного стану [8], можна зробити висновок про те, що екологічний стан річки 
Сапалаївка «поганий», оскільки спостерігаються значні зміни значень біологічних 
показників та відхилення від норм відповідних біологічних популяцій, характерних для 
масиву поверхневих вод у референційних умовах. Хімічний стан Сапалаївки оцінюється як 
незадовільний. 
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Наявна розбіжність у результатах оцінки обумовлена специфікою кожної методики, що 
вимагає застосування додаткових підходів для отримання об’єктивних результатів. 

Так, скориставшись даними проведеного нами бактеріологічного аналізу, ми співставили 
фактичні значення хімічних показників якості води і середньої чисельності трьох груп 
бактерій у донних відкладах. За допомогою прикладної програми Статистика, побудували 
кореляційну матрицю (табл.). Червоним виділено коефіцієнти, що мають статистичну 
значущість. Серед них найбільш тісними виявились коефіцієнти кореляції між чисельністю 
бактерій та вмістом хлоридів, сульфатів, загальною мінералізацією, а також нітритів та 
нітратів. 

Таблиця 
Кореляційна матриця бактеріологічного аналізу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснення: Var 1 – завислі речовини; Var 2 – ХСК; Var 3 – Cl-; Var 4 – SO4
2-; Var 5 – 

мінералізація; Var 6 – PO4
3-; Var 7 – NH4

+; Var 8 – NO2
-; Var 9 – NO3

-; Var 10 – СПАР; Var 11 – 
Fe (заг.); Var 12 - середня чисельність бактерій у донних відкладах. 

 
Графічне опрацювання відповідних зв’язків дозволило отримати лінійні рівняння 

залежностей із підтвердженою ймовірністю, для прикладу представлено графік залежності 
середньої чисельності бактерій у донних відкладах від вмісту хлоридів (рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Графік залежності середньої чисельності бактерій  
у донних відкладах від вмісту хлоридів 

Correlations (Spreadsheet39)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=6 (Casewise deletion of missing data)
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Представлені нижче прогностично-математичні моделі, лягли в основу запропонованої 
нами експрес-методики визначення п’яти показників якості води річки за чисельністю 
бактеріального населення її донних відкладів. 

 
                                                  Cl- = -36,6667+41,6667*Х                                                 (1) 
                                                SO4

2- = 15,3333+11,6667*Х                                                (2) 
                                                            Σ і = 251+90*Х                                                         (3) 
                                                   NO2

- = -2,4667+3,1667*Х                                                 (4) 
                                                   NO3

- = 10,7333+8,3333*Х.                                                (5) 
 
На нашу думку, це дозволить спрощувати саму процедуру моніторингу екологічного 

стану річки, уточнювати результати контролю, а також отримувати об’єктивність оцінки на 
фоні скорочення трудових та матеріальних затрат, що мають місце при хіміко-аналітичному 
аналізі. 

Таким чином, необхідно терміново вжити заходи для оздоровлення річки та 
покращення її екологічного та хімічного стану, встановити прибережні захисні смуги та 
водоохоронні зони відповідно до Водного кодексу України, зменшити обсяги скидів стічних 
вод промислових підприємств за рахунок зниження водоємкості виробництва і використання 
водооборотних систем водопостачання, провести контроль підключення приватних будинків 
до центральної каналізаційної системи, забезпечити очистку промислових і господарсько-
побутових стоків, запобігти забрудненню нафтопродуктами. 

Висновки. Річка Сапалаївка, яка протікає територією міста Луцьк, зазнає значних 
антропогенних змін. Наявна розбіжність у результатах оцінки обумовлена специфікою 
кожної методики, що вимагає застосування додаткових підходів для отримання об’єктивних 
результатів. В основу запропонованої нами експрес-методики лягли прогностично-
математичні моделі розроблені на основі бактеріологічного аналізу. На нашу думку, це 
дозволить спрощувати саму процедуру моніторингу екологічного стану річки та отримувати 
об’єктивність оцінки. 
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Проведено огляд питання тісного взаємозв’язку та взаємовпливу міжнародного 
екологічного права на систему державного екологічного права та природоохоронного 
законодавства. Розглянуто ряд міжнародних угод як передумов формування правових 
екологічних цінностей у контексті сталого розвитку суспільства. Зроблено висновок 
щодо гострої необхідності реалізації на практиці міжнародної правової співпраці. 
Ключові слова: природоохоронне законодавство, національне та міжнародне право. 
 
Проведен обзор взаимосвязи и взаимовлияния международного экологического права 
на систему государственного экологического права и природоохранного 
законодательства. Рассмотрен ряд международных соглашений, как предпосылок 
формирования правовых экологических ценностей в контексте устойчивого развития 
общества. Сделан вывод о крайней необходимости реализации на практике 
международного правового сотрудничества. 
Ключевые слова: природоохранное законодательство, национальное и международное 
право. 
 
The issue of close interconnection and interplay of international environmental law on the 
system of state environmental law and environmental legislation is reviewed. A number of 
international agreements are considered as prerequisites for the formation of legal 
environmental values in the context of sustainable development of society. It is concluded that 
there is an urgent need to implement international legal cooperation in practice. 
Keywords: environmental legislation, national and international law. 
 

Охорона навколишнього середовища з усіма її природними і соціальними 
компонентами насамперед є завданням внутрішньодержавного права окремих країн. Нині у 
всіх країнах існує розвинене національне законодавство з охорони природи і навколишнього 
середовища. Так, в Україні діють земельний, водний кодекси, законодавство про надра, про 
охорону здоров’я, про охорону навколишнього природного середовища і раціонального 
використання природних ресурсів. 

Однак, незважаючи на розвинену систему національного природоохоронного 
законодавства, виникає необхідність міжнародного співробітництва в цій сфері з метою 
збереження навколишнього середовища. Отже, необхідний взаємоприйнятний розвиток двох 
напрямків нормативної регламентації охорони навколишнього середовища – державно-
правового і міжнародно-правового. 

Під міжнародно-правовою охороною навколишнього середовища слід розуміти спільні 
заходи держав щодо запобігання забруднення атмосфери, вод Світового океану і його надр, 
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транскордонних річок, космічного простору та інших частин біосфери, що мають 
міжнародний характер, а також з охорони та раціонального використання рослинного і 
тваринного світу. Відповідно, держави зобов’язані не допускати в межах своїх державних 
кордонів таких дій, які мають шкідливий вплив на навколишнє середовище поза їх 
територією, забруднюють повітря, води і ґрунт, які не перебувають під суверенітетом будь-
якої держави, або завдають шкоди навколишньому середовищу в межах іншої держави. 
Цими принципами і повинні керуватися держави, здійснювати двостороннє і багатостороннє 
співробітництво в справі охорони навколишнього середовища. 

Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища 
здійснюється на глобальному (всесвітньому), регіональному (напр., європейському, 
панамериканському, тихоокеанському тощо) та локальному (напр., придунайському, 
карпатському, азово-чорноморському) рівнях. 

Зміст міжнародно-правової охорони навколишнього середовища складають такі 
основні напрями діяльності: обмеження шкідливих впливів на навколишнє середовище; 
встановлення раціонального та екологічно доцільного режиму використання природних 
ресурсів; міжнародна охорона природних пам’ятників та резервацій; регулювання науково-
технічного співробітництва держав у сфері охорони навколишнього середовища. 

Перелік об’єктів навколишнього середовища, стосовно яких здійснюється міжнародно-
правова охорона, є досить широким. У цілому ж, можна виділити такі їх групи: об’єкти 
природного (живого) середовища – флора і фауна; об’єкти неживого середовища – морські і 
прісноводні басейни (гідросфера), повітряний басейн (атмосфера), ґрунт (літосфера), та 
космічний простір; об’єкти штучного середовища, утворені внаслідок діяльності людини. 

Міжнародно-правові принципи екологічного співробітництва вперше були 
сформульовані в Декларації Стокгольмської конференції ООН з проблем навколишнього 
середовища (1972 р.). У цьому документі розкрито сутність глобальних проблем екології, а 
також дані формулювання принципів охорони навколишнього середовища [1]. Всесвітня 
хартія природи (1982 р.) доповнила і уточнила принципи охорони навколишнього 
середовища і раціонального використання природних ресурсів. На Конференції ООН в Ріо-
де-Жанейро (1992 р.) була прийнята декларація, яка проголосила мету встановлення 
справедливого партнерства шляхом створення нових рівнів співробітництва між державами, 
ключовими секторами суспільства і окремими громадянами [2]. 

Принципи охорони навколишнього середовища закріплюють пріоритет прав людини на 
підтримку сприятливого навколишнього середовища та сталий розвиток. Люди мають право 
на здорове і плідне життя в гармонії з природою. Крім того, в Стокгольмській декларації 
проголошується, що природні ресурси Землі, включаючи повітря, воду, землю, флору і 
фауну, і особливо ділянки природних екосистем, повинні бути збережені на благо 
нинішнього і майбутніх поколінь шляхом ретельного планування та управління. 

Окрема група принципів підтверджує суверенне право держав на використання 
природних ресурсів. У декларації Стокгольмської конференції вказано, що держави мають 
суверенне право використовувати власні ресурси відповідно до своєї національної політики в 
підході до проблем навколишнього середовища. Саме держави несуть відповідальність за те, 
щоб діяльність в межах їх юрисдикції або контролю не завдавала шкоди навколишньому 
середовищу в інших державах або районах, що лежать за межами національної юрисдикції. 
Держави приймають ефективні законодавчі акти в галузі навколишнього середовища. 
Екологічні стандарти, цілі регламентації і пріоритети повинні відображати екологічні умови і 
умови розвитку, в яких вони застосовуються. Разом з тим стандарти, що застосовуються 
одними країнами, можуть бути недоречними і сполученими з необґрунтованими 
економічними і соціальними витратами в інших країнах, зокрема, що розвиваються. Тому в 
даному випадку діють міжнародні норми, що стосуються внутрішньодержавних 
правовідносин. Кожна держава має право застосовувати їх за посередництвом своїх 
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компетентних органів і у співпраці з іншими державами. Для досягнення стійкого розвитку і 
більш високої якості життя громадян, держави повинні обмежити і ліквідувати 
нежиттєздатні моделі виробництва та споживання і заохочувати відповідну демографічну 
політику. 

Інша група принципів визначає обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього 
середовища. Кожна людина покликана діяти відповідно до положень Всесвітньої хартії 
природи; кожна людина, що діє індивідуально, повинна прагнути забезпечити досягнення 
цілей і виконання положень Хартії (п. 24). У Ріо-де-Жанейрській декларації ці положення 
сформульовані наступним чином: 
• слід мобілізувати творчі сили молоді світу з метою формування глобального 

партнерства, щоб досягти ефекту сталого розвитку і забезпечити безпечне майбутнє для 
планети; 
• довкілля та природні ресурси народів, що живуть в умовах гноблення, панування і 

окупації, повинні бути захищені. 
Особливу відповідальність людини за збереження і розумне управління об’єктами 

живої природи і її середовища, які знаходяться під серйозною загрозою в зв’язку з рядом 
несприятливих факторів, закріплюють принципи відповідальності за охорону навколишнього 
середовища. Вони сформульовані у Всесвітній хартії природи: 
• генетична основа життя на Землі не повинна наражатися на небезпеку; 
• кількість особин кожної форми життя, дикої чи одомашненої, повинна зберігатися 

принаймні на тому рівні, який достатній для її виживання; необхідне для цього середовище 
проживання слід зберігати; 
• принципи збереження природи застосовуються до всіх частин земної поверхні – суші 

або моря, атмосфери; особливий захист повинен забезпечуватися унікальним районам і 
типових представників усіх видів екосистем і середовища існування рідкісних або 
зникаючих видів; 
• використовувані людиною екосистеми і організми, а також ресурси суші, моря і 

атмосфери повинні управлятися таким чином, щоб можна було забезпечити і зберегти їх 
оптимальну і постійну продуктивність, але без шкоди для цілісності тих екосистем або видів, 
з якими вони співіснують. 

Використання природних ресурсів регулюється принципами використання природних 
ресурсів: 
• біологічні ресурси використовуються лише в межах їх природної здатності до 

відновлення; 
• продуктивність ґрунтів підтримується або поліпшується завдяки заходам по 

збереженню їх довгострокової родючості; 
• ресурси багаторазового користування, включаючи воду, використовуються повторно 

або підлягають рециркуляції; 
• невідновлювані ресурси одноразового користування експлуатуються в міру, з 

урахуванням їх запасів, раціональних можливостей їх переробки для споживання і сумісності 
їх експлуатації з природними системами. 

Слід утримуватися від будь-якого скидання забруднюючих речовин в природні 
системи. Це регулюють норми про запобігання забрудненню навколишнього середовища та 
інших шкідливих впливів на природу. Якщо такий вплив неминучий, то забруднюючі 
речовини слід знешкоджувати в тих місцях, де вони виробляються, з використанням 
найбільш досконалих засобів, наявних у розпорядженні виробників. Крім того, необхідне 
застосування особливих заходів обережності з метою не допускати скидання радіоактивних і 
токсичних відходів. Діяльність, здатна надавати шкідливий вплив на природу, повинна 
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піддаватися контролю; при цьому слід використовувати відповідну технологію, яка 
дозволить зменшити масштаби несприятливих наслідків для природи. 

Охорона навколишнього середовища здійснюється і у випадках збройних конфліктів. 
Війна неминуче надає руйнівну дію на природу. Тому держави повинні поважати 
міжнародне право, що забезпечує захист навколишнього середовища під час збройних 
конфліктів [3]. Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взаємозалежні і 
неподільні. Держави повинні вирішувати свої екологічні суперечки мирним шляхом і 
належними засобами відповідно до Статуту ООН [4]. 

У «Порядку денному на XXI століття», прийнятому ООН (2000 р.), було намічено 
стратегію розвитку світової спільноти, що передбачала охорону навколишнього середовища 
та раціональне використання природних ресурсів, збереження біологічного різноманіття 
природи, екологічно безпечне застосування високих технологій. 

На Стокгольмській конференції прийнято План заходів щодо навколишнього 
середовища, в межах якого Генеральна Асамблея ООН заснувала в 1972 р. Програму ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП). Ця програма координує діяльність органів і установ 
системи ООН щодо включення природоохоронних елементів в свою діяльність і створення 
нових спеціалізованих організацій, що займаються екологічними питаннями. ЮНЕП діє так 
званими програмними методами, які реалізуються в три етапи. Перший етап передбачає збір 
інформації про екологічні проблеми і вживаються зусилля по їх вирішенню. На другому 
етапі визначаються цілі та стратегії, плануються окремі заходи. На третьому – відбувається 
відбір заходів, що отримують підтримку Фонду навколишнього середовища. Збір і 
поширення інформації здійснюється ЮНЕП в межах «Глобальної системи спостереження». 
Реалізація цих заходів дозволить забезпечити позитивну динаміку зміни найважливіших 
взаємопов’язаних індикаторів, що відображають стабільне функціонування, збалансовану 
взаємодію соціальної, економічної та екологічної сфер. 

Отже, як бачимо, екологічне право тісно пов’язане з міжнародним правом, оскільки 
проблема забезпечення екологічної безпеки з регіональної та національної перетворилась на 
глобальну. Про це свідчать усі згадані вище угоди, прийняті міжнародними екологічними 
форумами, наявність великої кількості спеціалізованих міжнародних організацій. Реалізація 
на практиці наукових, правових та інших програм подолання відповідних проблем знайшло 
також відображення в оголошенні 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього 
середовища. 

На сучасному етапі життя людство чітко усвідомило, що гармонійного 
взаємовідношення з природним середовищем побудувати в окремо взятій державі на 
національному рівні неможливо. Насамперед це зумовлено тим, що природа «не знає і не 
визнає» державних кордонів, державної політики, економіки, ідеології, моралі та інших 
національних чинників, які впливають на стан довкілля. Природа тільки відчуває їх та 
відповідно реагує. Слід також пам’ятати, що поза межами національної юрисдикції 
знаходяться природні об’єкти та ресурси (Світового океану, Арктики, близького космосу), 
котрі інтенсивно використовуються світовою спільнотою. 

Таким чином, на цьому етапі міжнародне екологічне право щодо українського 
екологічного права не є догмою, а слугує суворим керівництвом до дії як засіб адаптації. 
 
1. Стокгольмська декларація щодо питань навколишнього середовища від 16 червня 1972 року. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (дата звернення: 03.02.2020). 2. Декларація Ріо-де-Жанейро по 
навколишньому середовищу і розвитку від 14 червня 1992 року. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_455 (дата звернення: 03.02.2020). 3. Конвенція про доступ до інформації, 
участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя по питанням, що стосуються 
навколишнього середовища від 25 червня 1998 року в Орхусі . URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_015 
(дата звернення: 03.02.2020). 4. Задорожній О. В., Медведєва М. О. Міжнародне право навколишнього 
середовища : підручник. К. : Промені, 2010. 510 с.  
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За результатами оцінки екологічного стану басейну малої річки Оконка, з’ясовано, що 
стан басейну річки відповідає категорії «поганий», основний вплив має хімічне 
забруднення води, зокрема сполуками азоту, фосфору та нафтопродуктами. Для 
оптимізації стану басейну річки запропоновано протиерозійні, агротехнічні та 
фітомеліоративні заходи. 
Ключові слова: підсистема басейну річки, якість поверхневих вод, екологічний стан. 
 
По результатам оценки экологического состояния бассейна малой реки Оконка 
установлено, что состояние бассейна реки соответствует категории «плохое», основное 
влияние оказывает химическое загрязнение воды, в частности соединениями азота, 
фосфора и нефтепродуктами. Для оптимизации состояния бассейна реки предложены 
противоэрозионные, агротехнические и фитомелиоративные мероприятия. 
Ключевые слова: подсистема бассейна реки, качество поверхностных вод, экологическое 
состояние. 
 
Based on the environmental assessment of the Okonka River basin, it was found that the 
status of the river basin is in the «bad» category, with chemical pollution of water, including 
nitrogen, phosphorus and petroleum products, the main influence. To optimize the structure 
of the river basin and ecosystem, the implementation of anti-erosion, agro-technical and 
phytomelioration measures is proposed. 
Keywords: river basin subsystem, surface water quality, ecological status. 

 
Внаслідок зростання антропогенного навантаження погіршуються як кількісні, так і 

якісні показники поверхневих вод. В Україні не стало 5 тис. малих річок з 25 тис. наявних 
[1]. У багатьох випадках вміст забруднювачів у річках, що протікають по урбанізованих 
територіях, перевищує граничнодопустимі концентрації. 

Як свідчать наукові дослідження, зростаючий антропогенний вплив на басейни малих 
річок призвів до розриву вікових екологічних зв’язків (ліквідація заплавних екотопів [2], 
трансформування русла [3], надходження у водне середовище забруднень [4] тощо). Все це 
призвело до порушення гідрологічних і гідрохімічних характеристик малих річок, вплинуло 
на загальний якісний стан поверхневих вод та в цілому на зміну екологічного стану річкових 
басейнів. Основним водоохоронним документом були і лишаються санітарно-гігієнічні і 
рибогосподарські гранично-допустимі концентрації (ГДК) [5; 6]. Однак, за твердженнями 
фахівців [7], розрорбка ГДК для нових забруднень не відповідає темпам їх надходження у 
довкілля, а їх система не враховує ефектів синергізму і антагонізму дії різних забруднюючих 
речовин, не враховуються похідні хімічні продукти, які бувають більш токсичні ніж вихідні 
сполуки. Так, наприклад СО2, знижуючи рН води, підсилює токсичність ВМ [8]. 
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Зазначені питання пояснюють доцільність використання уніфікованих методик 
комплексної екологічної оцінки якості поверхневих вод, в тому числі і малих річок. Значний 
внесок в це питання зробили праці вчених інституту гідробіології національної академії 
України Оксіюк О. П., Жукінський В. Н. та ін. [9], Українського науково-дослідного 
інституту екологічних проблем Верніченко А. А., Подашкін А. В. [10; 11], Національного 
університету водного господарства та природокористування Клименко М. О. та ін. [12]. Ці 
методики витримали апробацію на водних об’єктах різного типу і в різних країнах: в Україні, 
Росії, Молдові, Фінляндії , Словаччині та ін. 

Метою наших досліджень було проведення комплексної оцінки екологічного стану 
басейну малої р. Оконка, для з’ясування впливу на нього антропогенного навантаження та 
надання рекомендацій щодо оптимізації ситуації. Об’єкт досліджень – відгук природних 
підсистем басейну р. Оконка на фактори антропогенного впливу. Предмет досліджень – 
поверхневі води та земельні ресурси басейну р. Оконка. 

Для проведення аналізу використовували результати гідрохімічного аналізу води та 
розподілу площ земель різного господарського призначення досліджуваної річки, згідно 
даних паспорту водного об’єкта. Розрахунок антропогенного навантаження та оцінку 
екологічного стану басейну річки проводили згідно методичних рекомендацій [13]. Оцінка 
системи «Басейн малої річки» проводилась за допомогою індукційного коефіцієнта 
антропогенного навантаження (ІКАН) [14]. Екологічну оцінку якості поверхневих вод 
р. Оконка проводили згідно методики за відповідними категоріями [15]. Гідробіологічну 
оцінку якості поверхневих вод досліджуваної річки проводили на підставі встановлення 
індексу фітоіндикації [16]. Оцінку екологічної стійкості ландшафту (КЕСЛ) здійснювали 
згідно методики [17]. 

Річка Оконка належить до басейну р. Стир і є її лівою притокою першого порядку. 
Протікає по території Волинської області. Басейн річки розміщений в межах лісної зони. 
Довжина річки 30,7 км, площа водозбору 288 км2, залісненість 54,5%, заболоченість 15,3%, 
розораність 8,6%. Річка має 2 притоки довжиною більше 10 км, загальна довжина яких 
33,5 км. Коефіцієнт густоти мережі (без врахування річок з довжиною менше 10 км) складає 
0,22 км/км2. Норма стоку річки складає 27,09 млн м3, сток маловодних років забезпеченістю 
75 і 95% відповідно – 19,18 і 12,14 млн м3. Власний стік річки зарегульований слабо. 
Загальна кількість ставів і водосховищ, регулюючих місцевий стік, складає 14 шт., а їх 
сумарний об’єм 0,470 млн м3. Вода річки відноситься до гідрокарбонатно-кальцієво-
магнієвого класу, жорсткість її складає 3,4 мг-екв/л, загальна мінералізація 292,93 мг/л. 
Основними водоспоживачами є рибне та комунально-побутове господарство. 

Вплив людської діяльності на басейн річки характеризується досить значним 
навантаженням з точки зору сільськогосподарського використання, проте промисловість у 
досліджуваному районі не має значного розвитку, лише місто Ковель характеризується 
певним рівнем індустріального впливу на територію басейну. 

Проведена нами оцінка рівня антропогенного навантаження за підсистемою 
«Радіаційне забруднення» характеризує стан басейну як «задовільний». Підсистема 
«Використання земельних ресурсів» визначила стан «близько норми». Найгіршими були 
результати оцінки за підсистемою «Якість води», де за гідрохімічним складом вода 
характеризується як сильно «забруднена». 

За проведеними розрахунками індукційного коефіцієнта антропогенного навантаження 
(ІКАН), оцінка системи «Басейн малої річки» виявила «поганий», причому основний вплив 
на категорію басейну річки справило значення підсистеми «Якість води».  

Відомо, що якість води є продуктом функціонування водних екосистем, оскільки 
формується внаслідок взаємодії їх абіотичних і біотичних компонентів. З метою отримання 
інформації про воду як компонент водної екосистеми, життєве середовище гідробіонтів і 
важливу складову природного оточення людини, ми провели екологічну оцінку якості 
поверхневих вод р. Оконка за відповідними категоріями. Так, поблизу витоку, якість води 
річки оцінюється 5-ю категорією, що характеризує її як «посередня», «помірно забруднена». 
Поблизу гирла, якість води має 6-у категорією – «погана», «сильно забруднена» (рисунок). 
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Рисунок. Екологічна оцінка якості води річки Оконка: 

 Еталонні значення характеристик екологічної оцінки поверхневих вод; 

 Фактичні значення характеристик екологічної оцінки поверхневих вод; 

 Рибоводно-біологічні вимоги до якості води; 

1 ... 7 Категорії якості води 
 

Побудова колових діаграм дозволила виявити та наглядно зобразити, що 
найсуттєвіший вплив на формування якості води має блок специфічних речовин, а саме такі 
елементи, як залізо, мідь та цинк. Крім того, на витоку спостерігається перевищення питних 
та рибогосподарських нормативів по завислим речовинам, а у гирлі річки – по завислим 
речовинам, азоту амонійному та фосфатам. 

З метою оцінки гідробіологічного режиму річки нами була проведена біоіндикація 
стану поверхневих вод за вищими водними рослинами. Так, серед екологічних груп 
макрофітів найбільшим видовим різноманіттям характеризувались геліофіти (14 видів), 
серед гідрофітів і плейстофітів було виявлено по 3 види. Представників нейстофітів 
зафіксовано не було. Серед зазначених груп присутні такі чутливі види, як півники водяні 
(Iris pseudacorus), кушир занурений (Ceratophyllum demersum), елодея канадська (Elodea 
canadensis) та рдесник кучерявий (Potamogeton crispus). Розрахунок індексу фітоіндикації 
відобразив загальний стан річки Оконка з характеристикою «поганий».   

Спостереження за водними об’єктами тісно пов’язані з прогнозом їх стану. Основною 
метою налагодження системи спостережень і контролю за рівнем забруднення водних 
об’єктів є одержання даних про природну якість води та оцінка зміни якості води під дією 
антропогенних факторів. 

Оскільки у загальному розподілі земель басейну досліджуваної річки друге місце за 
величиною площі належить ріллі, вважаємо за доцільне включити в програму моніторингу – 
систематичні спостереження за забрудненням ґрунтів пестицидами. Для оцінки площинного 
забруднення ґрунтів пестицидами відбирають 25-30 проб по діагоналі (глибина відбору проб 
0-20 см) спеціальним буром. Відповідно до проведених розрахунків, для басейну р. Оконка 
площа такої ділянки становить 3 га. Для визначення динаміки зміни вмісту пестицидів 
необхідна кількість проб становить 57600 шт., а для загальної оцінки стану ґрунтів – 
19200 шт. Такі спостереження мають обов’язково проводитись з паралельним 
спостереженням за станом поверхневих вод. З цією метою, ми пропонуємо влаштування 
додаткових контрольних створів як на головній річці, так і на притоках. 

Несприятливий стан, що склався, потребує зміни підходу до утворення і використання  
ландшафту. При цьому виникає задача оцінки сучасного стану ландшафту, необхідної в 
якості основи для розробки екологічно оптимальних методів ведення господарства. Для такої 
оцінки ми використали метод визначення коефіцієнту екологічної стійкості (стабілізації) 
ландшафту (КЕСЛ), згідно якого стан ландшафту басейну річки Оконка характеризується як 
умовно стабільний (КЕСЛ1) та середньо-стабільний (КЕСЛ2). Щоб підвищити екологічну 
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стійкість ландшафту, ми пропонуємо збільшити площі його рослинних елементів (захисних 
лісонасаджень, штучних лісосмуг, коридорів, лісосмуг вздовж доріг, осушувальних каналів), 
посівів спеціальних культур, долю багаторічних трав у сівозмінах. У зв’язку із досить 
значною площею розорених земель спостерігаються процеси дефляції, особливо на піщаних 
ґрунтах і на ділянках осушених торф’яників. 

З метою боротьби з дефляцією більша частина піщаних, раніше розорених земель, вже 
засаджена лісосмугами, лісонасадженнями. На іншій частині необхідно проводити 
організаційно-господарські й агротехнічні протидефляційні заходи, застосування люпинових 
сівозмін, внесення підвищених доз органічних і мінеральних добрив, безвідвальна оранка із 
збереженням стерні. Для забезпечення поглинання стоку вздовж таких ділянок необхідно 
використати систему лісосмуг. Згідно наших підрахунків, їх загальна кількість складатиме 
12, при цьому, в якості посадкового матеріалу варто використати: головна порода (береза 
бородавчата) – 5568 шт.; супутня порода (липа європейська) – 5568 шт.; кущі (жимолость 
пухнаста) – 20880 шт. 

На нашу думку, запропоновані компенсаційні заходи в басейні р. Оконка дадуть змогу 
стабілізувати ландшафти, підвищать стійкість окремих ланок екосистем та покращать 
загальний їх стан. Зокрема, знизиться вміст фосфатів, завислих речовин, аміачної форми 
азоту в водах р. Оконка, оптимізується співвідношення між природними та антропогенно 
зміненими територіями. Виходячи з проведених розрахунків, капіталовкладення рахуються 
ефективними, так як розрахована економічна ефективність капіталовкладень більша 
нормативної (Екв = 0,56>Ен = 0,08) та строк окупності менший 8 років (Т = 1,8 роки). 

Стан басейну річки відповідає категорії «поганий». Основний вплив на формування 
такого стану басейну справило хімічне забруднення води, зокрема сполуками азоту, фосфору 
та нафтопродуктами. Оцінка екологічної стійкості сільськогосподарського ландшафту 
басейну р. Оконка за величинами КЕСЛ1 та КЕСЛ2 показала, що ландшафт «умовно 
стабільний» через нераціональне співвідношення стабільних та нестабільних елементів 
ландшафту. Для оптимізації структури екосистеми басейну р. Оконка необхідне 
впровадження наступних заходів: протиерозійних, агротехнічних та фітомеліоративних, 
зокрема перезамулення прибережних смуг та посадка стокорегулюючої лісосмуги; створення 
водоохоронних зон. Запропоновані природоохоронні заходи є економічно ефективними. 
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У статті розглянуто підходи оцінки екологічного стану басейну р. Золотуха шляхом 
використання коефіцієнтів екологічної стійкості ландшафту та антропогенного 
навантаження. Крім того, визначено стабільні та нестабільні елементи ландшафту. 
Охарактеризовано сучасний екологічний стан водозбірної території і представлено 
основні фактори впливу діяльності людини на басейн р. Золотуха. 
Ключові слова: коефіцієнт екологічної стійкості ландшафту, комплексний показник 
антропогенного навантаження, басейн річки, якість води, антропогенне навантаження. 
 
В статье рассмотрены подходы оценки экологического состояния бассейна р. Золотуха 
путем использования коэффициентов экологической стойкости ландшафта и 
антропогенной нагрузки. Кроме того, определены стабильные и нестабильные 
элементы ландшафта. Наведена характеристика современного экологического 
состояния водосборной территорий и представлены основные факторы влияния 
деятельности человека на бассейн р. Золотуха. 
Ключевые слова: коэффициент экологической стойкости ландшафта, комплексный 
показатель антропогенной нагрузки, бассейн реки, качество воды, антропогенная нагрузка. 
 
The estimation of the ecological state of the river Zolotuha ecosystem by the use of coefficients 
of ecological firmness of landscape and anthropogenic loading is appraised in the article. The 
stable and unstable elements of landscape are identified. The characteristics of the current 
ecological state of the catchment areas are introduced and the main factors of the influence of 
human activity on the river Zolotuha basin are presented. 
Keywords: coefficient of ecological firmness of landscape, complex index of the anthropogenic 
loading, river basin, quality of water, anthropogenic loading. 
 

З кожним роком все більш гостро постає питання охорони та раціонального 
використання природних ресурсів. Сучасний спосіб ведення сільського господарства та 
промисловості призвело до порушення екологічної рівноваги й виникнення таких проблем: 
погіршення якості водних екосистем, руйнування природних ландшафтних систем водойм, 
інженерної перебудови русел та заплав унаслідок меліоративних робіт [1]. Басейн малої 
річки відіграє роль природного індикатора довкілля, що зумовлено рівнем антропогенного 
навантаження на складові екосистем. Оцінювання екологічного стану водних екосистем 
ґрунтуються на комплексній оцінці водних та земельних ресурсів, ландшафтних структур та 
інших компонентів басейнів річок [2]. 

Питанням антропогенного впливу на водні екосистеми присвячені наукові праці та 
розробки Клименка М. О., Мошинського В. С., Лико Д. В., Прищепи А. М., Бєдункової О. О., 
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Статника І. І., Клименка О. М., Ліхо О. А., Вознюк Н. М. та інших науковців НУВГП [3-5]. 
Результати досліджень показали, що проведення меліоративних робіт, побудова 
гідротехнічних споруд, осушення, розорювання та випасання худоби на заплавах призвело 
до деградації заплавних луків, випадання травостою та його збіднення [6-7].  

Річка Золотуха належить до басейну р. Західний Буг і є її правою притокою першого 
порядку. Басейн річки розміщений в межах лісової зони. Протікає річка по території 
Волинської області. Довжина річки 33,7 км, площа водозабору 232 км2, залісненість – 24,6%, 
заболоченість – 4,3%, розораність – 35%. За витік річки прийняти точка земної поверхні з 
відміткою 20530 м абс., розміщена за 2 км на південний схід від села Верба. Річка не має 
приток довжиною більше 10 км. Коефіцієнт густоти мережі (без врахування річок з 
довжиною менше 10 км) складає 0,15 км/км2. Падіння річки становить 32,5 м, 
середньозважений нахил – 0,78 м/км. Норма стоку річки складає 21,92 млн м3, стік 
маловодних років забезпеченістю 75 і 95% – відповідно 15,52 і 9,82 млн м3. Власний стік 
річки зарегульований слабо. 

В якості кількісної та якісної оцінки екологічної стійкості ландшафту ми використали  
коефіцієнт стабілізації та стійкості ландшафту – Пкесл [8] запропонований вченими 
Е. Клементовою, В. Гейніге.  

Коефіцієнт екологічної стабільності ландшафту (Пкесл) вираховують як відношення 
площ стабільних елементів ландшафту до нестабільних: 

                                                    1
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,                                                              (1) 

де Fст – площі зі стабільними елементами ландшафту, %; Fнст – площі з нестабільними 
елементами ландшафту, %. 

Залежно від отриманих результатів Пкесл надають оцінку стійкості ландшафту за такою 
градацією Пкесл<0,5 – нестабільна з яскраво виявленою нестабільністю; 0,5<Пкесл<1,0 – 
нестабільна; 1,01<Пкесл<3,0 – умовно нестабільна; 3,01<Пкесл<4,5 – стабільна; Пкесл> 4, 5 – 
стабільна з яскраво виявленою стабільністю. До стабільних елементів, на думку вчених, 
належать ті, які позитивно впливають на ландшафт, а саме: площі, зайняті під лісами, 
лісосмугами, болота та заболочені землі, луки, пасовища, природоохоронні території. До 
нестабільних зараховують сільські та міські забудови, ріллю, городи, водосховища, 
водостоки, канали і землі промислового використання. 

Площі стабільних і нестабільних ландшафтів наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Визначення стабільних і нестабільних ландшафтів басейну річки Золотуха 
№ з/п Елементи ландшафту Стабільні площі, % Нестабільні площі, % 

1 Залісненість 24,6 - 
2.  Залуженість 30,3 - 
3.  Заболочуваність 4,3 - 
4.  Розораність - 35,0 
5.  Меліорованість - 2,7 
6. Урбанізованість - 3,1 

Всього:  59,2 40,8 
Як видно з табл. 1, в басейні р. Золотуха переважають природні елементи ландшафту, 

але безконтрольне користування ресурсами та зміна клімату призводить до незупинного 
скорочення площ лісових ресурсів, а зниження кількості ВРХ у населення веде до заростання 
природних луків чагарниками й бур’янами. Розрахований показник Пкесл становить 1,45, 
тобто ландшафт водної екосистеми відповідає категорії умовно нестабільний. 

У зв’язку з ростом техногенного навантаження на довкілля, якого насамперед зазнали 
малі річки через свої генетичні особливості, існує необхідність розробки надійних методик 
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оцінки екологічного стану їх басейнів. Для забезпечення комплексної оцінки існуючого 
екологічного стану басейну на підставі інтегрального показника рівня антропогенізації 
враховуються наступні блоки показників, що обумовлюють і визначають екологічну 
ситуацію в басейні.  

Загальний екологічний стан басейну визначається на підставі КПАН [9], який 
розраховується за формулою 

                                           1 1 1
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де αί, τί, βί – значення вагових коефіцієнтів відповідно для блоків «використання водних 
ресурсів», «використання земельних ресурсів», «техногенного навантаження»; δВР, δЗР, δТН – 
індекси для визначення екологічного стану для відповідних показників. 

Оцінку екологічного стану басейну малої річки за КПАН наводимо в табл. 2. 
Таблиця 2 

Оцінка екологічного стану басейну р. Золотуха 
№ з/п Показники Вагові 

коефіцієнти 
Значення 
індексу 

Стан, якому відповідає 
індекс 

Ваговий 
коефіцієнт індекс 

1 Клас якості води 0,12 45 незадовільний 5,4 
2 Лісистість 0,09 40 задовільний 3,6 
3 Розораність 0,07 40 задовільний 2,8 
4 Екологічно стійкі 

території 
0,14 55 катастрофічний 7,7 

5 Еродованість ріллі 0,08 25 покращений 2 
6 Радіаційне 

забруднення цезієм 
0,12 30 добрий 3,6 

Розрахувавши показник КПАН, який становить 40,48, ми можемо стверджувати, що 
басейн р. Золотуха знаходиться в межах задовільного. З табл. 2 видно, що у найбільш 
загрозливому стані знаходяться такі показники, як клас якості води та екологічно стійкі 
території. 

Отже, басейн р. Золотуха зазнає антропогенного тиску на природні ландшафти та 
характеризує себе як нестабільний. Для відновлення екологічного стану водної екосистеми 
необхідно провести такі основні заходи: організаційно-господарські та агротехнічні рішення 
з оптимізації екологічного стану басейну, а саме збільшення площ рослинних елементів 
басейну; контроль якості води та запобігання погіршення водних ресурсів. 
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В статті охарактеризовано поняття маржинального прибутку, обґрунтовано важливість 
його використання при обґрунтуванні господарських рішень та конкурентних 
стратегій сільськогосподарських підприємств в умовах ризику.  
Ключові слова: аналіз беззбитковості, маржинальний прибуток, аналіз маржі, витрати, 
виробничий бюджет. 
 
В статье охарактеризованы понятия маржинальной прибыли, обоснована важность его 
использования при обосновании хозяйственных решений и конкурентных стратегий 
сельскохозяйственных предприятий в условиях риска. 
Ключевые слова: анализ безубыточности, маржинальная прибыль, анализ маржи, расходы, 
производственный бюджет. 
 
The article describes the concept of marginal profit, substantiates the importance of its use in 
the substantiation of economic decisions and competitive strategies of agricultural enterprises 
in terms of risk. 
Keywords: break-even analysis, profit margin, margin analysis, costs, production budget. 

 
Важливу роль в обґрунтуванні управлінських рішень в бізнесі грає маржинальний 

аналіз, методологія якого заснована на вивченні взаємозв’язку між трьома групами 
найважливіших економічних показників: витрат виробництва, прибутку та ціни. Критичне і 
оптимальне значення кожного з цих показників впливає на інші. Цей метод управлінських 
розрахунків також називається аналізом беззбитковості. Основою цього методу є поділ 
операційних витрат в залежності від зміни обсягу діяльності підприємства на змінні 
(пропорційні) і постійні (непропорційні) та використання граничних значень. Останнім 
часом все більш актуальним є використання удосконаленого підходу на основі розрахунку 
маржинального прибутку. 

Цей підхід досить детально описаний у вітчизняній літературі, зокрема, академіком 
М. Г. Чумаченком. Граничні (додаткові, маржинальні) значення показують характер і 
швидкість зміни середніх конкретних значень, вони розраховуються як різниця між 
попередніми та наступними середніми конкретними значеннями, пов’язаними з 
виробництвом додаткової одиниці виробництва. В результаті аналіз маржі дозволяє 
визначити, як змінюється середній рівень конкретних показників при збільшенні (зменшенні) 
обсягу виробництва на одиницю.  

Граничні значення в економіці почали вивчати в другій половині ХІХ століття, коли 
з’явилася нова школа, маржиналізм. В даний час значна частина економічних досліджень 
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західних країн заснована на граничних і критичних значеннях продажів, собівартості, 
прибутку, ціни, постійних витрат і їх оптимізації. 

Сьогодні аналізом категорії маржинального прибутку активно займаються такі вчені, як 
Гоменюк М. О., Гріщенко О. С, Деряга С. І., Панков Д. А., Пахомова А. В. У їх публікаціях 
описано удосконалення процесу прийняття управлінських рішень з використанням 
маржинального аналізу, у тому числі і на сільськогосподарських підприємствах. 

Методично правильно розрахунок маржинального доходу базується на принципі 
граничної вартості. Для створення по можливості найкращої прозорості та уніфікації 
процесу для практичного застосування розрахунок маржинального доходу на основі цих 
даних проводиться за допомогою розрахункового методу та методу аналізу облікових даних. 
Цей розрахунок побудований наступним чином: 

• відносним базисом такого розрахунку завжди є визначена одиниця певного 
виробничого процесу (наприклад 1 гектар чи 1 худобо-місце) і одиниця часу, зазвичай один 
рік; 

• вартість ринкової продукції розраховується з вартості виробленого основного 
продукту (наприклад телята, старі тварини на забій, солома). Якщо мова йде про побічні 
продукти виробництва, які не продаються на ринку і використовуються всередині 
підприємства, їм розраховується вартість заміщення (наприклад вартість добрива в 
тваринництві); 

• враховуються тільки ті змінні витрати, які зміняться пропорційно розширенню 
виробничого процесу. Непропорційно-змінні витрати, залежні від часу планування і рівня 
розширення виробничого процесу, не враховуються; 

• витрати на добриво визначаються поглинанням корисних речовин з ґрунту різними 
культурами. Повернення корисних речовин в ґрунт також враховується. Остаточна 
необхідність в добривах певної культури множиться на ціни на чисті корисні речовини N, 
P2O5, K2O [1]. 

Різноманітність змінних витрат і, що найбільш важливо їх різні величини і 
різноманітність комбінацій, обумовлюють неоднакове співвідношення «фактор – продукт», 
тобто неоднаковий характер залежності цих витрат від обсягу виробництва. Щоб зрозуміти 
суть цих відносин, необхідно знати зміст таких понять, як граничний (маржинальний) 
ресурс, граничний (маржинальний) продукт, повний продукт і середній продукт. 

Граничний (маржинальний) ресурс – це додаткові витрати ресурсу, використаного для 
отримання додаткової продукції. Він визначається шляхом вирахування з кожної наступної 
суми витрат ресурсу його попереднього обсягу. Як бачимо, граничний (маржинальний) 
ресурс формується за умови, що в процесі виробництва, як і в реальному житті, 
споживаються різні кількості певного ресурсу – добрив, насіння, поливної води, кормів і т. д. 

Граничний (маржинальний) продукт – це збільшення обсягу виробництва, отримане з 
споживаного (граничного) ресурсу. Він розраховується шляхом вирахування з кожного 
наступного рівня виробництва його попереднього значення. Граничний продукт також може 
мати від’ємне значення. Граничні витрати – це додаткові витрати, необхідні для виробництва 
однієї додаткової одиниці продукції. 

Маржинальний прибуток – це різниця між виторгом від реалізації та змінними 
витратами. Іноді маржинальний дохід називають також сумою покриття, тобто це та частина 
виторгу, яка залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку [2]. 

У сільському господарстві в процесі виробництва будь-якого виду продукції є певні 
особливості використання маржинального підходу. Це пов’язано з законом зниження 
доходів, який особливо характерний для цієї галузі. Згідно з цим законом, при послідовному 
збільшенні витрат певного ресурсу граничний ресурс залишається незмінним, а при 
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постійних інших умовах виробництво продукції збільшується до певної межі. Після цього 
починається зниження граничного (маржинального) продукту. В кінцевому підсумку він 
може бути нульовим або навіть від’ємним. Саме тому аналіз маржі, аналіз прибутку на 
основі категорії маржі є надзвичайно важливим. 

Щоб визначити, в якій зоні підприємство може досягти максимальної ефективності 
виробництва, необхідно враховувати закономірності формування повного, середнього і 
граничного (маржинального) продукту. Відповідно, повний продукт збільшується до тих пір, 
поки має місце будь-яке позитивне збільшення маржинального продукту [3]. Крива 
граничного продукту спочатку зростає швидше, ніж крива середнього продукту, і 
піднімається вище останньої, поки не змінить свою траєкторію, яка приймає форму спадної 
кривої. У точці перетину кривої граничного (маржинального) продукту з абсцисою подальше 
збільшення ресурсів призводить до зменшення загального продукту. Крива середнього 
продукту досягає свого максимуму в точці перетину з кривою граничного продукту. Далі ця 
крива змінює траєкторію на спадну, не перетинаючи вісь абсцис (в умовах «нормального» 
господрювання). 

Зрозуміло, що коли при додаткових інвестиціях ресурсів збільшується середній 
продукт, то при постійних цінах на них (продукт і ресурс) середній прибуток підприємства 
буде збільшуватися. Це означає, що у всіх частинах першої зони підприємству економічно 
вигідно робити додаткові вкладення в ресурс, оскільки в таких умовах воно отримує все 
більшу масу прибутку. Це правило застосовується до тих пір, поки росте середній продукт. У 
точці, де значення середнього продукту дорівнює значенню маржі, починається друга зона, в 
якій застосовується інше правило – зростання продукту на одиницю послідовно 
збільшуваного ресурсу зменшується, що (при стабільних цінах) призводить до зменшення в 
прибутку на одиницю додаткових витрат. 

Таким чином, додаткові інвестиції в другій зоні будуть ефективні до тих пір, поки 
грошові надходження, отримані підприємством від маржинальний продукту, 
перевищуватимуть вартість ресурсу (в грошовій формі) для отримання цього продукту. Як 
бачимо, друга зона – це зона ефективного управління, в якій рівень додаткових інвестицій 
найбільш економічно вигідний, в якій і досягається максимальний прибуток. Цей рівень 
формується, коли вартість маржинального продукту дорівнює вартості спожитого 
додаткового ресурсу. Графічно таку залежність вказано на рисунку. 

 
Рисунок. Залежність між нормою висіву насіння і врожайністю культур 

  

Справді, якщо, наприклад, простежити залежність між урожайністю певної культури і 
нормою внесення добрив або нормою висіву насіння на гектар посіву, то за їх збільшення 
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врожайність підвищуватиметься доти, доки не буде досягнуто такої величини витрат цих 
ресурсів, за межами якої починається зниження цього показника [4]. 

У вітчизняній літературі розрахунок рентабельності на основі концепції граничного 
прибутку часто асоціюється з концепцією формування виробничого бюджету. Він являє 
собою всі типи постійних і змінних витрат, а також доходи на одиницю площі з метою 
визначення рентабельності. Особливість розрахунку таких бюджетів полягає в тому, що крім 
звичайних видів витрат, розраховується і так звана прибутковість землі. Враховується 
особливий вид витрат, який повинен бути компенсований собівартістю продажів і який 
повинен бути достатнім для покриття витрат на відтворення землі. Віддача на землю за 
умови існування ринку сільськогосподарських земель може бути визначена як добуток 
процентної ставки за довгостроковими банківськими вкладами на ринкову вартість гектара 
землі або може бути розрахована з акцентом на вартість орендної плати на землю [5]. 

Виробничий бюджет дозволяє реально оцінити, яка ділянка прибуткова або збиткова і 
визначити окремий рівень ефективності. Таким чином, створюється можливість більш 
розумно визначити пріоритети для покращення структури виробництва на майбутнє. Крім 
того, виробничий бюджет дозволяє відняти із загальної суми витрат ті, які є умовними для 
підприємства. Це, перш за все, амортизація та інші постійні витрати.  

При обґрунтуванні способів зниження собівартості сільськогосподарської продукції 
важливо пам’ятати, що в міру зростання врожайності сільськогосподарських культур і 
тваринництва собівартість знижується. Отже, фактори, що лежать в основі такого 
збільшення, можна розглядати як фактори зниження вартості сільськогосподарської 
продукції. Особливе значення, на нашу думку, мають: 

• впровадження передових сільськогосподарських систем, науково обґрунтованих 
сівозмін і передових технологій виробництва; 

• послідовна інтенсифікація виробництва за рахунок раціональної хімізації і 
радикального поліпшення земель; 

• впровадження у виробництво кращих сортів сільськогосподарських культур і порід 
тварин, дотримання всіх вимог агротехнологій і сучасних способів утримання тварин; 

• зміцнення кормової бази худоби, дотримання зоотехнічних вимог при складанні 
раціонів для балансу з протеїном, мінералами, іншими поживними речовинами; 

• вдосконалення галузевої структури підприємств з акцентом на вимоги ринку, 
досягнення раціональної концентрації виробництва, забезпечення більш раціонального 
використання ресурсів, більш швидке впровадження науки, технологій. 

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності 
праці на основі комплексної механізації і автоматизації виробництва і раціональної побудови 
організаційної структури приватних підприємств, впровадження досконалого 
внутрішньогосподарського механізму й ефективних орендних відносин. 
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Для вирішення проблем реінжинірингу зрошувальних систем авторами роботи 
проаналізовано можливі шляхи залучення інвестицій для виконання Національної 
стратегії розвитку Таджикистану і визначено, що фінансування реформи 
водогосподарського комплексу у сфері меліорації та іригації земель має здійснюватися 
із залученням коштів державного бюджету, водокористувачів, бізнесових структур, 
органів місцевого самоврядування та іноземних партнерів з розвитку. 
Ключові слова: водний менеджмент; іригаційна мережа; водогосподарський комплекс; 
реформи; водокористувачі; інвестиційні механізми; сталий розвиток; модель управління. 

 
Для решения проблем реинжиниринга оросительных систем авторами работы 
проанализированы возможные пути привлечения инвестиций для выполнения 
Национальной стратегии развития Таджикистана и определено, что финансирование 
реформы водохозяйственного комплекса в сфере мелиорации и ирригации земель 
должно осуществляться с привлечением средств государственного бюджета, 
водопользователей, бизнес-структур, органов местного самоуправления и иностранных 
партнеров по развитию. 
Ключевые слова: водный менеджмент ирригационная сеть; водохозяйственный комплекс; 
реформы; водопользователи; инвестиционные механизмы; устойчивое развитие; модель 
управления. 
 
To solve the problems of irrigation systems re-engineering, authors analyzed possible ways of 
attracting investment for the implementation of the Tajikistan National development strategy 
and determined that the financing of the reform of the water management complex in the  
area of land reclamation and irrigation should be carried out with the involvement of state 
budget, business and water resources local self-government bodies and foreign development 
partners. 
Keywords: water management; irrigation network; water complex; reforms; water users; 
investment mechanisms; sustainability; management model. 
 

Республіка Таджикистан (РТ) увійшла до списку країн із найшвидшими темпами 
зниження рівня бідності. Так, за останні 20 років рівень бідності знизився з 83% у 1999 році 
до 27,4% в 2018 році [7], що стало можливим за рахунок розпаювання і передачі у власність 
земель сільськогосподарського використання, у т.ч. із зрошувальною мережею, понад 
75 тисячам домогосподарств. Однак, для сталого поступального розвитку агропромислового 
комплексу держави необхідно здійснити капітальний ремонт, технічну й технологічну 
модернізацію іригаційно-дренажної мережі, насосних станцій, водорозподільчих 
гідротехнічних споруд і провести облаштування водомірних споруд. 
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В 2015 році площа земель з регулярним зрошенням не перевищувала 515 тис. га і 
порівняно з 1990 роком скоротилась на 27,5%, а зрошуване землеробство РТ повернулося 
майже на 50 років назад, а за врожайністю окремих культур – до рівня середини 50-х років 
ХХ століття [1]. 

Реформування водогосподарського сектору економіки РТ потребує підвищення 
ефективності управління і створення умов для сталого розвитку агропромислового 
комплексу, отримання економічного ефекту при господарюванні на зрошуваних землях 
шляхом запровадження механізмів інвестиційного забезпечення модернізації та відтворення 
іригаційно-дренажної мережі та реінжинірингу зрошуваних земель. 

Важливого значення дослідженню проблем сталого розвитку водогосподарського 
комплексу (ВГК) надавали українські вчені: І. Андрощук, В. Голян, Л. Кожушко, 
Л. Левковська, В. Мандзик, В. Окорський, М. Хвесик [2-4] та зарубіжні дослідники, зокрема 
А. Бобоєв, С. Камолов, А. Курбонов, З. Назіров, Я. Пулатов, Х. Ходжиєв [5] й інші. Ними  
розглядалися питання формування системи управління водними ресурсами, механізмів та 
особливостей втілення в практику господарювання інвестиційного забезпечення розвитку 
зрошуваного землеробства, цілісної інвестиційно-інноваційної системи управління 
зрошувальними системами, реінжинірингу меліорованих земель.  

Основою методології досліджень є базові положення теорії зрошувальних меліорацій 
та інвестиційного менеджменту. Для досягнення поставленої мети використано загальні та 
спеціальні наукові методи: аксіоматичний; економіко-статистичний та інституціональний 
аналізи для обґрунтування доцільності відновлення потенціалу зрошуваних земель з метою 
забезпечення населення РТ продуктами харчування та подолання бідності в країні. 
 Інформаційну базу дослідження становлять статистичні дані Міністерства фінансів РТ і 
Міністерства енергетики та водних ресурсів, наукові праці вітчизняних й іноземних вчених, 
матеріали періодичних видань тощо. 
 Серед основних завдань, що вирішувалися авторами даної роботи було: 
а) встановлення причин низької ефективності сільськогосподарського виробництва на 
зрошуваних землях; б) визначення напрямків та основних шляхів і методів вирішення 
проблем з інвестуванням проектів направлених на реінжиніринг іригаційно-дренажної 
мережі та підвищення родючості зрошуваних земель.  

Виконаний аналіз свідчить, що для проведення цілого комплексу заходів з 
реінжинірингу іригаційно-дренажної мережі та відновлення родючості зрошуваних земель 
необхідно реалізувати ряд державних програм, спрямованих на створення сприятливого 
інвестиційного клімату. Основними напрямами і програмами вирішення проблем з 
відновлення високої родючості зрошуваних земель та інвестиційного забезпечення 
модернізації іригаційно-дренажної мережі й гідротехнічних споруд мають стати: 
1) створення можливостей для Асоціацій водокористувачів (АВК) отримувати кредити в 
державних та комерційних банках під заставу основних засобів як внутрішньогосподарської, 
так і міжгосподарської іригаційно-дренажної мережі; 2) надання органам місцевого 
самоврядування законодавчої можливості для випуску цінних паперів під заставу земельних 
ділянок разом із зрошувальною мережею; 3) стимулювання землекористувачів до 
вирощування на зрошуваних землях високопродуктивних і високорентабельних 
сільськогосподарських культур, таких, як бавовник, технічні, овочеві та зернові культури; 
4) сприяння залученню іноземних інвестицій в реалізацію проєктів направлених на 
запровадження водозберігаючих екологічно безпечних технологій тощо (рисунок). 

Для залучення необхідних фінансових ресурсів направлених на реалізацію проектних 
заходів з проведення реформи ВГК, які охоплюють різні напрями управління водними 
ресурсами у сфері іригації та дренажу необхідно здійснити: 
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� покращення матеріально-технічної бази та фінансового потенціалу вітчизняних 
організацій і водокористувачів за рахунок державного бюджету; 

� створення бази даних та інформаційної системи Інтегрованого управління водними 
ресурсами (ІУВР); 

� розширювати міжнародне співробітництво з реформування галузі водного 
господарства; 

� забезпечити участь водокористувачів і громадянського співтовариства в процесах 
сталого розвитку, використання й охорони водних ресурсів; 

� залучення партнерів з розвитку і донорів до реалізації програми реформ ВГК [6]. 

Рисунок. Інвестиційне забезпечення реінжинірингу зрошувальних систем РТ 
 

За прогнозними розрахунками Азійського банку розвитку на проведення капітальних 
ремонтів, відновлення іригаційно-дренажної мережі, запровадження водозберігаючих 
технологій зрошення, таких як краплинне зрошення, придбання нової дощувальної техніки 
та насосно-силового обладнання, покращення меліоративного стану зрошуваних земель і 
запровадження в експлуатацію зрошувальних систем новітніх технологій водного 
менеджменту на засадах сталого розвитку економіки РТ необхідно залучати власні кошти, 
іноземні інвестиції та кошти донорських організацій в обсязі понад 96,0 млн доларів США на 
рік [4]. 

Реформа ВГК Таджикистану головним чином буде підтримуватися міжнародними 
організаціями і має важливе політичне значення для партнерів з розвитку. Починаючи з 
2015 року партнери з розвитку реалізують конкретні проекти, які передбачають 
фінансування відновлення і реконструкцію інфраструктури зрошувальних систем, у тому 
числі, розвиток  системи управління водогосподарською галуззю шляхом запровадження 
передового досвіду системи водного менеджменту [2; 4]. 

Бюджетне фінансування Інвестиційної програми з реформування ВГК РТ у сфері 
іригації земель на період 2020–2025 роки буде здійснюватися шляхом цільового виділення 
відповідних коштів Агентством меліорації та іригації (АМІ). Залучення коштів також буде 
проводитись шляхом створення фондів АВК за обслуговування іригаційної та колекторно-

Напрями нарощування інвестиційного забезпечення модернізації іригаційно-
дренажної мережі та відтворення потенціалу зрошуваних земель 

Одержання кредитних ресурсів комерційних 
банків під заставу земель з іригаційно-
дренажною мережею 

Стимулювання державою розширення 
сільськогосподарськими підприємствами та 
особистими селянськими господарствами 
посівних площ під зерновими, бавовником, 
кормовими та овочевими культурами 

Об’єднання власників земельних паїв у АВК 
в межах окремих зрошувальних систем для 
централізації інвестиційних ресурсів з метою 
відтворення родючості зрошуваних земель 

Укладення угод державно-приватного парт-
нерства щодо експлуатації міжгосподарсь-
ких і внутрішньогоcподарських іригаційно-
дренажних мереж та гідротехнічних споруд 

Залучення коштів іноземних підприємницьких структур, урядів 
іноземних держав, міжнародних фінансово-кредитних структур, у 
тому числі у рамках фінансування глобальних екологічних 
проектів, передбачених природоохоронними конвенціями 

Розширення спектра надання водогосподар-
ських та екосистемних послуг державними 
водогосподарськими організаціями на 
реконструкцію іригаційних мереж  

Випуск облігацій місцевої позики під заставу 
зрошуваних земель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

41 
 

 

дренажної мережі і плати за воду. Згідно Програми реформи водогосподарської галузі 
прогнозується фінансування Інвестиційної програми на період 2020–2025 роки загальним 
обсягом близько 430 млн сомоні, в т. ч. за рахунок республіканського бюджету, бюджетів 
органів місцевого самоврядування і коштів фондів створених АВК – 105 млн сомоні, та 
коштів, які буде інвестовано міжнародними організаціями і партнерами з розвитку та 
донорами за проєктними заходами орієнтовно в сумі 325 млн сомоні [6].  

Програма реформи водогосподарської галузі Таджикистану передбачає проведення 
кардинальних реформ шляхом створення  і реалізації системи водного менеджменту через 
зміну організаційної структури ВГК, вдосконалення нормативно-правової бази (наприклад, 
перегляд і прийняття нової редакції Водного кодексу) та в інших сферах. Прямих позитивних 
економіко-еколого-соціальних результатів від реалізації проектних заходів буде досягнуто за 
рахунок збільшення валових зборів урожаїв сільськогосподарських культур, росту зайнятості 
та збільшення доходів громадян. Супутніми позитивними результатами стануть скорочення 
рівня бідності та підвищення медико-санітарних умов проживання і здоров’я населення 
Республіки Таджикистан. 

Міністерству енергетики і водних ресурсів, АМІ та Комітету з охорони оточуючого 
природного середовища, в співробітництві з АВК необхідно провести інвентаризацію усієї 
інфраструктури іригаційно-дренажної мережі та гідротехнічних споруд на ній і розробити 
загальнодоступну систему ІУВР РТ. Також розробити і затвердити адекватну методику 
формування тарифів для  поступового підвищення плати за воду для зрошення до рівня 
компенсації затрат на протязі чітко визначеного періоду часу. Передбачити надання 
фінансової підтримки фермерам для оплати за воду для зрошення та експлуатацію 
іригаційної мережі за тарифами, що забезпечують компенсацію затрат протягом перехідного 
періоду. Підтримувати програму із облаштування гідрометричних постів, обладнаних 
приладами обліку об’ємів води, що подається  в магістральну міжгосподарську зрошувальну 
мережу, і об’ємів води, що використовується у внутрішньогосподарських зрошувальних 
системах. 

Таким чином, програмою реформи водогосподарської галузі Таджикистану [6] 
передбачено проведення кардинальних реформ шляхом створення і реалізації системи 
водного менеджменту через зміну організаційної структури ВГК, реінжинірингу 
меліорованих земель для запровадження водозберігаючих технологій і підвищення 
енергоефективності іригаційних систем, особливо для систем з механічним водопідйомом. 
 Фінансування реформи галузі водного господарства протягом реалізації програми буде 
здійснюватися за рахунок: 1) залучення коштів водокористувачів, бізнесових структур, 
органів місцевого самоврядування; 2) централізованого бюджету відповідних міністерств і 
відомств; 3) фінансування за рахунок партнерів з розвитку, серед яких на даний час є такі 
організації: Світовий банк, Азійський банк розвитку, Швейцарська організація з розвитку і 
співробітництва, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський Союз, 
Координаційна рада донорів з розвитку Таджикистану, Програма розвитку ООН (ПРООН). 
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У статті відображено комплекс заходів, вжитих урядами США, Канади та деяких 
європейських країн, для підтримки підприємств всіх розмірів під час кризи. Особливу 
увагу приділено порівнянню досвіду різних країн світу та заходів, запроваджених в 
Україні для полегшення податкового тягаря для підприємств. 
Ключові слова: дотації, безвідсоткові позики, програми субсидії заробітної плати, податкові 
пільги. 
 
В статье отражено комплекс мер, принятых правительствами США, Канады и 
некоторых европейских стран, для поддержки предприятий всех размеров во время 
кризиса. Особое внимание уделено сравнению опыта различных стран и мер, 
введенных в Украине для облегчения налогового бремени для предприятий. 
Ключевые слова: дотации, беспроцентные займы, программы субсидирования заработной 
платы, налоговые льготы. 
 
The article reflects a suite of measures taken by the governments of the USA, Canada and 
some European countries to support businesses of all sizes in a time of crisis. Special attention 
is paid to the comparison of the experience from different countries and the actions taken in 
Ukraine in order to ease the tax burden on enterprises. 
Keywords: grants, interest-free loans, wage subsidy programs, tax relief. 

 
Події останнього часу стали справжнім випробуванням для всього світу. Не лише 

вірус, але й карантинні заходи, спрямовані на захист людства від нього, підштовхують світ 
до кризи. Особливо болісно це переживає бізнес. Зниження ділової активності, погіршення 
фінансового стану підприємств, зростання неплатоспроможності можуть призвести до 
банкрутств суб’єктів господарювання, що завдасть руйнівного удару економіці країни. 
Важливою є швидка координація дій держави в контексті послаблення негативних 
економічних наслідків для бізнесу. 

Антикризовим заходам країн у сучасних реаліях присвячено статті багатьох інтернет-
видань, зокрема Bloomberg, Deutsche Welle, The Wall Street Journal, Mind.ua, Рубрика, The 
Page, порталу «Децентралізація», які оперативно реагують на зміни та надають актуальну 
інформацію користувачам, Інституту податкових реформ на чолі з О. Хотенко та 
Міжнародного центру перспективних досліджень. 

Проте вагомих досліджень вченими необхідних заходів реагування на виклики до 
економіки, інших сфер не спостерігається, оскільки увага фокусується здебільшого на 
окремих країнах, що і обумовлює актуальність проведеного дослідження. 

Мета статті – розглянути антикризові заходи країн Північної Америки та Європи і 
порівняти із діями України, здійсненими для мінімізації впливу економічної кризи на бізнес.  

Варто звернути увагу на США, які здійснюють масштабну фінансову допомогу 
суб’єктам господарювання. Більш як 755 000 невеликих компаній по всій країні отримали 
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субсидій на загальну суму $3,29 млрд, а також майже 27 000 компаній − кредитів обсягом 
$5,57 млрд. Середній розмір субсидій становить $4360, кредитів − $206 801. Проте, 
запроваджено і ширшу програму кредитування малого бізнесу, на яку виділено $350 млрд. 
Вона покриває витрати невеликих компаній, підрядників та індивідуальних підприємців на 
виплату заробітної плати, щоб допомогти їм вижити в період кризи. Крім того, наприкінці 
квітня ухвалено законопроєкт про допомогу малому бізнесу та системі охорони здоров’я на 
суму у майже $484 млрд, з яких $320 млрд у вигляді пільгових позик передбачено для 
програми нарахування заробітної плати [1]. 

Натомість у Канаді було запроваджено Business Credit Availability Program − 
додатковий інструмент фінансування приватного сектора на суму понад 10 млрд кан. дол. 
через Business Development Bank of Canada (федеральна корпорація у 100% власності уряду) 

та Export Development Canada (державне експортно-кредитне агентство). Офіс 
суперінтенданта фінансових інституцій Канади знизив вимогу щодо буферу внутрішньої 
стабільності  на 1,25%. Такий  крок сприятиме зростанню можливостей додаткового 
кредитування економіки у розмірі близько 30 млрд кан. дол. [2] Для підтримки роботодавців 
було запроваджено програми субсидування заробітної плати: the 75% Canada Emergency 
Wage Subsidy та the 10% Small Business Wage Subsidy. Програми діятимуть з 15 березня по 
6 червня та з 18 березня по 19 червня 2020 року відповідно. Крім того, всім підприємствам 
було дозволено відкласти до 31 серпня 2020 року виплату будь-яких сум нарахованого 
податку на прибуток, який підлягає сплаті 18 березня 2020 року або пізніше. Відсотки та 
штрафи на ці суми протягом вказаного періоду не накопичуються [3]. 

Уряд Норвегії для малого та середнього бізнесу запровадив спеціальну систему позик 
та кредитів, у розпорядженні якої 100 млрд норвезьких крон (8,8 млрд євро). А щоб 
підтримати великий бізнес, було створено державний фонд облігацій у 50 млрд норвезьких 
крон (4,4 млрд євро). Виділено 5 млрд норвезьких крон (440 млн євро) на підтримку 
інноваційних підприємств та бізнес-інкубаторів. Авіакомпанії, які серйозно потерпіли від 
припинення повітряного сполучення, отримали гарантоване право на державні позики 
обсягом до 6 млрд норвезьких крон (530 млн євро). Компанії, які тимчасово втратили дохід, 
можуть подати заявку на покриття поточних витрат господарської діяльності. Передбачено 
виплату працівникам, які у зв’язку із карантином опинилися у тимчасовій неоплачуваній 
відпустці, 100% зарплатні за перші 20 днів вимушеного простою, роботодавець же оплачує 
лише 2 дні. По закінченню визначеного терміну держава покриватиме 80% або 62% 
зарплатні, залежно від рівня доходу працівника [4]. 

Уряд Великої Британії послаблює законодавство про банкрутство, щоб дозволити 
підприємствам, які не можуть погасити борги через падіння економіки у зв’язку із 
карантином, продовжувати діяльність. На підтримку бізнесу передбачено виділити 330 млрд 
фунтів стерлінгів. Знижено облікову ставку в 3 рази  – з 0,75% до 0,25%. Заплановано 
підтримку авіакомпаній та аеропортів. Для пабів, клубів та театрів виділено разові гранти в 
розмірі до 25 тис. фунтів стерлінгів, для іншого малого бізнесу – до 10 тис. фунтів стерлінгів. 
Передбачено звільнення бізнесу на визначений період від сплати державного податку [5]. 

У Німеччині прийнято ряд соціальних пакетів з підтримки підприємств і громадян в 
період пандемії на загальну суму понад 750 млрд євро. Для допомоги малому бізнесу і 
громадянам буде виділено 156 млрд євро, які передбачають, серед іншого, скорочення 
податкових надходжень на 33,5 млрд євро через податкові канікули. 50 млрд євро з цих 
грошей буде виділено на підтримку самозайнятих громадян, а також малих підприємств. 
KfW, німецький державний банк, може позичити компаніям 550 млрд євро. Передбачено 
захист орендарів від втрати житла, навіть при наявності боргів по орендній платі. У країні діє 
програма «Kurzarbeit», яка покриває роботодавцю 60% заробітної плати або 67% – для 
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працівників з дітьми. Таким чином влада планує компенсувати зарплату для 2,5 млн 
працівників [6]. 

У Франції забезпечено можливість перепланування банківських кредитів, мобілізовано 
Bpifrance, французький інвестиційний банк, для гарантії банківських грошових ліній, які 
можуть знадобитися компаніям. Виділено 8,5 млрд євро для виплат заробітної плати 
працівникам, тимчасово відстороненим від роботи через карантин. Впроваджено систему, 
яка дозволяє скоротити виплати працівникам до 70% за умови, якщо зарплата перевищує 
мінімальну в 4,5 рази. При цьому держава зобов’язується повністю компенсувати витрати 
підприємств на виплати працівникам. Подовжено терміни сплати соціальних внесків та 
окремих податків [6]. 

Варто розглянути і досвід країн-сусідів України, а саме Угорщини і Польщі. 
Податковим відомством Угорщини оголошено про ряд податкових заходів для підтримки 
бізнесу, а саме: відтермінування сплати податку; сплату податку частинами; усунення 
обов’язку сплати податку. Визначено найбільш постраждалі сектори та запроваджено у них: 
тимчасову несплату податків з заробітної плати та соціальних внесків працедавцями та 
найманими працівниками, внеску на професійне навчання, фіксованої суми податків малими 
підприємцями; зменшення внеску на відновлення на одну третину у поєднанні з відсутністю 
авансових платежів. Проте, відповідні можливості є доступними лише у тому випадку, якщо 
щонайменше 30 % доходу платника податків генерується за рахунок найбільш постраждалих 
секторів. Строк їх дії обмежено періодом з 1 березня до 30 червня 2020 р. [7] 

У Польщі встановлено ставку ПДВ у розмірі 0 % для певних категорій внутрішніх 
поставок товарів, необхідних для протидії пандемії та збереження людських життів. До того 
ж, запропоновано: відтермінування кінцевого строку подання декларації з корпоративного 
податку та строку сплати корпоративного податку, авансових платежів з ПДФО; 
вирахування податкових збитків за 2020 рік з доходів, задекларованих в податкових 
деклараціях за 2019 р., але з максимальним обмеженням в 5 млн польських злотих; 
зменшення бази оподаткування на суму пожертв, здійснених з метою протидії пандемії; 
призупинення податкових та митних перевірок на визначений термін та ін. [7] 

Верховною радою України було прийнято ряд законопроектів, які передбачають зміни 
у податковому та іншому законодавстві, а саме Закони України від 17 березня 2020 року 
№ 533-ІХ та від 30 березня 2020 року № 540-ІХ. Окремі внесені зміни відображено у таблиці. 

Таблиця 
Зміни у законодавстві на період карантину 

№ 
з/п 

Зміни Період 

Зміни, передбачені Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ [8]: 

1 
не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового 
законодавства 

з 1 березня по 31 
травня 2020 року 

2 
забороняється проведення документальних та фактичних перевірок, крім 
документальних позапланових перевірок 

з 18 березня по 31 
травня 2020 року 

3 
річна декларація про майновий стан і доходи подається до 1 липня 2020 
року 

− 

4 
фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність, та члени фермерського господарства звільняються від 
нарахування та сплати ЄСВ 

з 1 березня по 30 
квітня 2020 року 

5 
не застосовуються штрафні санкції за порушення термінів сплати, 
неповної сплати ЄСВ, несвоєчасного подання звітності до податкових 
органів 

з 1 березня по 30 
квітня 2020 року 
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продовження таблиці 

6 
платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня підлягає 
списанню 

з 1 березня по  
30 квітня 2020 року 

7 
забороняється проведення документальних перевірок правильності 
нарахування, обчислення та сплати ЄСВ 

з 18 березня по  
18 травня 2020 року 

Зміни, передбачені Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ [9]: 

1 
звільняються від оподаткування ПДВ операції з увезення в Україну ліків, 
медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє 
постачання 

з 17 березня 2020 
року до останнього 
календарного дня 
місяця, в якому 

завершується дія 
карантину 

2 

введено в дію нові ліміти для платників податків, які перебувають на 
спрощеній системі оподаткування (для першої групи – з 300 тис. грн до 
1 млн грн, для другої – з 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьої – з 5 млн 
грн до 7 млн грн) 

− 

3 
не нараховується та не сплачується плата за землю, податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки 

з 1 березня по 31 
березня 2020 року 

4 
продовжено строки для проведення камеральних перевірок податкової 
звітності за березень – травень 2020 року з 30 до 60 календарних днів 

− 

5 
зупинено перебіг процесуальних строків у процедурі досудового та 
судового оскарження рішень податкових органів 

з 18 березня по 31 
травня 2020 року 

6 
застосування гнучкого режиму робочого часу та виконання дистанційної 
(надомної) роботи не призводить до будь-яких обмежень обсягу трудових 
прав працівників та змін щодо оплати праці 

− 

 
Отже, кожна країна обрала власну стратегію пом’якшення наслідків пандемії для 

бізнесу. В Україні підтримка суб’єктів господарювання здійснюється, проте внесені зміни до 
податкового та іншого законодавства стосуються в основному відтермінування податків на 
період карантину, скасування перевірок та збільшення межі критеріїв груп підприємств для 
сплати податків. Розв’язання проблем запуску вітчизняної економіки, відновлення після 
зупинки малого бізнесу залишаються на часі. 

 
1. Влада США виплатила компенсацію малому бізнесу на $3,3 млрд. Mind.ua. URL: 
https://mind.ua/news/20210243-vlada-ssha-viplatila-kompensaciyu-malomu-biznesu-na-33-mlrd (дата звернення: 
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naslidky-pandemiyi-covid-19-svitovyj-dosvid/ (дата звернення: 07.04.2020). 8. Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 
17.03.2020 р. № 533-ІХ. Дата оновлення: 02.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20 (дата 
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забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19) : Закон України від 30.03.2020 р. № 540-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20 (дата 
звернення: 09.04.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИПУСК 1 (13) - 2020 
 

46 
 

 

УДК 657.1 
 

СУЧАСНІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

А. М. Велігурська 
студентка 3 курсу, група ОА-31, навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н., доцент О. В. Зінкевич 
 

Національний університет водного господарства та природокористування,  

м. Рівне, Україна 
 
У статті розглянуто сутність сучасних альтернативних способів організації 
бухгалтерського обліку, зокрема аутсорсингу, офшорингу, ніашорингу, аутстафінгу, 
лізингу персоналу, інсорсингу та косорсингу. Висвітлено відмінності між такими 
способами організації бухгалтерського обліку, їх переваги та недоліки. Окреслено 
проблеми їх впровадження в Україні. 
Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, аутсорсинг, офшоринг, ніашоринг, 
аутстафінг, лізинг персоналу, інсорсинг, косорсинг. 
 
В статье рассмотрена сущность современных альтернативных способов организации 
бухгалтерского учета, в частности аутсорсинга, офшоринга, ниашоринга, аутстафинга, 
лизинга персонала, инсорсинга и косорсинга. Освещены различия между такими 
способами организации бухгалтерского учета, их преимущества и недостатки. 
Обозначены проблемы их внедрения в Украине. 
Ключевые слова: организация бухгалтерского учета, аутсорсинг, офшоринг, ниашоринг, 
аутстафинг, лизинг персонала, инсорсинг, косорсинг. 
 
The article explores the essence of modern alternative methods of the accounting organization 
such as outsourcing, offshoring, nearshoring, outstaffing, staff leasing, insourcing and 
cosourcing. The distinctions between such methods of the accounting organization, their 
advantages and disadvantages are highlighted. The problems of their introduction in Ukraine 
are indicated. 
Keywords: the accounting organization, outsourcing, offshoring, nearshoring, outstaffing, staff 
leasing, insourcing, cosourcing. 

 
В сучасних умовах ринкової економіки, що характеризуються інтернаціоналізацією 

господарського життя та посиленням конкуренції, підприємства, щоб адаптуватися до 
мінливого середовища господарювання та втримати провідні позиції на ринку, повинні 
здійснювати ефективне управління операційними процесами. Важливим чинником 
успішного функціонування суб’єкта господарювання є оптимальна організація 
бухгалтерського обліку, покликана забезпечити надання користувачам повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. 
Розвиток цифрових технологій впливає та змінює підхід до ведення бізнесу, облікових 
систем та їх організації. Актуальним є пошук сучасних способів організації бухгалтерського 
обліку, які полягають у залученні зовнішніх виконавців до ведення облікових процесів.  

Проблематиці ведення бухгалтерського обліку зовнішніми провайдерами присвятили 
наукові праці І. В. Алєксєєв, О. М. Анохін, Р. Й. Бачо, Є. С. Бистрова, О. В. Дідух,  
Г. І. Ляхович, В. К. Макарович, С. А. Наумова, О. М. Тищенко, В. Є. Хаустова та інші, 
завдяки напрацюванням яких сформовано підґрунтя для подальших наукових досліджень. 

Відсутність єдиного трактування значень термінів, що характеризують альтернативні 
моделі організації бухгалтерського обліку, неповне висвітлення їх форм обумовлює 
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актуальність проведеного дослідження. 
Метою статті є порівняння різних альтернативних способів організації 

бухгалтерського обліку, виявлення взаємозв’язку та відмінностей в їх застосуванні. 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

передбачено, що кожне підприємство має право обрати таку форму організації 
бухгалтерського обліку як «…ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку 
централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, 
самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або 
аудиторської діяльності» [1], що фактично є аутсорсингом (від англ. outsourcing (outer-
source-using)) − залучення підприємством зовнішніх виконавців, що спеціалізуються у 
відповідній області, для виконання деяких функцій або обслуговування окремих бізнес-
процесів [2, С. 129]. 

Залучення бухгалтерського аутсорсингу є доцільним при високому рівні завантаження 
за операціями з обробки інформації, що не дає змоги зосередитись на основних видах 
діяльності; високому рівні накладних витрат; відсутності висококваліфікованого персоналу 
для ведення бухгалтерського обліку [3, С. 1382].  

Основними перевагами аутсорсингу бухгалтерського обліку є: зменшення 
адміністративних витрат; зосередження уваги на основному виді діяльності; скорочення 
вкладень в основні засоби, програмне забезпечення; залучення працівників-фахівців в 
конкретній ділянці бухгалтерського обліку; конфіденційність даних бухгалтерського обліку; 
зменшення ризику шахрайства або розкрадання [3, С. 1383]. Однак, ця модель організації 
бухгалтерського обліку має ризики і недоліки, зокрема: втрата контролю над переданими 
функціями; зниження безпеки та втрата конфіденційності; зниження якості наданих послуг 
при несумлінності аутсорсера [3, С. 1382].  

Досить поширеним різновидом аутсорсингу у розвинених країнах є офшоринг (від 
англ. offshoring), який з’явився під впливом розвитку глобальних технологій, а саме 
інформаційних систем. Під бухгалтерським офшорингом слід розуміти надання послуг з 
бухгалтерського обліку на території іншої країни. Причому, до надання таких послуг може 
залучатися як внутрішній, так і іноземний підрядник. 

У першому випадку веденням бухгалтерського обліку займається відкрита з цією 
метою філія або дочірнє підприємство. Такий спосіб організації бухгалтерського обліку 
забезпечує повний контроль над переданими функціями, тим самим дає змогу захистити 
інформацію, пов’язану з діяльністю підприємства-замовника. Другий варіант є дорожчим, 
порівняно з попереднім, несе в собі ризики щодо контролю за якістю ведення обліку, проте 
дає змогу залучити фахівців з більшим досвідом та глибшими знаннями щодо обліку та 
оподаткування. Причинами офшорингу є бажання скористатися дешевою робочою силою, 
певними податковими або тарифними пільгами в деяких країнах [3, С. 1382]. 

Різновидом офшорингу є ніашоринг (від англ. nearshoring), який полягає в тому, що 
певні операції чи етапи переносяться у сусідню країну. Це дає змогу підсилити контакт між 
замовником і провайдером та краще зрозуміти психологію персоналу кожному із партнерів 
такої форми надання послуг. Загрози, притаманні для офшорингу (зокрема, викрадення та 
захист інтелектуальної власності), при застосуванні ніашорингу зникають, оскільки, 
зазвичай, у сусідніх країнах нормативно-правові акти схожі або однакові у сфері захисту 
інтелектуальної власності [4, С. 76]. 

Набуває поширення і такий спосіб надання бухгалтерських послуг як аутстафінг. На 
практиці досить часто його ототожнюють із поняттям «оренда (лізинг) персоналу», однак 
вони мають суттєві відмінності. Аутстафінг полягає у виведенні зі штату працівників з 
підприємства-замовника для працевлаштування на підприємстві-виконавці (аутстафері) для 
надання у тимчасове користування підприємству-замовнику для ведення бухгалтерського 
обліку. Тобто фактично вони продовжують працювати на колишньому місці, але обов’язки 
працедавця щодо них виконує вже компанія-підрядник. Натомість, лізинг персоналу 
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передбачає надання співробітників підприємством-виконавцем підприємству-замовнику у 
тимчасове користування [3, С. 1382]. Перевагами аутстафінгу є: зниження адміністративних 
та фінансових витрат підприємства; зменшення ризиків трудових суперечок із працівниками. 
Використання цієї моделі є актуальним при високій плинності кадрів (для уникнення ризику 
звільнення працівника). Переваги лізингу персоналу полягають у: зменшенні витрат, 
пов’язаних з утриманням персоналу; зменшенні простоїв бізнес-процесів; отриманні 
кваліфікованих працівників в потрібній кількості і за короткий термін. Однак, недоліками 
цих моделей є незацікавленість працівників у результатах праці на підприємстві фактичного 
виконання роботи, ризик розкриття конфіденційної інформації [3, С. 1383]. 

В активну практику входить і така модель надання бухгалтерських послуг як інсорсинг 
(від англ. insourcing (in-source-using)) − створення власних автономних структурних одиниць 
(компаній), що надають спеціалізовані бухгалтерські послуги як підрозділам підприємства, 
так і зовнішнім контрагентам. Основні переваги інсорсингу: додаткове використання 
внутрішніх ресурсів підприємства; наочність схеми розрахунку бюджету; контроль над 
виконанням відповідних функцій відділу; ефективна робота персоналу, який розуміє 
особливості ведення бізнес-процесів на підприємстві-роботодавцеві [5, С. 14]. Однак, 
недоліком запровадження інсорсингу є висока вартість послуг (залучення додаткових 
працівників, навчання, підвищення кваліфікації персоналу), тому ефективною ця модель є 
для великих підприємств. 

Сумісне виконання бізнес-функцій як внутрішнім персоналом компанії, так і ресурсами 
ззовні являє собою косорсинг (від англ. соsourcing (со-source-using)). Під косорсингом слід 
розуміти організацію надання бухгалтерських послуг або виконання облікових процесів за 
допомогою власного персоналу та зовнішніх виконавців. Він є гібридом аутсорсингу та 
інсорсингу, що дозволяє певним чином зменшити їхні недоліки і ризики та поєднати в собі 
позитивні риси. Перевагами цієї моделі є: оптимізація вартості послуг; оперативність 
реагування на питання, що виникають під час роботи; підвищення якості послуг, рівня 
відповідальності за результат діяльності. Недолік такого варіанту: залучені експерти можуть 
не помітити унікальних особливостей діяльності підприємства. Тобто за допомогою 
косорсингу можна досягти істотного підвищення якості виконання робіт, порівняно з 
аутсорсингом при нижчому рівні витрат, ніж при інсорсингу [5, С. 14]. 

Однак, розвитку таких способів організації бухгалтерського обліку перешкоджає 
недосконалість законодавчої бази, а саме відсутність статей у Кодексі Законів про Працю, 
присвячених нетиповим формам зайнятості, які б визначали права та обов’язки замовника та 
підрядника, норми щодо захисту та соціальних гарантій працівника, залученого в такий чи 
інший спосіб. До того ж, потрібно враховувати небажання керівництва підприємства-
замовника відкривати зовнішнім провайдерам конфіденційну інформацію та слабку культуру 
договірних відносин, характерну для вітчизняних підприємств. 

Отже, розвиток інформаційних технологій спонукає до формування нових методів та 
принципів управління підприємствами. Нові можливості відкривають нові методи ведення 
бізнесів-процесів, зокрема бухгалтерського обліку, такі як аутсорсинг, офшоринг, ніашоринг, 
аутстафінг, лізинг (оренда) персоналу, інсорсинг та косорсинг. Проте, необхідно ретельно 
підходити до їх вибору, враховуючи їхні переваги, недоліки, характер майбутньої співпраці, 
особливості діяльності підприємства-замовника. 
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У статті узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття «фінансова 
стійкість». Детерміновано фактори впливу на фінансову стійкість будівельних 
підприємств. Виділено основні загрози та можливості формування капіталу 
підприємств будівельної галузі та надано рекомендації щодо основних напрямів 
покращення фінансової стійкості будівельних підприємств. 
Ключові слова: фінансова стійкість, будівельні підприємства, фінансова стійкість 
будівельних підприємств, фактори впливу, загрози. 

В статье обобщены научные подходы к трактовке сущности понятия «финансовая 
устойчивость». Детерминированы факторы влияния на финансовую устойчивость 
строительных предприятий. Выделены основные угрозы и возможности формирования 
капитала предприятий строительной отрясли и даны рекомендации по основным 
направлениям улучшения финансовой устойчивости строительных предприятий. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, строительные предприятия, финансовая 
устойчивость строительных предприятий, факторы влияния, угрозы. 
 
The article summarizes the scientific approaches to the interpretation of the concept of 
«financial sustainability». Determinants of the impact on the financial sustainability of 
construction companies. The main threats and opportunities of capital formation of the 
enterprises of the construction industry are highlighted. Recommendations on the main areas 
for improving the financial sustainability of construction companies are given. 
Keywords: financial sustainability, construction enterprises, financial sustainability of construction 
enterprises, factors of influence, threats. 
 

В сучасних кризових умовах основою стабільності будівельного підприємства є його 
фінансова стійкість. Зазначена галузь є однією з найважливіших галузей матеріального 
виробництва та суттєво впливає на прискорення науково-технічного прогресу в усіх інших 
галузях економіки. Отже, значна частина проблем і завдань, пов’язаних з розвитком 
будівництва, має міжгалузевий характер. При цьому, низький рівень фінансової стійкості 
підприємств будівельної галузі значно посилюється внаслідок негативного впливу зовнішніх 
та внутрішніх факторів. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничої 
діяльності і є основним компонентом загальної стійкості підприємства [1]. Саме цим 
обумовлено актуальність ретельного аналізу проблемних аспектів ринку будівельної 
індустрії, що дозволить приймати ефективні стратегічні рішення, спрямовані на підвищення 
фінансової стійкості та ефективності господарювання в цілому . 
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Питання фінансової стійкості підприємств постійно перебувають в центрі уваги 
сучасних наукових досліджень. Значний внесок у теорію фінансової стійкості внесли такі 
відомі науковці, як Філімоненко О. С., Грабовецький Б. Є., Савицька Г. В., Бланк І. А., 
Івахненко В. М. та багато інших. Проблеми, пов’язані з розвитком будівельної галузі, 
знайшли відображення у наукових дослідженнях Нетака О. Б. та Крисько Ж. 

Метою дослідження є розгляд наукових підходів визначення економічної сутності 
категорії «фінансова стійкість будівельних  підприємств», вивчення впливу внутрішніх та 
зовнішніх факторів, а також визначення основних шляхів її підвищення. 

Фінансова стійкість виступає однією із найважливіших характеристик оцінки 
фінансового стану підприємств будівельної галузі, адже є запорукою ефективного 
управління підприємством. В економічній літературі існують різні тлумачення фінансової 
стійкості підприємства. Так, Філімоненко О. С. визначає фінансову стійкість, як стан 
підприємства, при якому розмір його майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, 
тобто підприємство є платоспроможним [2]. Грабовецький Б. Є. вважає, що «фінансова 
стійкість – це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та 
залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, 
довіра кредиторів та інвесторів і рівень залежності від них, наявність такої величини 
прибутку, який би забезпечив самофінансування» [3]. Натомість, Савицька Г. В. 
характеризує фінансову стійкість будівельного підприємства, як здатність суб’єкта 
господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у 
мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та 
інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику 
[4]. Водночас Бланк І. А. провідну суть фінансової стійкості визначає як характеристику 
стабільності фінансового стану будівельного підприємства, що забезпечується високою 
часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових ресурсів [5].  

Дещо інший підхід до визначення сутності «фінансової стійкості» має Івахненко В. М. 
Він наголошує на тому, що фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел 
їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі 
співвідношення власного і залученого капіталу будівельного підприємства, темпів 
нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, співвідношення 
довгострокових і поточних зобов’язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних 
засобів власними джерелами [6]. Враховуючи усе вищезазначене, під фінансовою стійкістю 
будівельного підприємства ми розуміємо стан фінансових ресурсів, їх розподіл і 
використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу 
при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності у довгостроковій перспективі і 
під впливом численних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Найбільш 
важливою формою стійкості фірми є її здатність розвиватися у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру 
фінансових ресурсів і, при необхідності, мати можливість залучати позикові кошти. 

Концентруючи увагу на різних аспектах фінансової стійкості, науковці виділяють 
різноманітні класифікаційні ознаки. Враховуючи особливості будівельних підприємств, 
найбільш значущими є поділ факторів за місцем виникнення та за ступенем впливу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори, що впливають на фінансову стійкість будівельних підприємств 

За місцем виникнення: За ступенем впливу: 
- внутрішні чинники; 
- зовнішні чинники. 

- фактори І рівня (основні); 
- фактори ІІ рівня (похідні); 
- фактори ІІІ рівня (деталізуючі); 
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До найбільш суттєвих зовнішніх факторів, які формують фінансову стійкість 
будівельного підприємства, належать: становище підприємства на ринку нерухомості, 
взаємозв’язок з контрагентами; розвиток економіки, потреби в житлових та нежитлових 
приміщеннях; наявність/відсутність платоспроможного попиту на об’єкти нерухомості; 
економічна та фінансово-кредитна політика держави; соціальна та демографічна ситуація в 
суспільстві тощо. Але специфіка зовнішніх факторів полягає в тому, що будівельні 
підприємства не мають можливості впливати на них, а лише мінімізувати їх шкідливий 
вплив. Ось чому основний акцент в управлінні фінансовою стійкістю будівельного 
підприємства повинен бути спрямований на внутрішні фактори, тобто на ті, які повністю 
залежать від самого підприємства. 

Визначальними внутрішніми факторами впливу є: склад та структура майна і 
фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви; розмір оплаченого статутного капіталу; 
структура та тип нерухомості, що будується підприємством та будівельних матеріалів, 
торгівля яким здійснюється; умови, на яких здійснюється оплата за послуги та нерухомість. 
Отже, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансову стійкість коливається, залежно 
від конкретного підприємства та особливостей його діяльності. 

Основні фактори (I рівня) є узагальнюючими факторами, які виникають в результаті 
впливу факторів рівня II і рівня III і служать генератором взаємодії між більш дрібнішими 
факторами. До їх числа належать: етапи життєвого циклу будівельного підприємства та фаза 
економічного розвитку системи. Залежно від етапу економічного розвитку системи будуть 
відрізнятися темпи будівництва, реалізації будівельних матеріалів, їх співвідношення, а також 
рівень інвестицій підприємства в товарно-матеріальні запаси, що в кінцевому результаті 
відобразиться на прибутках підприємства. Стадія життєвого циклу будівельного підприємства є 
фундаментальним фактором, що визначає загальну економічну мету підприємства, для якої 
будуть реалізовані всі інші його стратегії (стратегія управління власним і позиковим капіталом, 
стратегія управління обсягом діяльності, фінансова стратегія). 

Похідні фактори (ІІ рівня) є результатом дії основоположних (базових) чинників: 
соціальна та демографічна ситуація; грошово-кредитна та податкова політика держави; 
наявність платоспроможного попиту; загальний рівень стабільності, необхідність 
утримувати надлишкові резерви та запаси; обрана стратегія управління активами та 
капіталом; обрана стратегія управління грошовими потоками. 

Деталізуючими факторами (III рівень) є: рівень інфляції, рівень конкуренції, стратегія 
управління ризиками, склад та структура активів. З їх допомогою деталізують та з’ясовують 
механізм впливу на фінансовий стан будівельного підприємства чинників другого рівня. 
Слід зазначити, що всі перераховані вище фактори тісно взаємопов’язані, але їх вплив на 
фінансову стабільність будівельного підприємства різний, тобто деякі можуть впливати 
негативно, а інші – позитивно. 

Як бачимо, будівельні підприємства на даний час стикнулися із цілим рядом факторів, 
що як позитивно, так і негативно впливають на їх стійкість (табл. 2). 

Крім того, основною проблемою, що знижує стійкість та уповільнює розвиток будівельних 
підприємств в Україні, є брак фінансування внаслідок низького попиту населення, відсутності 
коштів на етапі будівництва, недостатньої підтримки для будівництва соціальних та 
інфраструктурних об’єктів за рахунок бюджету. Фактор бюджетного фінансування житлового 
будівництва має значення лише в окремих регіонах: Києві та обласних центрах. Аналізуючи 
ситуацію в галузі, необхідно враховувати специфіку будівництва. Очевидно, що для реалізації 
будівельних проектів потрібно довгострокове фінансування. В результаті великі організації, які 
мають доступ до довгострокових джерел фінансування, є більш конкурентоспроможними та 
фінансово стійкими. У містах не вистачає готових до будівництва територій. В цьому випадку 
інвестиційний цикл може тривати від п’яти до шести років і вимагає додаткових вкладень.. Все 
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це не відповідає очікуванням споживачів. Вищесказане негативно впливає на стійкість 
будівельних підприємств. Відзначимо також, що сезонність визначає види робіт, які можна 
виконувати протягом певного періоду року і при певних погодних умовах. Несприятливі погодні 
умови можуть привести до збільшення термінів будівництва або необхідності найму додаткових 
працівників для виконання роботи в строк і необхідності залучення додаткових фінансових 
ресурсів. 

Таблиця 2 
Можливості та загрози формування капіталу будівельних підприємств 

Можливості Загрози 
1. Наявність програми із поліпшення якості 
будівництва 
2. Соціально-політична стабільність, яка сприяє 
розвитку економіки країни і окремих їх галузей  
3.Відносно стабільний ринковий попит 
4. Високий потенціал українського ринку нерухомості і 
розвитку нових сегментів ринку 
5. Розширення галузі за допомогою об’єктів 
комерційної нерухомості 
6. Партнерство з банківським сектором для реалізації 
будівельних і фінансових проєктів та вдосконалення 
механізму іпотечного кредитування і системи застави 
за квартиру для залучення населення середнього та 
нижче середнього класів 
7. Залучення іноземних інвесторів 
8. Скорочення кількості будівель та інженерних споруд 
незавершеного будівництва 

1. Нестабільна політична ситуація в країні та 
недосконале, часто змінюване законодавство 
2. Поява нових конкурентів на ринку  
3. Зменшення рентабельності будівництва 
типового житла  
4. Відсутність або недостатність державних 
заходів для розвитку будівельної галузі  
5. Нестабільність курсів валют  
6. Посилення податкового тиску на 
виробників будівельних матеріалів  
7. Інфляція  
8. Виникнення труднощів під час укладання 
договорів із клієнтами та постачальниками  
9. Загроза збільшення відсоткових ставок та 
умов кредитування, що призводить до 
недоступності та нестачі фінансових ресурсів 

До основних шляхів підвищення фінансової стійкості будівельних підприємств, на які 
варто звернути особливу увагу, можна віднести: 
− для раціонального використання виробничих запасів запровадити комп’ютеризовані 

системи планування та управління запасами; 
− для зменшення ризику неповернення коштів за реалізовану продукцію здійснювати 

аналіз платоспроможності та фінансової стійкості покупців; 
− для збільшення ліквідності, підвищення рентабельності та прибутків підприємства слід 

укладати угоди про співпрацю із банківськими та іпотечними установами, донорськими 
міжнародними організаціями. 

Фінансова стійкість підприємства – це ситуація стабільного перевищення грошових 
надходжень суб’єкта господарювання над його виплатами та незначного впливу змін 
зовнішнього середовища на плановий фінансовий результат діяльності. Недостатня 
фінансова стійкість підприємства найчастіше зумовлює неплатоспроможність, надмірна – 
створення надлишкових запасів і резервів, що збільшує витрати на їхнє утримання, стримує 
темп розвитку будівельного підприємства. Тому правильність підходів до кількісної оцінки 
фінансової стійкості будівельного підприємства вкрай важлива для нього, бо дає змогу 
виявити причини фінансової дестабілізації, розробити й реалізувати конкретні заходи щодо 
усунення першопричин. 
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У статті розглянуто оцінку персоналу в організації в цілому, а також розкрито 
особливості оцінки персоналу методом «360 градусів»; досліджено і охарактеризовано 
основні етапи проведення оцінки персоналу даним методом.  
Ключові слова: оцінка персоналу, праця, процес праці, метод оцінки, метод оцінки «360 
градусів». 
 
В статье рассматривается оценка персонала в организации в целом, а также 
раскрываются особенности оценки персонала методом «360 градусов»; исследованы и 
охарактеризованы основне этапы проведения оценки персонала данным методом.  
Ключевые слова: оценка персонала, работа, процесс труда, метод оценки, метод оценки 
«360 градусов». 
 
This article examines the assessment of personnel in the organization, and also reveals the 
peculiarities of staff assessment by а 360-degree feedback; the basic stages of personnel 
evaluation by this method are investigated and characterized. 
Keywords: staff assessment, work, work process, evaluation method, а 360-degree feedback. 
 

Однією з головних кадрових технологій, тобто сукупності методів і організаційних 
процедур, спрямованих на оптимізацію прийнятих кадрових рішень, є ділова оцінка 
персоналу. 

Оцінка персоналу – це цілеспрямований процес у концепції ефективного управління, 
орієнтований на відбір, а також оцінку певних знань, умінь, здібностей та інших даних 
персоналу компанії умовам займаної посади або робочого місця. Оцінка персоналу – це 
система, що дозволяє виявити і виміряти сильні і слабкі сторони працівників, їх компетенції, 
результати і потенціал. 

Актуальність дослідження питань, пов’язаних з оцінкою роботи персоналу в 
організаціях, обґрунтована інтересом до вирішення проблеми підвищення ефективності 
управління персоналом, яка в умовах ринкової економіки стала визначальним елементом 
конкурентоспроможності будь-якої організації. На сьогодні є велика кількість методик, 
стандартних і нестандартних, які допомагають оцінити окремі аспекти роботи персоналу 
організації. Але максимально повний і достовірний обсяг інформації може надати тільки 
комплексна система оцінки персоналу. 

Практика зарубіжного кадрового менеджменту вже давно випередила український, 
який все ще знаходиться на стадії розвитку. Проте в останні роки більшість менеджерів, які 
займаються питаннями підбору персоналу, починають використовувати на практиці 
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нетрадиційні методи у своїй роботі. На думку досвідчених менеджерів, деякі методи дають 
низький результат, і найчастіше, вони не мають ніякого сенсу. З психологічної точки зору 
застосування нераціональних (що не дають конкретний результат) методів обумовлено 
бажанням керівника підійти суто формально до прийняття рішення щодо вибору персоналу, 
найчастіше керівник не знає, які саме працівники йому потрібні. За допомогою оцінки 
персоналу можна визначити значимість співробітника на робочому місці або при прийомі на 
роботу, а також стимулювати співробітника до більш ефективної діяльності. 

При правильному застосуванні методів оцінки персоналу можна побачити результати 
діяльності кожного співробітника, побудувати план професійного розвитку, і найголовніше, 
збільшити прибутковість компанії. Оцінка персоналу відіграє величезну роль при наймі 
співробітників або при переведенні на нову посаду, вона допомагає виявити потребу 
співробітників в навчанні, підвищує мотивацію співробітників до ефективної діяльності і 
вказує на потребу в персоналі. 

Існують різні технології оцінки персоналу, що дозволяють оцінити, як професійні, так і 
особистісні якості, однією з яких є оцінка методом «360 градусів». Цей метод полягає в тому, 
що співробітника оцінює все його ділове оточення: керівники, колеги, підлеглі і клієнти (див. 
таблицю).  

Таблиця 
Учасники процесу оцінювання персоналу за методом «360 градусів» 

 
Керівники Безпосередній керівник працівника, керівники інших підрозділів, топ-

менеджмент 
Підлеглі Безпосередні підлеглі, які мають досвід спільної роботи 
Колеги Співробітники, які мають досвід спільної роботи 
Клієнти, 
партнери 

Зовнішні та внутрішні клієнти, партнери, стейкхолдери компанії 

Працівник Самооцінювання 
 

Результат оцінки – рейтинг властивостей співробітника, за допомогою якого можна 
зробити висновки для розвитку компетенцій та саморозвитку співробітника, прийняти 
рішення про навчання, підвищення кваліфікації, підвищення або пониження в посаді.  

Оцінку цим методом передбачається проводити в кілька етапів: 
1. Розробка критеріїв і шкали оцінювання. Це надзвичайно важливий і досить складний 

етап, оскільки від точності визначення і формулювання критеріїв оцінки буде залежати 
об’єктивність результатів. На нашу думку, всі критерії можуть бути сформульовані за 
такими групами показників: професійні, ділові та морально-психологічні якості. Перелік 
конкретних показників в межах груп залежатиме від галузі, особливостей посади, мети і 
рівня оцінювання. 

2. Підготовка інструментів оцінки. Найчастіше оцінювання за показниками 
результативності здійснюється за допомогою розроблених анкет та опитувальників.  

3. Обробка результатів. За кожним показником в межах оцінюваного працівника 
визначаються усереднені оціночні дані та порівнюються з нормативними або бажаними 
показниками. 

4. Підведення підсумків. За результатами проведеної оцінки виявляються слабкі 
сторони в роботі організації, формуються рекомендації з усунення недоліків, розробляють 
плани розвитку персоналу.  

Можна виділити наступні переваги методу оцінки «360 градусів»: 
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� в результаті опитування різних категорій контрагентів, що контактують з 
оцінюваним співробітником, предметом аналізу стає досить об’єктивна результуюча 
експертна оцінка;  

� за допомогою методу організовується збір зворотної інформації, що завжди 
необхідно і корисно для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і самомотивації 
співробітника до розвитку;  

� аналіз інформації, отриманої в результаті застосування методу «360 градусів», 
формує і зміцнює корпоративну ідентичність кожного співробітника організації, що пройшов 
дану оціночну процедуру. 

Технологія оцінки «360 градусів» об’єктивно може бути застосована у випадках, коли 
чисто професійні компетенції відводяться на другий план.  

Фактично даним методом оцінюється поведінка співробітника, його особиста 
ефективність, управлінські навички, інноваційність підходу у взаємодії з персоналом [3]. 
Дана методика може бути як частиною комплексної оцінки, так і самостійною технологією 
оцінювання.  

Значною перевагою методу є те, що він дозволяє оцінювати не тільки персонал, але і 
всі процеси, в яких він задіяний. Робота в проектах або командна робота також може бути 
оцінена за методом «360 градусів». Даним способом можуть бути також оцінені програми 
навчання, тренінги, різні корпоративні заходи. При оцінці заходів важливо враховувати, що 
подібна оцінка повинна проводитися в кінці заходу, коли працівник здатний оцінити 
можливий результат або зміни, які він відчув в результаті участі [4].  

Таким чином, оцінка методом «360 градусів», це ніщо інше, як кругова оцінка 
співробітника якоюсь групою осіб всередині компанії і зовнішніх контрагентів, з якими він 
постійно взаємодіє, з метою визначити його професійний рівень. Широке коло суб’єктів 
оцінювання забезпечує об’єктивну та всебічну оцінку працівника, дозволяє виявити 
негативні явища в його роботі, а також потенціал для розвитку. 

Загалом, грамотне і планомірне впровадження комплексної системи оцінок персоналу 
допоможе максимально адаптувати молодих співробітників в організації, а тих, хто працює 
давно, простимулювати на високі результати і показники. Це зробить роботу організації 
більш стабільною та продуктивною. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
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У статті проаналізовано розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності 
в історичному аспекті. Визначено місце концепції СВБ серед інших концепцій відносин 
бізнесу і суспільства. Розглянуто сучасні підходи до трактування поняття СВБ та 
проаналізовано фактори, що спонукають організації до формування СВБ. 
Запропоновано власне визначення поняття «соціальна відповідальність бізнесу», яке у 
порівнянні з іншими визначеннями уточнює об’єкт та суб’єкт СВБ, її мету та 
очікуваний результат. Результат дослідження можна використовувати як фундамент 
для подальшого розвитку теорії та практики СВБ організації.  
Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, 
соціальне середовище. 

 
В статье проанализировано развитие концепции корпоративной социальной 
ответственности в историческом аспекте. Определено место концепции СОБ среди 
прочих концепций взаимоотношений бизнеса и социума. Рассмотрены современные 
подходы к трактовке понятия СОБ, их достоинства и недостатки, проанализированы 
факторы, которые побуждают организации к формированию СОБ. Предложено 
собственное определение понятия «социальная ответственность бизнеса», которое по 
сравнению с прочими определениями уточняет объект и субъект СОБ, её цели и 
ожидания. Результат исследования может быть использован как основа для 
дальнейшего развития теории и практики СОБ организации.  
Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность, 
социальная среда.  
 
The article analyzes the development of the concept of corporate social responsibility in its 
historical aspect. The place of the CSR notion among other concepts of the business-society 
relationship has been ascertained. Modern approaches to understanding the concept of CSR, 
their advantages and disadvantages have been considered. Factors that encourage 
organizations to form CSR have been analyzed. A researcher’s own definition of the notion of 
corporate social responsibility which, in contrast to other definitions, specifies the object and 
subject of the CSR, its goals and expectations has been proposed. Results of the research can 
be used as a basis for further development of the theory and practice of CSR organization. 
Keywords: social responsibility, corporate social responsibility, social environment.  
 

На сьогодні вітчизняним підприємствам для успішного функціонування стає 
недостатньо орієнтуватися тільки на власні внутрішні інтереси. Зростаючий вплив 
громадських організацій, незадоволеність населення якістю життя, не вирішені роками 
складнощі соціальної сфери потребують зміщення акцентів з інтересів бізнесу на інтереси 
середовища, що формує актуальність розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.  
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Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу закладені в дослідженнях таких провідних зарубіжних учених, як 
А. Берле, Г. Боуена, М. Веласкеса, А. Керолла, Ф. Котлера, Г. Мінза, Дж. Ролза, К. Сміта, 
М. Фрідмана та ін. Особливий інтерес із вивчення цієї проблеми становлять праці сучасних 
вітчизняних науковців: О. Даниленка, В. Євтушенка, А. Колота, Н. Кирилюк, М. Кужелєва, 
В. Мамонтової, О. Шеремети та інших. Недостатньо дослідженим у вітчизняному науковому 
середовищі залишається питання ефективності формування вітчизняної моделі соціальної 
відповідальності бізнесу (СВБ).  

Метою статті є визначення сутності поняття СВБ на основі визначення та тлумачення 
його основних складових та впливу соціальної відповідальності бізнесу на економічний 
розвиток України.  

У сучасному бізнес-середовищі не існує єдиного підходу до трактування сутності 
дефініції «соціальна відповідальність бізнесу», оскільки йдеться про системний підхід до 
комплексної проблеми [1]. 

Зелена книга Європейського Союзу визначає соціальну відповідальність бізнесу як 
інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств 
та їхню взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі [2].  

Міжнародний форум лідерів бізнесу (BLF) трактує це поняття як сприяння 
відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду як для бізнесу, так і для суспільства та 
допомагає досягти соціального, економічного й екологічного усталеного розвитку через 
максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною 
мінімізацією його негативного впливу [3]. Таке визначення є дещо ширшим, оскільки 
охоплює прийняття ділових рішень, які б відображали етичні цінності, юридичні вимоги, а 
також повагу до людей, громад та довкілля тощо.  

Всесвітня рада бізнесу зі сталого розвитку (WBCSD) визначає СВБ як зобов’язання 
бізнесу сприяти сталому економічному розвитку, працюючи з працівниками, їхніми 
родинами, місцевою громадою та суспільством загалом для покращення якості життя [4]. 

Незважаючи на багатозначність тлумачень та визначень, більшість дослідників СВБ 
дотримується думки, що, відповідно до Міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівництво із 
соціальної відповідальності», СВБ доцільно розглядати як відповідальність організації за 
вплив її рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, прозору та етичну 
поведінку, яка сприяє сталому розвитку, що включає здоров’я та добробут суспільства; 
враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає чинному законодавству та міжнародним 
нормам поведінки [5] 

Нами було проведено онлайн-опитування респондентів щодо розуміння сутності 
соціальної відповідальності бізнесу різними групами суспільства. В опитуванні прийняли 
участь 50 осіб, в основному – це жінки (64,3%), переважна більшість з яких працює або 
поєднує навчання з роботою (71,4%). 92,9 % опитуваних знайомі з поняттям «соціальна 
відповідальність» Але в кожного своє розуміння даного поняття (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розуміння сутності поняття «соціальна відповідальність бізнесу» 
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Як свідчать результати дослідження, підприємці та населення майже однаково 
зазначають важливість забезпечення використання в кадровій політиці принципів рівності, 
справедливості мотивації, соціальної діяльності компанії, наявність Кодексу корпоративного 
управління (28,6%) та дотримання чинного законодавства (14,3%) для обох груп 
респондентів знаходиться на чільних позиціях. Однак більшість поглядів респондентів 
об’єдналися в тому, що соціально-відповідальне підприємство має бути прозорим (бізнес має 
звітувати щодо впливу своєї діяльності на суспільство і довкілля), а працівники в ньому – 
бути професійно компетентними (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принципи соціальної відповідальності 

 
Відповіді на запитання «На що, на вашу думку, направлені заходи із СВБ?» досить 

різняться (рис. 3). 

 
Рис. 3. Напрямки реалізації стратегії СВБ 

 
Попри те, що більшість опитуваних працює, 57,9% респондентів не залучалися до 

практик корпоративної соціальної відповідальності, що свідчить про неспозиціонованість 
даного поняття для бізнесу. Результати опитування підтверджують, що відсутнє єдине 
системне уявлення щодо формування та розвитку СВБ.  

Ми пропонуємо розглядати корпоративну соціальну відповідальність як довгострокову 
стратегію діяльності організації, що базується на гуманістичних цінностях, визначається 
принципами сталого розвитку, підзвітності та прозорості і характеризується високими 
стандартами операційної та виробничої діяльності. 

Крім того, можна зробити висновок, що СВБ в Україні перебуває в стадії становлення. 
Найбільш активними у цій сфері є, насамперед, представництва іноземних компаній, які 
переносять на українське підґрунтя сучасні світові практики, принципи і стандарти, а також 
великі та малі вітчизняні підприємства й організації, які протягом останніх 15 років 
удосконалюють свою діяльність на засадах концепцій Загального управління якістю. Однак 
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зазначений процес потребує певної координації та стимулювання, а відтак активної участі в 
ньому держави, яка повинна визначити СВБ як бажану поведінку для бізнесу і розробити 
комплекс відповідних стимулів (до цього вже дійшли державні органи країн-членів ЄС).   

Міжнародний досвід та практика впровадження СВБ переконує, що соціальна 
відповідальність допомагає компаніям підвищувати ділову репутацію, встановлювати довірчі 
відносини з державою і суспільством. Згідно з дослідженням Cone/Roper, 78% респондентів 
зазначили, що з більшою ймовірністю куплять той товар, який асоціюється з небайдужою до 
них соціальною ініціативою, а 66% задля підтримки такої ініціативи готові змінити думку 
щодо свого бренда. За даними дослідження «Монітор корпоративної соціальної 
відповідальності», фактори СВБ визначають імідж компанії на 49%, її бренд – на 35%, а 
фінансовий стан – лише на 10% [6]. Соціальні відповідальність разом з іншими факторами 
забезпечує сталий розвиток підприємства й бізнес в цілому в довгостроковій перспективі 
шляхом поєднання інтересів власників, суспільства, держави та інших стейкхолдерів.  

Концепція корпоративного розвитку підприємств – це свого роду «мікроекономічний» 
механізм стабілізації та ефективного розвитку економіки. Соціально відповідальними 
визначаються наступні види діяльності: наявність соціально орієнтованих тарифів; реалізація 
екологічних програм; благодійність; спонсорство; утримання соціальної інфраструктури та 
надлишкової робочої сили. Ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами визначається 
способом адекватної взаємодії СВ усередині самої компанії відносно бізнесу та суспільства.  

Основними перешкодами на шляху реалізації концепції корпоративної соціальної 
відповідальності для багатьох компаній, що працюють на сьогодні в Україні, є, насамперед, 
недосконалість нормативно-правової бази, фінансово-економічна та політична криза, брак 
коштів і податковий тиск, а також відсутність інформації про соціальні програми в регіонах.  

Першочерговим заходом із покращення ситуації у сфері соціальної відповідальності в 
Україні має стати розробка та прийняття Національної стратегії розвитку соціальної 
відповідальності; а основними стимулами – пільгове оподаткування, зменшення 
адміністративного тиску місцевих органів влади та популяризація позитивних прикладів 
(програм) і заходів із соціальної відповідальності у світі. 

Відповідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, що нині вітчизняні 
підприємства лише частково впроваджують і реалізують СВБ (як внутрішньої, так і 
зовнішньої спрямованості). Це, ймовірніше за все, викликане відсутністю чіткого розуміння 
принципів соціально відповідальної діяльності в державі, неспроможністю класичної моделі 
соціальної відповідальності подолати інерційність мислення окремих керівників підприємств 
щодо проведення соціальних заходів, а отже спричиняє низку проблем реалізації СВБ в 
Україні. Отже, необхідно, щоб СВБ в майбутньому стала частиною стратегії більшої 
кількості компаній (приватних і державних, закритих та публічних). Програми та проекти 
СВБ мають впроваджуватися на основі довгострокових планів, які б враховували потребу у 
розвитку нових ринків та поглиблення існуючих; стратегії СВБ окремих компаній повинні 
враховувати національні та міжнародні пріоритети соціально-економічного розвитку, 
міжнародні тенденції (зокрема галузеві) та найкращі напрацювання щодо впровадження. 

 
1. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : монографія / за заг. ред. М. П. Буковинської. К. : ЦП 
«Компринт», 2015. 297 с. 2. Зелена книга Європейського Союзу. URL: 
http://www.rsppenergy.ru/main/static.asp?art_id=1552 (дата звернення: 07.04.2020). 3. Соціальна відповідальність 
бізнесу: розуміння та впровадження. URL: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf. (дата звернення: 
07.04.2020). 4. Офіційний  сайт  Всесвітньої ради бізнесу із сталого розвитку (WBCSD). URL: 
http://www.wbcsd.org. (дата звернення: 10.04.2020). 5. Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 «Керівництво з 
соціальної відповідальності». URL : http://www.ksovok.com/doc/ iso_fdis_26000_rus.pdf. (дата звернення: 
10.04.2020). 6. Про маркетинг «Маркетинг в Україні»; «КСВ – корпоративна соціальна відповідальність». URL: 
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У статті розглянуто принципи та методи визнання дебіторської заборгованості 
безнадійною. Досліджено класифікацію заборгованості для цілей бухгалтерського 
обліку. Розглянуто порядок списання та визнання заборгованості безнадійною. 
Сформульовано узагальнений процес закінчення строку позовної давності.  
Ключові слова: дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, позовна 
давність, класифікація, списання заборгованості, бухгалтерський облік. 

В статье рассмотрены принципы и методы признания дебиторской задолженности 
безнадежной. Исследовано классификацию задолженности для целей бухгалтерского 
учета. Рассмотрен порядок списания и признания задолженности безнадежной. 
Сформулирован процесс истечения срока исковой давности. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, безнадежная дебиторская задолженность, 
исковая давность, классификация, списание задолженности, бухгалтерский учет. 

This article discusses the principles and methods of recognizing receivables as uncollectible. 
Debt classification for accounting purposes is investigated. The procedure of writing off and 
recognition of debt as uncollectible is considered. The generalized process of limitation of 
limitation period is formulated. 
Keywords: accounts receivable, uncollectible receivables, statute of limitations, classification, debt 
relief, accounting. 

Боргові зобов’язання є звичайним явищем для будь-якого господарюючого суб’єкта. 
В результаті укладання господарських, трудових, цивільно-правових договорів, договорів 
про взаємодію з контрагентами (постачальниками й покупцями) та державою дуже важко 
уникнути виникнення безнадійної дебіторської заборгованості. Тому метою підприємств є 
пошук ефективного управління і контролю дебіторською заборгованістю, зокрема 
вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків, організація ефективної та дієвої 
системи внутрішньогосподарського аудиту. 

Проблеми організації та методики обліку дебіторської заборгованості досліджували 
багато учених та практиків, зокрема: Бондаренко О. С., Бутинець Ф. Ф., Горицька Н. Г., 
Голов С. Ф., Глебов В. А., Канцедал Н. А., Кірейцев Г. Г., Козюк З. М., Лісіца Т., 
Москалюк Г. О., Нашкерська Г. В., Онищенко В. П., Савицька Г. В., Свіриденко А. М., 
Сопко В. В. та інші. 

Не применшуючи результати попередніх досліджень, питання теоретичних та 
практичних підходів до визнання, оцінки та обліку дебіторської заборгованості залишається 
актуальним.  

Саме тому метою даної статті є виявлення та узагальнення основних можливих 
аспектів виникнення, існування та списання безнадійної дебіторської заборгованості у межах 
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сучасного обліково-правового законодавства, а також визначення особливостей 
відображення її списання в обліку діяльності суб’єктів господарювання. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна дебіторська заборгованість, 
щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк 
позовної давності [1].  

Згідно пп. 14.1.11. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України існують такі ознаки 
визнання дебіторської заборгованості безнадійною: 

– заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; 
– прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового 

майна, на яке може бути звернено стягнення; 
– прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно 

відсутніми, оголошені померлими; 
– прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора 

за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог 
кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - 
заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 
рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо 
затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); 

– актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких 
визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; 

– сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року; 
– прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок 

недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна 
боржника не призвели до повного погашення заборгованості; 

– заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин 
непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, 
передбаченому законодавством; 

– заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому 
законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією [2]. 

Варто зазначити, що безнадійною може бути лише поточна дебіторська заборгованість. 
Однак дуже важливим є той факт, що довгострокова дебіторська заборгованість у рік її 
погашення обов’язково переходить у статус поточної.  

Безнадійна дебіторська заборгованість входить до складу простроченої дебіторської 
заборгованості (рисунок). Головною відмінністю цих видів заборгованостей є ступінь 
впевненості щодо її погашення. Якщо сумнівний борг – це борг, щодо якого є ймовірність  
його погашення, то безнадійна заборгованість – це коли, навпаки, підприємство впевнене, що 
борг дебітором погашений не буде [3]. 

 
Рисунок. Класифікація дебіторської заборгованості за часом її погашення 

 

Зазвичай сумнівна заборгованість з часом перетворюється у безнадійну і списується. 
Списання безнадійної дебіторської заборгованості можливе за однією з наступних 
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умов: 
– сплив строку позовної давності – тут відсутні додаткові вимоги, наприклад, щодо 

наявності певних вжитих заходів зі стягнення дебіторської заборгованості, а тому закінчення 
одного лише строку позовної давності є достатнім для списання. Обов’язково треба при 
цьому врахувати, чи переривався строк позовної давності чи ні;  

– існування впевненості щодо неповернення заборгованості – такою впевненістю може 
бути, наприклад, припинення юридичної особи. Наявність запису про припинення 
юридичної особи в ЄДР є цілком достатнім підґрунтям для списання заборгованості. Однак, 
з іншого боку, наявності самої лише ситуації порушення проти боржника справи про 
банкрутство ще недостатньо, так як банкрутство – це спеціальна процедура для задоволення 
претензій боржників, а значить існує ймовірність погашення боргу. Це ж саме стосується 
навіть смерті боржника фізичної особи, так як з успадкуванням майна можуть бути передані 
й боргові зобов’язання й підприємство матиме можливість через суд стягнути заборгованість 
[4]. 

Головною і зазвичай єдиною умовою списання безнадійної дебіторської заборгованості 
виступає закінчення строку позовної давності. Позовна давність означає встановлений 
законом строк, протягом якого особа (фізична або юридична) має право звернутися до суду з 
вимогою про захист свого порушеного права чи інтересу (ст. 256 ЦК) [5]. 

Позовній давності присвячена гл. 19 Цивільного кодексу України (ЦКУ), а саме ст. 256-
268. Позовна давність означає встановлений законом строк, протягом якого особа (фізична 
або юридична) має право звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права 
чи інтересу (ст. 256 ЦК глава 19) [5]. 

Строки позовної давності розділяють на загальні та спеціальні. Згідно ст. 257 ЦКУ 
загальний строк позовної давності становить 3 роки. Спеціальні строки позовної давності 
представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Спеціальні строки позовної давності 

№ 
з/п 

Стаття/ 
Нормативний 

документ 

Строк 
позовної 
давності 

Щодо чого встановлюються 

1 2 3 4 
1 ст. 559 ЦКУ 6 місяців із дня настання строку виконання основного зобов’язання або 1 

рік із дня укладення договору поруки, якщо строк основного 
зобов’язання не визначено, щодо пред’явлення кредитором 
вимог до поручителя у рамках договорів поруки;  

2 ст. 269 ГКУ 6 місяців пред’явлення позову, що випливає з постачання товарів 
неналежної якості за договором поставки; 

3 ст. 681 ЦКУ 1 рік щодо недоліків проданого товару; 
4 ст. 925 ЦКУ 1 рік вимоги до перевізника, що випливають із договору перевезення 

вантажів/пошти; 
5 ст. 258 ЦКУ 1 рік стягнення неустойки (штрафу/пені);  
6 ст. 362 ЦКУ 1 рік переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі 

порушення переважного права купівлі частини у праві спільної 
пайової власності; 

7 ст. 786 ЦКУ 1 рік відшкодування збитків при пошкодженні майна, переданого у 
користування орендарю, відшкодування орендарю витрат на 
поліпшення орендованого майна; 

8 ст. 728 ЦКУ 1 рік розірвання договору дарування;  
9 ст. 258 ЦКУ 1 рік визнання недійсним рішення загальних зборів товариства; 

10 ст. 388 КТМУ 1 рік пред’явлення вимоги щодо відшкодування збитків від нестачі, 
втрати вантажу або його пошкодження, прострочення доставки, 
затримки видачі та в інших випадках порушень у межах 
договорів морського перевезення багажу; 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 

11 ст. 258 ЦКУ 4 роки щодо вимог про визнання необґрунтованими активів та їх 
стягнення у дохід держави; 

12 Конвенція ООН 
про позовну 
давність у 
міжнародній 
купівлі-продажу 
товарів 1974 
року (укр/рос) 

4 роки для сторін контракту, які в момент його укладання знаходилися 
в країнах, що підписали Конвенцію ООН про позовну давність 
у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. Однак, сторони 
мають право у договорі виключити застосування даної 
Конвенції; 

13 ст. 872 ЦКУ 10 років щодо недоліків роботи, яка виконана за договором побутового 
підряду, що становлять небезпеку для життя та здоров’я 
замовника чи інших осіб  

Джерело: побудовано автором за даними [5; 6; 7; 8]  

 
У ст. 259 ЦКУ зазначено, що встановлений на законодавчому рівні строк позовної 

давності може бути збільшений за домовленістю сторін у письмовій формі. Однак 
скорочувати строки позовної давності забороняється. 

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла 
довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Окрім основної 
умови, у ст. 261 ЦКУ існує ряд інших умов початку перебігу позовної давності: 

– за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину – від дня, коли почалося 
його виконання; 

– за вимогами про визнання недійсним правочину, який учинено під впливом насильства, 
від дня припинення насильства; 

– у разі порушення цивільного права чи інтересу неповнолітньої особи – від дня 
досягнення нею повноліття; 

– за зобов’язанням із визначеним строком виконання – зі спливом такого строку; 
– регресними зобов’язаннями – від дня виконання основного зобов’язання; 
– вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави – від 

дня набуття оспорюваних активів відповідачем [5]. 
У разі закінчення строку позовної давності щодо основної вимоги вона також 

вважається закінченою щодо додаткових вимог (наприклад, стягнення неустойки, 
накладення стягнення на заставлене майно) [9, С. 23]. 

Існують випадки, коли строк позовної давності переривається внаслідок подій, 
передбачених ст. 264 ЦКУ. Внаслідок цього строк позовної давності починає обраховуватися 
заново, незважаючи на той час, що уже минув. 

Внаслідок закінчення строку позовної давності підприємство починає списувати 
безнадійну дебіторську заборгованість. Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 
списання безнадійної дебіторської заборгованості відбувається за рахунок резерву сумнівних 
боргів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті 
про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у складі інших операційних витрат. 
Такий резерв створюється лише якщо дебіторська заборгованість є фінансовим активом. 
Якщо резерву недостатньо або для певного виду дебіторської заборгованості його не 
створено, то таку безнадійну дебіторську заборгованість списують на інші операційні 
витрати. Відповідно відшкодування списаної безнадійної дебіторської заборгованості 
включаються до складу інших операційних доходів.  

Бухгалтерський облік списання безнадійної дебіторської заборгованості представлено у 
табл. 2. 
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Таблиця 2 
Облік списання безнадійної дебіторської заборгованості 

 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1. Заборгованість виключають з активів з одночасним зменшенням 

величини резерву сумнівних боргів 38 34, 36, 37 

2. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів 
безнадійну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги (тобто грошову) списують з активів на інші 
операційні витрати (на суму списання, що перевищує резерв 
сумнівних боргів) 

944 34, 36, 37 

3. Поточну дебіторську заборгованість, щодо якої не передбачено 
створення резерву сумнівних боргів, в разі визнання її 
безнадійною списують з балансу з відображенням у складі інших 
операційних витрат 

944 34, 36, 37 

 
Визнання заборгованості безнадійною відбувається, якщо за нею минув строк позовної 

давності, а також на підставі наявності у суб’єкта господарювання чи його посадових осіб 
сумніву щодо її погашення або впевненості у її погашенні боржником. Основний строк 
позовної давності – 3 роки. Перебіг строку починається з дня, що настає за тим, у якому 
мають виконуватися зобов’язання. Невиконання обов’язку виплати заборгованості порушує 
права особи, на користь якої вони мають виконуватись, та є підставою для визначення 
початку відліку строку позовної давності. 

Висновки. Дебіторська заборгованість потребує розуміння її суті та жорсткого 
контролю за процесом перетворення такого активу у безнадійний борг, що має суттєвий 
вплив на фінансовий стан підприємства. І сьогодні, коли проблема дебіторської 
заборгованості набуває все більшої актуальності, дуже важливо правильно і ефективно 
оперувати нею, намагатися мінімізувати дебіторську заборгованість і в майбутньому 
уникнути безнадійної дебіторської заборгованості. Тому облік дебіторської заборгованості є 
просто необхідним, перш за все, для забезпечення гарантіями користувачів фінансової 
звітності щодо достовірності і законності інформації про неї. 
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У статті досліджуються особливості класифікації нерухомості для коректного 
відображення облікової інформації у звітності підприємств та з метою прийняття 
управлінських рішень. Розглянуто важливість правильності віднесення нерухомості до 
операційної та інвестиційної. Сформульовано поетапний процес класифікації 
нерухомості та узагальнено методику оцінки нерухомості. 
Ключові слова: нерухомість, інвестиційна нерухомість, операційна нерухомість, 
класифікація, оцінка нерухомості, управління, бухгалтерський облік. 
 
В статье исследуются особенности классификации недвижимости для корректного 
отображения учетной информации в отчетности предприятий и с целью принятия 
управленческих решений. Рассмотрена важность правильности отнесения 
недвижимости к операционной и инвестиционной. Сформулирован поэтапный процесс 
классификации недвижимости и обобщена методика оценки недвижимости. 
Ключевые слова: недвижимость, инвестиционная недвижимость, операционная 
недвижимость, классификация, оценка недвижимости, управление, бухгалтерский учет. 
 
This article explores the features of real estate classification to accurately reflect accounting 
information in the reporting of enterprises and to make the management decisions. The 
importance of proper classification of real estate to operating and investment. The step-by-
step process of real estate classification is formulated and the method of valuation of real 
estate is generalized. 
Keywords: real estate, investment real estate, operating real estate, classification, real estate 
appraisal, management, accounting.  

 
Постійний розвиток економічних та соціально-політичних процесів в Україні дає 

поштовх до розвитку нових засад регулювання та розвитку бізнесу. Зокрема зростає інтерес 
до модернізаційних процесів використання та становлення активів підприємств. Нерухомість 
– неоднозначний та найбільш цікавий актив. Стан таких активів визначає прибутковість 
підприємств та перспективу отримання капітальних вкладень у вигляді інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій щодо особливостей класифікації, оцінки та 
обліку нерухомості виявив зацікавленість вітчизняних науковців до поставленої проблеми. 
Зокрема, вагомий внесок у методологію обліку нерухомості внесли такі науковці: 
Бутинець Ф Ф., Бондар М. А., Бондар Т. І., Валькова Н. В., Голов С. Ф., Давидюк Т. В., 
Дахно О. М., Єфремова Л. В., Котик З. О., Огнєва А. М., Сломчинська С. О., Шевченко В. М. 
та інші. 
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Однак, незважаючи на велику кількість досліджень щодо нерухомості, все ж 
залишається відкритим питання систематизації економічної сутності, класифікаційних 
характеристик, оцінки та методики обліку таких активів. 

Джерелом інформації для внутрішнього користування, а також для потенційних 
інвесторів є дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання. 
Метою статті є узагальнення основної облікової інформації щодо розкриття, класифікації, 
оцінки та відображення в балансі підприємств нерухомості для визначення подальших 
перспектив розвитку та пошуку нових капіталовкладень. 

Нерухомість, згідно П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1] насамперед 
поділяється на інвестиційну та операційну. 

Інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди 
земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою 
отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та 
постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної 
діяльності [1]. 

Операційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні 
ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання 
для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях. 

Такий поділ визначає проблему збору, обробки, узагальнення та організації облікової 
бухгалтерської інформації, яка б допомогла відповідним суб’єктам господарювання 
користуватися чітко визначеними методично-обґрунтованими даними щодо оцінки та обліку 
нерухомості. Для чіткого розмежування цих понять необхідно правильно ідентифікувати 
нерухомість. Зокрема у П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» сказано, що 
інвестиційною буде вважатися лише та нерухомість, яка є власністю підприємства та щодо 
якої існує можливість передачі частини права власності і виникнення орендних відносин. 
Така нерухомість є джерелом отримання орендних платежів або збільшення власного 
капіталу. Тоді як операційною буде вважатися нерухомість, яка одержана у результаті 
фінансової оренди та використовується для виробництва, постачання товарів, надання 
послуг та інших адміністративних цілей. 

На відміну від визначеної законодавством класифікації існує і ряд інших нетипових 
варіантів. Серед них варто відзначити поділ нерухомості за кількома групами і рівнями: 

1. Перший рівень визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні». До першого рівня належить визнання нерухомості активом. 
Він включає: 

1.1. Контрольованість підприємством в результаті минулих подій. 
1.2. Ймовірність отримання економічних вигод від використання об’єкта. 
2. Другий рівень також визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та полягає у віднесенні активу до частини необоротних 
активів. До цього рівня належить: 

2.1. Строк корисного використання (експлуатації) більше одного року або 
операційного циклу, якщо він довший за рік. 

2.2. Вартість може бути достовірно визначена. 
3. Третій рівень визначається п. 4 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість». Він 

полягає у визнанні об’єкта нерухомості: 
3.1. Земельні ділянки, будинки та споруди, розташовані на землі. 
3.2. Рухомі об’єкти, на які поширюється правовий режим нерухомості. 
4. Четвертий рівень визначається також п. 4 П(С)БО № 32 «Інвестиційна 

нерухомість». До критеріїв визнання нерухомості інвестиційною належать: 
4.1. Мета утримання – отримання орендних платежів та/або збільшення власного 

капіталу. 
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4.2. Не використовується у виробництві, для постачання товарів та надання послуг, 
адміністративних цілях або для продажу у ході звичайної діяльності [3, С. 69]. 

Прокласифікована нерухомість відображається на відповідних рахунках 
бухгалтерського обліку. Для цього використовуються такі субрахунки: 100 «Інвестиційна 
нерухомість» – для інвестиційної нерухомості та 103 «Будинки та споруди» – для частини 
операційної нерухомості. Оскільки інвестиційна нерухомість також обліковується у складі 
основних засобів, то витрати підприємства до введення нерухомості в експлуатацію 
обліковують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Для 
деталізації та конкретизації облікових операцій підприємствам рекомендується відкривати 
аналітику субрахунків та вказувати їх у робочому плані рахунків. 

Отже, якщо суб’єкт господарювання використовує в своїй діяльності орендовані 
об’єкти (землі, будівлі, споруди), то такі об’єкти вважаються інвестиційною нерухомістю і 
не використовуються у здійсненні основної господарської діяльності підприємства. Однак 
існують випадки, коли орендований об’єкт має кілька частин і одна з цих частин підлягає 
здачі в оренду або нерухомість важко ідентифікувати з тих чи інших причин. Таке уточнення 
є необхідним у разі, якщо частини об’єкта нерухомості використовуються за різним 
призначенням (частина здається в оренду, а частина використовується як операційна 
нерухомість), але не можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з 
договором про фінансову оренду), тобто ці частини не відображаються як окремі інвентарні 
об’єкти [2, С. 93]. 

За наявності такої умови, у П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» сказано, що 
суб’єкт господарювання має самостійно визначити критерії, за якими об’єкт нерухомості 
буде віднесено до операційної чи інвестиційної за вартісним або натуральним методом, а 
також має відобразити таке рішення у наказі «Про облікову політику». 

Вартісний метод передбачає визнання дорожчої частини об’єкта нерухомості, оціненої 
за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1]), інвестиційною 
нерухомістю. Відповідно інші частини вважаються операційною нерухомістю. 

Натуральний метод полягає у тому, що якщо більша (дорожча) частина нерухомості 
вже використовується як інвестиційна, то і вся ця нерухомість відноситься до інвестиційної, 
незважаючи на те що інша його частина або використовується як операційна нерухомість, 
або ж не використовується зовсім. І навпаки. 

У п. 6 П(С)БО № 32 також зазначено такий нюанс, згідно якого складові частини 
нерухомості відображаються у вигляді окремих інвентарних об’єктів в тому випадку, «якщо 
певний об’єкт основних засобів включає частину, яка утримується з метою отримання 
орендної плати та/або для збільшення власного капіталу, та іншу частину, що є операційною 
нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з 
договором про фінансову оренду)» [1]. Однак, якщо (відповідно до зазначеного у положенні 
нюансу) немає можливості продавати частини окремо, то така частина вважатиметься цілою 
інвестиційною одиницею найдорожчої із наявних частин. 

Оцінка інвестиційної нерухомості відображається у фінансовій звітності та 
здійснюється на дату балансу згідно п. 16-17 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1]. 
Підприємство на дату балансу відображає нерухомість у фінансовій звітності за 
справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, 
зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності 
та вигод від її відновлення. 

Нерухомість оцінюється за справедливою вартістю у випадках: вибуття інвестиційної 
нерухомості; переведення інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості та такої, що 
утримується для продажу; неможливості визначення достовірної вартості такого активу. 
Варто також зазначити, що амортизації не підлягає інвестиційна нерухомість, яка 
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обліковується за справедливою вартістю. 
Оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за первісною вартістю залежно від 

способу надходження до підприємства. У п. 10 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1] 
зазначено, що за умови придбання інвестиційної нерухомості її первісна вартість складається 
із сум, що сплачуються постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційних зборів, державного 
мита й аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на 
інвестиційну нерухомість; сум непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються 
підприємству); юридичних послуг, комісійних винагород, пов’язаних із придбанням 
інвестиційної нерухомості; інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням і 
доведенням об’єктів інвестиційної нерухомості до стану, в якому вони придатні для 
використання із запланованою метою. Варто зазначити, що інвестиційна нерухомість, яка 
оцінена за первісною вартістю зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням 
втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, не може бути переоцінена. 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості створеної власними силами 
відображається у п. 11 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість», вона визначається на дату 
початку використання, виходячи із загальної суми витрат на її створення.  

Первісна вартість інвестиційної нерухомості, отриманої на умовах фінансової оренди, 
визначається відповідно до п. 5 П(С)БО № 14 «Оренда» за найменшою на початок строку 
оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми 
мінімальних орендних платежів [4]. 

Придбана інвестиційна нерухомість на умовах відстрочення платежу оцінюється згідно 
з п. 13 П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість» [1] за первісною вартістю згідно з 
договором, при цьому винагорода постачальнику дорівнюватиме фінансовим витратам у 
вигляді різниці між договірною ціною та загальною сумою платежів на його користь. 

Вибуття або виведення об’єктів зі складу інвестиційної нерухомості здійснюється в разі 
зміни характеру їх використання. Ліквідація об’єкта має відбуватися за ліквідаційною 
вартістю, яка зазначається в акті списання такого активу. Виведення об’єктів зі складу 
інвестиційної нерухомості має засвідчуватись документами, які підтверджують або початок 
підготовки об’єктів до продажу з переведенням їх з інвестиційної нерухомості до складу 
необоротних активів, утримуваних для продажу (за справедливою вартістю), або початок 
використання об’єктів як операційної нерухомості (за первинною вартістю, зменшеною на 
суму амортизації) [5, С. 52]. 

Отже, дослідивши питання нерухомості, можна сказати, що за наявності 
юридичних, економічних та соціальних умов існування інвестиційної нерухомості, вона є 
одним із надзвичайно важливих та водночас спірних питань бухгалтерського обліку. У 
зв’язку із складністю ідентифікації нерухомості виникають проблеми з узагальненням 
обліково-аналітичної інформації у фінансовій звітності. Класифікація нерухомості має 
чимало інтерпретацій, однак у статті було показано найбільш узагальнену та практично-
зрозумілу для роботи бухгалтера інформацію. Деталізація обліку у вигляді введення 
аналітичних рахунків допоможе уникнути проблем з плутаниною під час формування 
фінансової звітності. До оцінки інвестиційної нерухомості слід підходити з обережністю, 
адже саме оцінка визначає подальшу долю відображення інвестиційної нерухомості у обліку. 
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У статті висвітлено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств в 
сучасних умовах. Розглянуто основні завдання аналізу фінансового стану та основні 
групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємств.  
Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова стабільність. 
 
В статье освещены сущность и необходимость анализа финансового состояния 
предприятий в современных условиях. Рассмотрены основные задачи анализа 
финансового состояния и основные группы показателей, характеризующих финансовое 
состояние предприятий.  
Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансовая 
стабильность.  
 
This article explores the nature and the need to analyze the financial condition in the modern 
world. The article discusses the basic tasks of financial analysis and major groups of 
indicators characterizing the financial condition of enterprises. Considered directions 
improvement of financial condition.  
Keywords: financial status, liquidity , solvency, financial stability. 

 
В теперішніх умовах нестабільності економічного розвитку, що характеризуються 

масовою збитковістю вітчизняних підприємств різних форм власності, результативність 
прийнятих рішень як на мікро-, так і на макрорівні залежить від результатів та якості оцінки 
фінансового стану цих підприємств. Основною умовою їхнього виживання на ринку є 
швидкість адаптації до змін зовнішнього та внутрішнього середовища.  

На сьогоднішній день для підприємств є важливим аналіз таких елементів, як фінансова 
стійкість, платоспроможність, ділова активність та рентабельність, що безпосередньо дасть 
можливість оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності. Тобто оцінка 
комплексу показників дає можливість визначити фактори, які безпосередньо впливають на 
фінансовий стан підприємства та своєчасно прийняти рішення для його покращення. 

Питання аналізу фінансового стану підприємств розглядаються у працях зарубіжних 
та вітчизняних науковців і практиків, серед яких варто визначити Багрова В. П., Бойчик І. М., 
Бутинця Ф. Ф., Єлейка Я. І., Івахненко В. М., Коробова М. Я., Лапішко М. Л., Лахтіонової Л. А., 
Мних Є. В., Негашева Е. В., Руденко Л. В., Савицької Г. В., Сайфуліна Р. С., Салига С. Я., 
Чупіса А. В., Шеремета А. Д., Яріш О. В. та ін. 

Метою статті є дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу 
фінансового стану підприємства, підходів до його аналізу та оцінки, а також основних 
шляхів покращення фінансового стану підприємства  
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В сучасних економічних умовах підприємства будь-яких форм власності мають на 
меті забезпечити стабільний, безперебійний виробничо-збутовий процес із високим рівнем 
рентабельності та своєчасним виконанням взятих зобов’язань перед партнерами, 
кредиторами, державою та найманими працівниками. Досягнення такого результату можливе 
лише за регулярної оцінки фінансового стану підприємства, з метою своєчасного реагування 
на зміни в зовнішньому середовищі, адже швидкість адаптації підприємства до мінливості 
ринку є істотною перевагою в конкурентній боротьбі. Перш за все необхідно визначити 
сутність фінансового стану підприємства, на основі аналізу підходів до його визначення в 
сучасній економічній літературі. 

Варто зазначити, що в економічній літературі існує багато визначень «фінансового 
стану підприємства». Їх систематизація дає підстави говорити про те, що у найбільш 
загальному вигляді під фінансовим станом варто розуміти результат взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, який визначається сукупністю виробничо-
господарських чинників, а також характеризується системою показників, що відображають 
наявність, способи формування, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності підприємства у 
певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати 
достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність ефективно 
здійснювати її в майбутньому. Фінансовий стан підприємства характеризує здатність 
підприємства саморозвиватися на певний момент часу. Він характеризується системою 
показників, що дозволяють оцінити наявність, розміщення і ефективність використання 
фінансових ресурсів [1]. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення 
ефективності їх формування, розміщення і використання. Вона має конкретизуватись 
відповідними поточними завданнями. 

Основні завдання аналізу фінансового стану можна представити у вигляді рис. 1 [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства 
 

Необхідно відмітити, що оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити лише 
за допомогою комплексної системи показників, що детально й усебічно характеризують 
фінансовий стан підприємства. У ході аналізу фінансового стану підприємства можуть 
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня кількість та 

Основні завдання аналізу фінансового стану 

Дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємств 

Дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємств, 
забезпечення підприємства власними оборотними коштами 

Об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства 

Оцінка становища підприємства на фінансовому ринку та кількісна 
оцінка його конкурентоспроможності 

Визначення ефективності використанні фінансових ресурсів 
підприємства  
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широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його 
завданнями в кожному конкретному випадку. До основних таких показників належать: 

1. показники ліквідності, що дають оцінку достатності поточних активів підприємства 
для покриття його поточних зобов’язань; 

2. показники платоспроможності підприємства, що характеризують здатність 
підприємства своєчасно та в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед кредиторами; 

3. показники фінансової стійкості, дають змогу оцінити ступінь залежності 
підприємства від позикових ресурсів та ступінь фінансового ризику;  

4. показники ділової активності, дають оцінку ефективності використання суб’єктом 
власних коштів;  

5. показники рентабельності підприємства, які дають можливість зробити висновок 
про прибутковість діяльності суб’єкта господарювання [3].  

Розглянемо, для прикладу, аналіз фінансового стану ТОВ «Волочиський цегельник» 
на основі коефіцієнтів ліквідності (таблиця). 

Таблиця  
Аналіз коефіцієнтів ліквідності ТОВ «Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. 

Показники 2016 2017 2018 

Відхилення 
абсолютне, 

тис. грн 
відносне, % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1. Коеф. абсолютної ліквідності 1,76 0,42 2,11 -1,34 1,69 23,89 503,54 
2. Коеф. термінової ліквідності 2,37 2,06 2,75 -0,31 0,69 86,87 133,31 
3. Коеф. загальної ліквідності 6,59 6,12 5,48 -0,46 -0,64 92,96 89,52 
4. Коеф. співвідношення КЗ і ДЗ 1,62 0,61 1,58 -1,01 0,97 37,52 258,81 
5. Коеф. мобільності активів 0,83 0,82 0,83 -0,01 0,00 98,81 100,38 
6. Коеф. співвідношення активів 4,98 4,65 4,75 -0,34 0,10 93,26 102,18 

 
Занадто високий показник абсолютної ліквідності (норматив 0,2-0,3) свідчить про те, 

що значна частина капіталу відволікається на формування непродуктивних активів і свідчить 
про нераціональне використання грошових ресурсів. Коефіцієнт термінової ліквідності 
показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови 
своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Оскільки значення коефіцієнта більше 1, 
то підприємство має низький фінансовий ризик, а значить потенційні можливості для 
залучення додаткових фінансових ресурсів. Динаміку коефіцієнтів ліквідності ТОВ 
«Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів ліквідності ТОВ «Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. 
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Коефіцієнт загальної ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань 
підприємство спроможне погасити, якщо воно реалізує всі свої оборотні активи. У 2016 році 
на 1 гривню поточних зобов’язань припадало 6,59 грн оборотних коштів, 6,12 грн – у 
2017 році, та 5,48 грн – у 2018 році. Оскільки значення значно перевищують оптимальне  
(2-2,5), то виникають сумніви щодо ефективності використання оборотних активів 
підприємства.  

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованостей показує, що у 
2017 році значення опустилось нижче нормативного (близько 1), а отже, дебітори 
заборгували компанії більше коштів ніж вона отримала від постачальників. Коефіцієнт 
мобільності активів відповідає оптимальному значенню (>0,5). Коефіцієнт співвідношення 
активів показує співвідношення між оборотними і необоротними активами і значно 
перевищує своє оптимальне значення (>1). Основні коефіцієнти платоспроможності ТОВ 
«Волочиський цегельник» за 2016–2018 рр. представлено на рис. 3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Основні коефіцієнти платоспроможності ТОВ «Волочиський цегельник» 

за 2016–2018 рр. 
 

Отже, можна зробити висновок, що підприємство має проблеми з формуванням не 
продуктивних активів та нераціональним використанням грошових ресурсів. Покращення 
фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення результативності розміщення 
та використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи 
інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні 
платоспроможності та кредитоспроможності.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що основна мета 
дослідження фінансового стану підприємства – це оперативне прийняття управлінських 
рішень з метою уникнення фінансової кризи на підприємстві, швидкого реагування на зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища, здійснення заходів спрямованих на відновлення та 
зростання платоспроможності підприємства, його прибутковості при належному рівні 
ліквідності та фінансової стійкості, також забезпечення в умовах високої конкуренції 
стабільного положення на ринку та високої ділової репутації перед партнерами, 
кредиторами, бюджетом, а також перед власними працівниками. Отже, проведення аналізу 
фінансового стану підприємства є з одного боку результатом функціонування суб’єкта 
господарювання, а з іншого – виявляє перспективи для його розвитку. 
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У статті розглянуто міжнародний бізнес у Китаї. Досліджено прямі іноземні інвестиції в 
Китай та вплив Covid-19 на них. Викладено погляд на подальший розвиток 
інвестиційної діяльності.  
Ключові слова: міжнародний бізнес, прямі іноземні інвестиції, КНР, політика відкритих 
дверей. 

В статье рассмотрен международный бизнес в Китае. Исследованы прямые 
иностранные инвестиции в Китай и влияние Covid-19 на них. Изложен взгляд на 
дальнейшее развитие инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: международный бизнес, прямые иностранные инвестиции, КНР, политика 
открытых дверей. 

The article deals with international business in China. Foreign direct investment in China and 
the impact of Covid-19 on them have been investigated. The view on the further development 
of investment activity is outlined. 
Keywords: international business, foreign direct investment, People’s Republic of China, open 
door policy. 

На початку 21 століття центр тяжіння світової економіки змістився до Східної Азії.  
Китайська Народна Республіка (КНР) – це країна, чий вплив на міжнародне бізнес-
середовище стає надзвичайно важливим. Рецесія, інтернаціоналізація бізнесу, розвиток 
онлайн-торгівлі, політична метушня та відповідні потреби споживачів змусили корпорації 
диверсифікувати їхні пропозиції товарів, послуг та шукати шляхи підвищення компетенції 
для того, щоб досягнути або підтримати їхню частку ринку. 

Серед вчених, які досліджують розвиток міжнародного бізнесу, прямих іноземних 
інвестицій в Китай можна побачити імена таких визначних вчених, як Хуан Мінжун,  
В. Г. Гельбрас, І. А. Майбуров, Б. Нотон, А. В. Островський, Є. А. Ерфан, О.А. Посипанко. 
Вони здійснили внесок у розкриття зазначеної проблематики з питань дослідження 
ретроспективи китайської стратегії із залучення прямих іноземних інвестицій [1].   

Багато західних країн розглядають Китай як ринок для експорту товарів, імпорту 
сировини або завдяки низькому рівню заробітної плати, як місце для побудови виробництва. 
У багатьох галузях промисловості перехід на «Середнє Королівство», пошук постачальників 
чи робітників у Китаї та орієнтація на цю країну як ринок західних товарів виявилася 
виграшною стратегією. Однак бізнес-контекст у Китаї швидко змінюється, а неадекватне 
відношення щодо «китайського способу ведення бізнесу» може спричинити дорогі 
непорозуміння і навіть невдачі.  

Отже, метою даної статті являється аналіз інвестиційного ринку Китаю, визначення 
основних проблем, пошук їхнього вирішення та здійснення прогнозів на майбутнє.  
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Історично китайці вже вважали, що їхня країна займає центральне становище у світі. 
Назва, що використовується в Мандарині для Китаю є емблематичною для цієї точки зору, 
яка зберігала свої давні традиції та культуру, вважаючи, що іноземці «варвари» проживають 
на околицях світу [2]. У Китаї пройшли століття чудової цивілізації, культурні події, що 
часто ігноруються на Заході, політичні потрясіння та ухилення від зовнішнього світу. Однак 
з часів Ден Сяопіна китайська економіка розквітла і відкрилася для іноземців; «політика 
відкритих дверей», підкріплена Чжу Ронджі, призвела до чіткої прихильності та менш 
насторожливого ставлення до бізнесу, кульмінацією якої стало приєднання до Світової 
організації торгівлі (СОТ) у 2007 році, проведення Олімпіади 2008 року в Пекіні та 
Всесвітньої виставки 2010 року, що відбулася у Шанхаї [3]. 

Також, для створення умов ведення міжнародного бізнесу та залучення інвестицій уряд 
створив спеціальні зони для надання податкових пільг або податкові стимули для залучення 
зарубіжних інвестицій. Було створено 6 спеціальних економічних зон та 14 приморських 
міст [4]. Окрім того, КНР постійно веде вдосконалення нормативно-правової бази, що 
спрямована на покращення інвестиційного клімату держави.  

Створення компанії в Китаї часто все ще вважається важкою справою, хоча в 1979 році 
китайський уряд опублікував новий закон про спільне підприємство, який дозволив 
іноземним компаніям інвестувати в спільні підприємства. З 1987 р. закордонні організації 
можуть також створювати підприємства, що повністю належать нерезидентам. Незважаючи 
на те що кількість іноземних підприємств швидко зростає, міжнародні спільні підприємства 
все ще є найбільшою групою за кількістю іноземних представників у Середньому 
Королівстві.  

1 січня 2020 року китайський уряд прийняв новий закон про іноземні інвестиції, 
покликаний розширити рамки відкритості та посилити захист законних прав та інтересів 
іноземних інвесторів. Даний документ зніме ряд колишніх обмежень та забезпечить прозоре 
використання іноземного капіталу [5]. Закон містить 41 статтю, кожна з яких регулює 
використання, захист, управління іноземними інвестиціями, відповідальність сторін, а також 
розширення доступу іноземних інвесторів до китайського ринку. 

Станом на 1 січня 2020 року за 10 попередніх місяців у Китаї за участю іноземного 
капіталу було засновано понад 33 000 компаній. Як показує статистика, прямі іноземні 
інвестиції у Китай щорічно зростають (рис. 1). Прямі іноземні інвестиції в Китай становили в 
середньому 456,08 млрд доларів у період з 1997 по 2020 рік, досягнувши найвищого рівня в 
грудні 2019 року – 1367,10 млрд доларів і рекордно низького рівня – 18,32 млрд доларів у 
січні 2000 року [6]. 

 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку Китаю (2016–2020 рр.) [6] 
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Прямі іноземні інвестиції в Китай в першому кварталі 2020 року впали на 10,8% до 
216,19 млрд юанів або 31,2 млрд доларів США через спалах Covid-19 та обмежувальні 
заходи, які запровадили у зв’язку з цим (рис. 2). Проте інвестиції у високотехнологічну 
галузь послуг зросли на 15,5%, що становить 29,9 % сфери послуг. Серед них інформаційні 
послуги, послуги електронної комерції та професійні технічні послуги, що зросли відповідно 
на 28,5%, 62,4% та 95%. Лише у березні прямі іноземні інвестиції знизилися на 14,1% 
порівняно з попереднім роком [6].  

 

Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку Китаю (2019–2020 рр.)[6] 

Очікується, що прямі іноземні інвестиції в Китай до кінця цього кварталу 
становитимуть 720,00 дол. США, відповідно до даних глобальних макромоделей і аналітиків. 
Ми оцінюємо, що прямі іноземні інвестиції в Китай становитимуть 1500,00 дол. США за 
наступних 12 місяців. У довгостроковій перспективі, прогнозується, що прямі іноземні 
інвестиції в Китаї будуть становити близько 200000,00 (дол. США) в 2021 році відповідно до 
економетричних моделей [6]. 

Основними інвесторами КНР є Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея, Японія, 
США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Макао та інші (рис. 3). 

 

. 
Рис. 3. Топ 10 країн-інвесторів КНР (2019 р.) [1] 
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Як ми бачимо, найбільшим інвестором є Гонконг (74% від загальних інвестицій). Не 
зважаючи на напружені відносини між країнами, у списку ми також бачимо США. Як 
відомо, США висунуло низку наступних звинувачень: 

� Уряд Китаю використовує різноманітні інструменти, включаючи непрозорі та 
дискреційні адміністративні процеси прийняття рішень, ставлять вимоги до спільних 
підприємств, обмеження для іноземного капіталу, закупівлі, а також інші механізми 
регулювання або втручання в операції компаній США у Китаї, задля вимагання передачі 
технологій та інтелектуальної власності китайським компаніям. Дана інформація була 
підтверджена багатьма американськими компаніями, що повідомляли про бар’єри у вигляді 
незрозумілих неписаних правил, які відрізняються від національних та застосовуються 
китайськими урядовцями для здійснення тиску. 

�  Дії китайського уряду позбавляють американські компанії можливості 
встановлювати ринкові умови ліцензування та інших технологічних переговорів з 
китайськими компаніями, цим самим підриваючи контроль над їхніми технологіями в Китаї. 

� Уряд Китаю впливає на систематичне інвестування, придбання американських 
компаній та активів китайськими компаніями для отримання передових технологій, 
інтелектуальної власності, генерування масштабного трансферу технологій у галузях, що є 
важливими відповідно до промислових планів уряду Китаю.  

� Слідство мало розглянути питання підтримки урядом Китаю несанкціонованих 
вторгнень в комерційні комп’ютерні мережі США або крадіжки інтелектуальної власності, 
комерційних таємниць  чи комерційної бізнес-інформації. Відмічено, що ця поведінка 
шкодить американським компаніям і Китай має від цього вигоду [7]. 

Не зважаючи на такий перебіг подій, Китай залишається провідним партнером 
Америки. 

Китай став одним із вагомих центрів ведення міжнародного бізнесу. Реформи, які 
відбулися в країні, позитивно відобразились на залученні прямих іноземних інвестицій. Слід 
зауважити, що велику роль відіграє бажання китайського уряду стимулювати подальший 
розвиток та розуміння необхідності зарубіжного інвестування. Це дозволяє Китаю 
покращувати інвестиційний клімат в країні, тим самим розвиваючи власну економіку. Також, 
не зважаючи на спад інвестицій у І кварталі 2020 року у зв’язку з пандемією, вчені 
висловлюють позитивні прогнози на кінець 2020 року. Це пов’язано з тим, що більшість 
інвестицій спрямовано у високотехнологічну галузь.  

 

1. Ерфан Є. А., Посипанко О. А. Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій. URL: 
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/6.pdf  (дата звернення: 09.04.2020). 2. Муха А. І., Шип С. В. 
Китай, Китайська Народна Республіка. Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба та ін. ; 
НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. К., 2019. 3. «Чотири 
модернізації» Ден Сяопіна та їхні результати. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31731/ (дата 
звернення: 09.04.2020). 4. Дроботюк О. В. Роль спеціальних економічних зон у політиці реформ та відкритості  
КНР. URL: http://sinologist.com.ua/drobotyuk-o-v-rol-spetsialnyh-ekonomichnyh-zon-u-politytsi-reform-ta-
vidkrytosti-knr/ (дата звернення: 09.04.2020). 5. В Китаї почав діяти закон, що захищає іноземних інвесторів. 
URL: https://mind.ua/news/20206172-v-kitayi-pochav-diyati-zakon-shcho-zahishchae-inozemnih-investoriv (дата 
звернення: 09.04.2020). 6. China Foreign Direct Investment URL: https://tradingeconomics.com/china/foreign-direct-
investment (дата звернення: 09.04.2020). 7. Findings Of The Investigation Into China’s Acts, Policies, And Practices 
Related To Technology Transfer, Intellectual Property, And Innovation Under Section 301 Of The Trade Act Of 1974, 
Office of the U.S. Trade Representative, March 22, 2018. 
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У статті окреслено актуальні проблеми стійкого розвитку, наведено фактори, які 
визначають сталість економіко-екологічного та соціального поступу. Досліджено 
головні складові формування, підходи до розробки концептуальних основ, а також 
запропоновано теоретичні та практичні кроки реалізації національної стратегії сталого 
розвитку. 
Ключові слова: стійкий розвиток, економічна ефективність, екологічний влив, соціальні 
фактори, збалансованість, фінансово-економічний механізм, ринкові трансформації. 
 

В статье обозначены актуальные проблемы устойчивого развития, приведены 
факторы, определяющие устойчивость экономико-экологического и социального 
развития. Исследованы главные составляющие формирования, подходы к разработке 
концептуальных основ, а также предложены теоретические и практические шаги 
реализации национальной стратегии устойчивого развития. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая эффективность, экологическое 
влияние, социальные факторы, сбалансированность, финансово-экономический механизм, 
рыночные трансформации. 
 

The article outlines the urgent problems of sustainable development, provides factors that 
determine the sustainability of economic, environmental and social development. The main 
components of the formation, approaches to the development of conceptual frameworks are 
studied, as well as theoretical and practical steps for the implementation of the national 
sustainable development strategy are proposed. 
Keywords: sustainable development, economic efficiency, environmental impact, social factors, 
balance, financial and economic mechanism, market transformations. 

 
Improving the functioning of the economic mechanism of the state requires the 

implementation of a set of measures that would combine effective approaches to the development of 
all spheres of the national economy and meet the material and other priority needs of citizens with 
effective steps towards the protection and preservation of the environment. This approach will not 
only ensure the comprehensive development of today’s generation, but will also be a reliable basis 
for environmental protection, will create the preconditions for improving the quality of life. 
Back in the 1960s, at the United Nations level, the question was raised of changing the way 
humanity and, consequently, of individual countries were developing to preserve Earth for future 
generations. However, given the existing then conditions for the development of the global 
community, the issue sounded more in the theoretical sphere. 

The threats that humankind create for itself by its approach to dealing with the habitat of its 
existence started to cause considerable concern at the time. Serious scientific research was initiated 
and in the 1970s and 1980s the actualization of this issue took a new level, and as a consequence, a 
term was defined at the UN level that describes the way of development, in which meeting the 
needs of the present should not endanger or impair life in the future. The concept of sustainable 
development was defined. And in 1992, at the planetary Earth Summit, goals and objectives were 
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formulated, and specific steps were proposed to implement a sustainable development strategy into 
life.  

Sustainable development scientists, in particular Gladkyi Y., Dolishnyi M., Kravtsiv V., 
Meadows D., Mishchenko V., Thomas V. and others, have carried out a wide range of analytical 
studies, identified interrelationships between environmental, economic, social and other 
components of society’s development, proposed approaches to balancing these sides of society’s 
progress, and conceptual approaches to solving global and regional problems. At the present stage, 
in the context of the civilizational challenges of today, there is an urgent need for a comprehensive 
continuation of the study of this topic, bringing to the changing realities the conditions of 
implementation of the new approaches. 

This study examines aspects of ensuring a national strategy of sustainable development. For 
this it is necessary to study social, economic and ecological components that influence modern 
global and local development trends. 

The purpose of the work is to identify a set of factors that should be taken into account when 
developing and implementing effective in the today’s realities sustainable development programs. 

Addressing the problems that societies face as a result of how they develop today is seen as 
a major component of ensuring their long-term sustainability. However, in our view, the existing or 
potential consequences of economic activities in the 20th century place additional demands. It is 
necessary not only to achieve a level of development balance today or in the near future, but also to 
develop a strategy to prevent or minimize the possible negative consequences of what has already 
been done. 

The existing and potential consequences of human activity, as well as the acute problems of 
climate change, which, in turn, are also largely caused by economic and other activities, indicate 
that the implementation of a sustainable development strategy (even in the case of sound theoretical 
knowledge and development) is extremely complex and, at the same time, only possible way of the 
development of a global community. 

In this context, it is important to carry out economic activities, taking into account the 
inevitability of sustainable development laws, the main ones being that: (a) the increase in the rate 
of use of non-recoverable resources causes a significant shortening of their stocks; (b) the 
significant cost of ensuring of resource efficiency use increasing leads to the effect obtained being 
comparable to the additional resource requirements driven by population growth; c) with increasing 
consumption of resources, the effect of this is received by a minority of population, while the cost 
of obtaining this effect is borne by the majority. Thus, the working out of conceptual frameworks 
for such development, both in individual states and at the global level, has been and remains a top 
priority in the context of the implementation of the sustainable development strategy. 

Approaches to the development of such bases should be oriented towards a comprehensive 
solution to the following tasks: 1) balanced support for growth in production and consumption; 2) 
systematic reduction of environmental emissions and environmental protection and reproduction (to 
facilitate this, the United Nations Environment Program today proposes governments to develop 
predictive scenarios for possible impact of force majeure on the functioning of economic systems 
[1]); 3) ensuring social guarantees and adherence to social standards. 

Among the areas offered by the United Nations for the coherence of human life processes 
with ecosystem capabilities are: facilitating the establishment and support of sustainable 
development counseling centers; creation of funds for financing environmental protection measures 
in the most threatened areas; improving and universalizing the legal framework on environmental 
safety and conducting research into the effects of economic, environmental and social problems 
caused by the imbalance in the development of individual countries and the world community as a 
whole; development of steps to prevent, eliminate or minimize the negative effects, etc. [2]. 

In Ukraine, the main aspects of a national strategy for balanced development are the 
formation of an effective mechanism for the development of the state, which will ensure the 
preservation of the ecosystem and the solution of socio-economic problems of social development. 
It should be noted that the development goals are interrelated, since the effectiveness of 
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environmental policy in general and the actions implemented on the ground, in particular, are 
largely determined by the country’s economic capabilities. It is important to identify indicators of 
sustainable economic and environmental development as part of a balanced state development 
strategy. Their systematic use will allow, through the assessment of individual (economic, 
environmental, social, etc.) components of the system, to characterize it as a whole and to offer 
effective ways of implementing the conceptual foundations of sustainable development [3, P. 326]. 

The realization of the objectives of balanced social progress is not an abstract task. The 
appropriate steps should be implemented at the state level (in the national economy) and taken into 
account at the regional level – in the regional economy. It is therefore important to involve as much 
as possible the public in discussing and solving sustainable development issues. It is necessary to 
develop a mechanism for different forms of citizen participation in environmental conservation. The 
further development of civil society is an important tool for implementing the principles of 
sustainable development. 

Thus, the main components of forming a balanced economic, environmental and social 
progress of the state are: 1) improving the efficiency of the financial and economic mechanism for 
implementing sustainable development policies; it should be noted that solving the problems of the 
financial and economic spheres requires the selection of the components, the insufficient activities 
on which may hinder the development of the economic mechanism [4, P. 86]; 2) further 
improvement of the legislation on ecology and environmental protection; 3) development of 
production sphere, including information technologies; 4) effective implementation of social 
components of market system transformations; 5) formation of education for sustainable 
development; 6) expanding international cooperation on sustainable development etc. 

However, sustainable development can only be effectively implemented on the basis of the 
cross-cutting principle, i.e. at all levels of the social, territorial and state hierarchy. At the regional 
and national levels in Ukraine, first of all, it is necessary to: a) increase the rate of economic growth 
in terms of ensuring implementation of environmental protection measures and guaranteeing 
environmental safety; b) create conditions for optimal use of the existing advantages of the 
economy, which include geographical location, climatic conditions and transit potential, availability 
of a wide range of natural resources, education and working capacity of the population, etc. 

Consequently, the theoretical and practical steps for implementing a national sustainable 
development strategy are: 1) improving the efficiency of natural resources, environmental security 
and environmental protection through the use of new approaches and balanced management; 
2) improving the control of compliance by economic entities with environmental legislation; 
3) creation of conditions for balanced development of productive forces in the state and its regions 
by improving the efficiency of market transformations; 4) improving the conditions of investment 
activity; 5) meeting the social needs of the population and improving the demographic situation; 
6) creation of prerequisites for transition of the state economic mechanism to the information type 
of economic system; 7) active integration into the world globalization processes. 

The practical implementation of the aforementioned directions of implementation of the 
provisions of balanced development at the regional and state levels, together with the effective 
development of the economic system, will contribute to the acceleration of national progress in the 
context of ensuring of sustainable development. 

 
1. The Coming Financial Climate: The Inquiry’s Fourth Progress Report. United Nations Environment Program. 2015. 
URL: http://web.unep.org/inquiry. (дата звернення: 01.04.2010). 2. Повестка дня на ХХІ век. Официальный 
перевод текста ООН. URL: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21 (дата звернення: 01.04.2010). 
3. Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку. Вісник Львівського Національного 
університету ім. І. Франка. Сер. Міжнародні відносини. 2008. № 25. С. 321–327. 4. Власюк В. Інструменти 
державного управління фінансовою сферою в умовах економічної кризи. Вісник Дніпропетровського 
університету. Сер. Економіка. 2011. Вип. 5. С. 85–91. 
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У статті проаналізовано стан ринку страхових послуг в Україні. Встановлено, що 
основні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну динаміку, 
однак його функціональні характеристики в цілому відстають від світового рівня.  
Запропоновано основні напрямки розвитку ринку страхових послуг в Україні. 
Ключові слова: страхування, ринок страхових послуг, страхові компанії, шляхи розвитку. 
 
В статье проанализировано состояние рынка страховых услуг в Украине. Установлено, 
что основные показатели развития страхового рынка Украины имеют положительную 
динамику, однако его функциональные характеристики в целом отстают от мирового 
уровня. Предложены основные направления развития рынка страховых услуг в 
Украине.  
Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, страховые компании, пути развития. 
 
The article analyzes the state of the insurance market in Ukraine. It is established that the 
main indicators of the development of the insurance market of Ukraine have a positive 
dynamics, but its functional characteristics are generally behind the world level. The basic 
directions of development of the market of insurance services in Ukraine are offered. 
Keywords: insurance, insurance market, insurance companies, ways of development. 
 

Страховий ринок тісно пов’язаний з економікою країни, а в результаті економічних 
перетворень, що відбуваються в державі, його роль постійно зростає. Створення ефективної 
системи захисту майнових прав та інтересів окремих громадян, підприємців і підприємств, 
підтримання соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави неможливе 
без функціонування потужного ринку страхових послуг. Крім того, страхування є важливим 
джерелом акумулювання коштів для подальшого інвестування в реструктуризацію 
економіки. 

Розглядаючи сучасний стан страхового ринку України, необхідно відмітити, що він 
займає далеко не передове місце на світовій арені. Навіть враховуючи світові тенденції до 
економічного спаду та кризові явища, Україна все одно залишається країною з 
малорозвиненим ринком страхування. 

Аналіз наукових джерел за темою дослідження засвідчив, що вивченню страхового 
ринку приділяють увагу багато вітчизняних вчених. Питання проблем та перспектив 
розвитку страхування викликає інтерес як серед науковців, так і серед широких верств 
населення. Тому в даній статті використано роботи таких авторів: Г. М. Пурій, 
К. С. Зайченко, В. М. Дзюбенко, І. Кобзарук, Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко. Динамічний 
характер розвитку ринку страхових послуг потребує постійного поглиблення наукових 
напрацювань, що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою статті є дослідження стану ринку страхових послуг в Україні, його проблем та 
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перспектив розвитку. 
На сьогодні в Україні розвинені такі види страхування як страхування майна, 

страхування відповідальності та особисте страхування. Організаційні форми страхової 
діяльності керуються Законом України «Про страхування», а також нормативними актами, 
які відносяться до кожної з них. Основними організаційними формами страхової діяльності є 
такі: державне страхування, акціонерне страхування, взаємне страхування, кооперативне 
страхування.  

Регулювання страхового сектору в Україні на сучасному етапі характеризується 
значною динамічністю і розширенням переліку страхових послуг з добровільних видів 
страхування, підвищенням вимог до порядку створення діяльності страхових компаній та їх 
конкурентоспроможності, подальшої інтеграції країни у міжнародні структури та 
необхідністю залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань 
економічного розвитку [7, С. 29]. 

Рівень розвитку страхового ринку визначається соціально-економічним становищем в 
країні, готовністю населення та суб’єктів господарювання до споживання такого роду 
фінансових послуг, а також державною підтримкою страхового бізнесу. Порівняно з 
європейськими країнами, де страхуванням охоплено понад 94% страхового поля, в Україні 
страхові послуги користуються значно меншим попитом (10–15% страхового поля), 
особливо у галузі майнового та окремих видів особистого страхування, що зумовлено як 
низькою довірою економічних суб’єктів до страховиків, так і низьким рівнем їхньої 
обізнаності у сфері страхування [5, С. 3].  

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 
фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30.09.2019 
дорівнювала 234, у тому числі СК «Life» – 23 компанії, СК «Non-life» – 211 компаній 
(станом на 30.09.2018 – 285 компаній, у тому числі СК «Life» – 31 компанія, СК «Non-life» – 
254 компанії) [2]. Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, зокрема, за 
період 2019 року, порівняно з 2018 року, кількість компаній зменшилася на 47 або на 16,5 % 
(рисунок). 
 

Не дивлячись на скорочення загальної 
кількості, активи страхових компаній, 
які залишились на ринку, 
продовжують зростати. На початок 
2019 року активи зросли на 10,6%, а 
страхові резерви на 16,6%. Для 
забезпечення прибутковості страхові 
компанії розміщують кошти на 
депозитах банків, вкладають в 
державні цінні папери, нерухомість. 
Інвестиції в акції не перевищують 
1,7% через низький об’єм якісних 
пропозицій на українському 
фондовому ринку. 

 
Також це пов’язано з переліком вимог до ліквідності, прибутковості та якості активів та 
операцій страховиків, які затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг за № 850 від 
7 червня 2018 року. 

Приведені статистичні дані говорять про те, що інтерес українців до страхування та 
рівень фінансової грамотності населення зростає. Все більше людей піклується про захист 

Рисунок. Динаміка кількості страхових компаній на 
ринку страхових послуг України за 2015–2019 рр. 
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від фінансових ризиків, забезпечення майбутнього дітей та достойну пенсію в старості. 
Підвищенню довіри до послуг страхування посприяла робота Нацкомфінпослуг, який за 
останній рік відібрав ліцензію у 19-ти ненадійних страховиків. Наразі 80% ринку страхових 
послуг припадає на топ 20 страхових компаній (таблиця) [6].  

Таблиця 
Рейтинг страхових компаній за 2019 рік 

Страхова компанія Рейтинг 
(макс - 5) 

Зібрані премії, 
млн грн  

Рівень 
виплат, % 

Ліквід- 
ність, % 

ARX 4.5       1891.5 49.4 46.9 
Українська Страхова Група 4.5       951.8 55.2 63.1 
СК «ІНГО Україна» 4.5       1214.0 41.5 29.0 
Арсенал Страхування 4.5       1886.7 20.6 19.4 
СК «Універсальна» 4.5       826.3 26.4 29.0 
СК «Княжа» 4.5       600.7 33.5 39.8 
СК «Уніка» 4.5       2041.6 38.1 3.0 
СК PZU Україна 4.0       1517.0 20.8 7.4 
СГ «ТАС» 4.0       1387.8 45.2 39.8 
Просто-Страхування 4.0       245.2 46.6 124.2 
СК «Колоннейд Україна» 4.0       223.7 57.7 126.7 
ЄТС 4.0       235.2 10.4 65.3 
СК ВУСО 4.0       724.9 32.2 53.2 
СК «Перша» 4.0       512.0 28.5 46.2 
Експрес-Страхування 3.5       280.0 35.6 95.6 
СК «Глобус» 3.5       419.0 22.8 35.5 
СК ОРАНТА 3.5       778.3 35.8 3.8 
UPSK 3.5       533.0 30.5 72.8 
СК «Країна» 3.5       314.0 53.8 63.6 
СК «Альфа-Гарант» 3.5       182.5 34.7 38.0 
Альфа Страхування 3.0       812.3 31.5 103.9 

Незважаючи на досить високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та 
функціональні характеристики страхового ринку України загалом не відповідають 
тенденціям світових страхових ринків та реальним потребам вітчизняної економіки, що 
зумовлює його істотне відставання у глобальному процесі формування світової фінансової 
системи.  

Сьогодні страховики активно шукають можливості знизити ризики і знайти нові 
напрями розвитку. Якщо в усьому світі страхування сприяє оптимізації макроекономічних 
пропорцій суспільного відтворення, забезпечує безперервність, безперебійність і 
збалансованість виробничих процесів, то страхування в Україні тільки на початку цього 
шляху. Страховий бізнес України, як і більшість інших сфер, сьогодні працює на 
ситуативних рішеннях, без прийняття довгоочікуваних нормативно-правових актів, 
системної політики і підтримки держави. Саме тому розвиток страхової галузі в Україні 
вимагає розроблення і поетапної реалізації заходів, спрямованих на підвищення контролю 
якості страхових послуг, що неможливо реалізувати без залучення інвестицій [1, С. 273]. 

Основними проблемами, які негативно впливають на розвиток страхового ринку в 
Україні, є: 

− відсутність політичної та економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 
неплатоспроможність населення, дефіцит фінансових ресурсів; 

− cлабкі зовнішньоекономічні зв’язки України у сфері страхування з іншими країнами; 
− недосконала і фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій 

на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;  
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− високий рівень інфляції, що унеможливлює реалізацію надійних інвестиційних 
програм, а також фінансових механізмів для довгострокового розміщення страхових 
резервів; 

− слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змогу використовувати цінні папери 
як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;  

− відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії 
банківського та страхового секторів економіки, низький рівень розвитку допоміжної 
інфраструктури страхового ринку;  

− неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, відсутність 
довіри населення до страхування [7, С. 31]. 

Перспективи розвитку страхової галузі потребують докорінних змін у системі 
підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку. Визначені проблеми 
страхового ринку України дають змогу виділити певні напрями та перспективи його 
розвитку в майбутньому. 

Головними напрямами розвитку повинні стати: реалізація єдиного бачення 
стратегічного розвитку вітчизняного страхового сектору та його окремих складових; 
приведення чинного законодавства у відповідність з нормами, правилами та вимогами країн 
Європейського Союзу; вдосконалення державного нагляду шляхом впровадження 
пруденційного нагляду за страховою діяльністю, що передбачає комплексний контроль 
таких параметрів діяльності страховиків, як внутрішня система управління і контролю за 
ризиками, прозора фінансова звітність, виявлення недоліків у діяльності страховиків на 
ранніх стадіях їх розвитку; сприяння зростанню довіри населення до страхових організацій 
та посередників.  

Таким чином, вирішення проблем вітчизняного страхового ринку дасть змогу 
використовувати його можливості як потужний інструмент соціального захисту населення, а 
в довгостроковій перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів [3]. 

Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових 
послуг необхідна злагодженість та координованість роботи як держави, так і страхових 
компаній. При цьому держава має забезпечити ринок стабільною нормативною базою, 
необтяжливим державним наглядом, а з іншого боку, страхові компанії мають бути 
максимально сумлінними та чесними у процесі співпраці зі своїми клієнтами.  

Ринку страхових послуг в Україні необхідно почерпнути досвід інших країн світу, щоб 
мати в майбутньому перспективи для розвитку держави, для стабільності національної 
економіки, а головне, для забезпечення інтересів громадян та юридичних осіб. Таким чином, 
вирішення проблем вітчизняного страхового ринку дасть змогу використовувати його 
можливості як потужний інструмент соціального захисту населення, а в довгостроковій 
перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів. 
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У статті запропоновано підхід щодо розв’язання відомої теоретичної задачі аналізу 
параметричної відмови вимірювальної системи на основі нестаціонарного розв’язку 
системи диференційних рівнянь при плануванні ремонту або оновленні технічної бази. 
Ключові слова: параметрична відмова, вимірювальна система, імовірність стану системи. 
 
В статье предложено решение известной теоретической задачи анализа 
параметрического отказа измерительной системы на основе нестационарного решения 
системы дифференциальных уравнений при планировании ремонта или обновления 
технической базы. 
Ключевые слова: параметрический отказ, измерительная система, вероятность состояния 
системы. 
 
The article proposes an approach to solve the well-known theoretical problem of the 
measurement system parametric failure analyzing based on a non-stationary solution of a 
differential equation system during planning a repair or updating a technical base. 
Keywords: parametric failure, measurement system, system state probability. 

 
Ефективне функціонування вимірювальних систем (ВС) пов’язано із отриманням 

даних про різні фізичні величини, що характеризують їх стан та відповідно справність 
обладнання. Відхилення параметрів вимірювальних систем за межі допустимих значень 
призводить до порушення їх роботоздатності та називається параметричною відмовою [1; 2]. 

У роботі запропоновано підхід щодо розв’язання відомої теоретичної задачі аналізу 
параметричної відмови вимірювальної системи на основі нестаціонарного розв’язку системи 
диференційних рівнянь на рівні планування та прогнозування при проведенні ремонту або 
оновленні технічної бази. 

Вивчення процесу параметричної відмови ускладнюється тим, що даний процес не є 
стаціонарним та представляє собою багатовимірний випадковий процес, компоненти якого 
залежні та мають різні імовірнісні властивості. Отже, перспективним підходом дослідження 
цього процесу є використання комп’ютерного імітаційного моделювання [3] у відтворенні 
процесу параметричної відмови в часі із врахуванням всіх деградаційних процесів та їх 
взаємозв’язків. 

Основні положення: 
- вимірювальна система складається з кінцевого числа n засобів, вимірювальних 

перетворювачів (давачів) та з’єднувальних шлейфів (ліній); 
- для кожного давача з номером і є певний набір параметрів, що його визначають Uik, 

k=1, 2, …, mi, де mi – загальне число параметрів. Для кожного параметра Uik задано його 
номінальне значення 0

ikU , якщо воно не виходить за межі заданого інтервалу допустимих 
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значень ( )(max)

ikik

(min)

ikik UUUS <<= 0 , де (min)

ikU і (max)

ikU  – відповідно нижня і верхня межа інтервалу 
допустимих значень, за такої умови рахується, що засіб із номером і функціонує нормально. 
Відхилення значення від заданого інтервалу призводить до параметричної відмови засобу, 
тим самим погіршується його робота [4]. 

- при функціонуванні у вимірювальній системі протікають деградаційні процеси, під їх 
дією значення параметрів Uik=Uik(t)змінюються у часі t. Так, для прогнозного відрізку часу 
t
*
>t за межі допусків Sik може вийти різна кількість параметрів Uik, тоді система може 

перебувати в любому із наступних станів: 
� Еi0=Еi0(t) – до моменту часу t відмов не відбувається, значення всіх визначаючих 

параметрів Uik=Uik(t) знаходиться в межах інтервалів Sik; 
� Еi1=Еi1(t) – на момент часу t маємо одну відмову, значення одного з визначальних 

параметрів виявилося за межами відповідного інтервалу його допустимих значень; 
� Еik=Еik(t) – до моменту t відбулось k відмов, значення k визначальних параметрів із 

загального числа m, виявилися за межами відповідних інтервалів їх допустимих 
значень; 

� ( )tEE
ii imim = – до часу t відбулось mi відмов, значення всіх mi визначальних параметрів 

виявилися поза межами відповідних інтервалів їх допустимих значень. 
- на прогнозований момент часу t=t

* кожен засіб може оказатися із імовірністю 
Рik=Р(Аik) у будь-якому з описаних станів. Випадкова подія Аik вказує на стан Еik=Еik(t*), у 
якому число k визначальних параметрів, що знаходяться за межами інтервалу Sik, може 

досягнути встановленої критичної величини k , imk ≤≤1 , тоді засіб із номером і перейде у 
неробочий стан. Імовірність такого стану для засобу із номером і=1, 2,…, n позначається як 

( )
kikii APPP == ; 

- отже, для параметрів, що визначаємо Uik=Uik(t), інтенсивність відмов ikλ  і 

відновлення ikµ  однакові в однотипних давачах: n...,,,i,,:m...,,,l,k ilikiliki 2121 ====∀ µµλλ . 
В подальшому це дозволить використати для спрощення розрахунку імовірності стану 

кожного окремого засобу, сумарні інтенсивності відмов ∑
=

=
im

k

iki

1

λλ  і відновлення ∑
=

=
im

k

iki

1

µµ ; 

- функції щільності потоків відмов і відновлення описані показниковими законами з 
параметрами iλ  і iµ , при цьому потік відмов в кожному із засобів (давачів) вимірювальної 
системи найпростіший (це так звана стаціонарність часу виникнення відмов, імовірність 
виникнення яких залежить тільки від величини інтервалу); 

- необхідно розрахувати імовірності Рik=Р(Аik) стану кожного і-го засобу як елементу 
вимірювальної системи для будь-якого моменту часу t поетапно, а потім для знайдених 
ймовірностей Рik розрахувати імовірність 

n,a*P  стану вимірювальної системи у цілому; 

- для побудови алгоритму розрахунку складемо систему диференційних рівнянь: 
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Отримана система лінійних рівнянь (1) відносно невідомих функцій імовірності Рk(t), 
k=0, 1, 2, …, mi, відома як система Ерланга для початкових умов 

( ) ( ) m...,,,k,tp,tp k 2100100 ===== .    (2) 
Стаціонарний розв’язок системи (1) буде мати вигляд 

∑
∞
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=







−==
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00 1121
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λ
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Нестаціонарне рекурентне розв’язок рівняння (1) для різного числа m визначальних 
параметрів у вимірювальній системі розраховується за наступною формулою 
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де ( )tp j,m – імовірність події, яка полягає в тому, що із загального числа m визначальних 

параметрів за межами допусків може бути їх фіксоване число; ( )km p1+∆ – визначник (m+1)-го 
порядку матриці А коефіцієнтів системи рівнянь, що відповідають системі (1) 

AY=B,       (3) 
де А – матриця коефіцієнтів системи рівнянь; Y – вектор, компоненти ( )py k,i  якого є 

функціями від ймовірностей ( ) ,m...,,,,k,tp ik,i 210= для засобів з номерами і=1, 2,…, n; В – 

вектор правих частин системи рівнянь; ( )( )k

j

m p1
1
+
+∆  – визначник, який 

утворений із визначника ( )km p1+∆  шляхом заміни у ньому стовпця з 

номером 1+j  вектором В. 

Надалі для знайдених значень ймовірностей ( )tp j,m  

розрахуємо ( )*

n,a
tp *  стан вимірювальної системи на прогнозований 

момент часу *tt =  за заданим алгоритмом (рисунок), який можна 
застосувати на прикладі системи пожежної автоматики.  

Така система охоронно-пожежної сигналізації містить два 
функціональних блоки: блок підвідних кабельних ліній (шлейфи) та 
елементи вимірювальної системи, яка включає контрольні панелі, 
оповіщувачі (давачі і детектори), виконавчі пристрої, пристрої 
відеоспостереження, сигналізації (сирени, дзвінки), джерела 
живлення та ін. Обладнання вважається неробочим, якщо в певний 
момент часу відбулася відмова хоча б одного або декількох 
визначальних параметрів, що характеризують його поточний 
технічний стан. 

Даний підхід дозволяє спрогнозувати імовірність неробочого 
стану вимірювальної системи на основі статистичних даних для 
довільного моменту часу, розраховувати стан систем, для яких є 
характерні як параметричні, так і інші види відмов. 
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Рисунок. Структурна схема 
алгоритму розрахунку 
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СТВОРЕННЯ ДОДАТКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ 
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Розглянуто сучасні навчальні інформаційні системи, що призначені для вивчення мов 
програмування, визначено їхні переваги та недоліки. Описано власний додаток для 
вивчення мов програмування. Створений додаток дозволяє користувачеві переглядати 
теоретичний матеріал для вивчення мов програмування, аналізувати приклади 
розв’язків задач з програмування та перевіряти власні коди за допомогою онлайн-
компілятора. 
Ключові слова: інформаційна система, кодування, додаток, мова програмування. 

Рассмотрены современные учебные информационные системы, предназначенные для 
изучения языков программирования, виявлены их преимущества и недостатки. 
Описано авторское  приложение для изучения языков программирования. Созданное 
приложение позволяет пользователю просматривать теоретический материал для 
изучения языков программирования, анализировать примеры решений задач по 
программированию и проверять собственные коды с помощью онлайн-компилятора. 
Ключевые слова: информационная система, кодирование, приложение, язык 
программирования. 

Modern educational information systems designed to study programming languages have 
been considered, their advantages and disadvantages have been identified. The proprietary 
application for learning programming languages has been described. The created application 
allows users to view theoretical material for learning programming languages, analyze 
examples of solutions to programming tasks and verify their own codes using the online 
compiler. 
Keywords: information system, coding, application, programming language. 

Сьогодні, коли IT-технології досягли небаченого розвитку, вміння програмувати є 
актуальним як ніколи. Багато людей починають з самоосвіти. Теоретичний матеріал можна 
вивчити за підручниками, що є в інтернет-мережі. Але тільки теоретичної підготовки замало 
для досягнення поставленої мети. Потрібно багато практикуватися в реалізації алгоритмів 
мовою програмування. Для набуття досвіду програмування можна застосовувати 
різноманітні навчальні інформаційні системи, в яких зосереджені засоби для набуття 
теоретичних знань, практичних навичок та можливості спілкування з більш досвідченими 
фахівцями. Такі системи надають допомогу в реалізації безлічі задач. 

Огляд існуючих навчальних інформаційних систем для вивчення мов 
програмування. Проаналізувавши різні навчальні інформаційні системи для вивчення мов 
програмування, зазначимо ті, які користуються найбільшою популярністю. Онлайн 
супермаркети App Store та Google Play, що дозволяють власникам пристроїв з мобільною 
операційною системою Android та іншими купувати такі додатки для вивчення мов 
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програмування: SoloLearn: Learn to Code, Mimo: Learn to Code & Program, Online Compiler 
(Beta). Також досить популярними вебсервіси METANIT.COM та Codewars.  

Результати аналізу згаданих інформаційних систем [1-4] представлені в таблиці. 
 

Таблиця  
Порівняння навчальних інформаційних систем для вивчення мов програмування 

Інформаційна 
система 

Переваги Недоліки 
Кількість мов 

програмування 
SoloLearn: Learn 
to Code 

Безкоштовний. 
Перевірка коду на 
мобільному пристрої 

Додаток орієнтований тільки 
на  початківців. 
Навчання представлене 
трьома мовами (російська, 
англійська, іспанська) 

13 

Mimo: Learn to 
Code & Program 

Додаток орієнтований  
від початківців до 
досвідченого 
користувача.  
Має надзвичайно 
простий інтерфейс. 

Умовно безкоштовний  27 

Online Compiler 
(Beta) 

Безкоштовний. 
Перевірка коду на 
мобільному пристрої 

Необхідність встановлення 
на пристрої. 
Не можна відобразити одну 
програму на різних вкладках 

23 

METANIT.COM Містить актуальну 
інформацію про 
популярні мови 
програмування 

Не має можливості online 
компіляції коду. 

Мова C# і технологія 
сімейства .NET 
технології на базі Java, 
Python, робота з базами 
даних вебтехнології 

Codewars Багато практичних 
завдань 

Немає теоретичного 
навчання 
Сервіс англійськомовний 

20 

 
Постановка завдання – створити інформаційно-навчальний додаток 

«PROGRAMMING HANDBOOK» з актуальною інформацією для вивчення С++, С#,  JAVA, 
PYTHON, який дозволяє переглядати приклади програм, використовувати онлайн-
налагодження власних кодів, враховуючи переваги та недоліки розглянутих навчальних 
інформаційних систем.  

Для реалізації інформаційної системи було обрано сучасну мову об’єктно-
орієнтованого програмування С# із застосуванням Windows Forms – інтерфейсу 
програмування додатків, відповідального за графічний інтерфейс користувача. Середовище 
розробки – Microsoft Visual Studio.  

Для організації зручного і інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу створюваного додатка 
використовувалися компоненти Button, Label, PictureBox, TextBox, RichTextBox, TreeView, 
WebBrowser, Timer і контейнери: Panel, FlowLayoutPanel, TabControl. 

Після запуску програми бачимо головне вікно (рис. 1), яке містить меню та стартову 
сторінку програми – «Home».  
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Рис. 1. Головне вікно додатка «PROGRAMMING HANDBOOK» 

 
Кнопка Courses відкриває панель зі списком мов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Робота кнопок «Read More» та «Courses» 

 
Кожен корінь елемента TreeView  представляє тему курсу, що містить підтеми, які 

виводять теоретичну інформацію (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сторінка з теоретичною інформацією 
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Кнопка меню «Programs» відкриває сторінку з переліком тем, які містять приклади 
розв’язків задач на програмування, перехід по них відкриває їх розв’язок (рис. 4). Сторінка з 
розв’язком задачі містить її умову та панель, що організовує перегляд програм різними 
мовами програмування: C++, C#, Java, Python. Для зручності перегляду завдань та їх 
розв’язків користувач може приховати панель тем за допомогою відповідної кнопки. Щоб 
повернутись до переліку задач, слід натиснути кнопку Back. 

 
Рис. 4. Сторінка з рішенням задачі 

 
Кнопка Compiler відкриває сторінку, яка реалізована за допомогою елемента 

WebBrowser та, за наявності підключення до Інтернету, дозволяє користувачеві 
використовувати онлайн-компілятори (рис. 5) для мов програмування  C++, C#, Java, Python. 

 
Рис. 5. Онлайн-компілятор 

 
Розроблена навчально-інформаційна система «PROGRAMMING HANDBOOK» 

дозволяє переглядати теоретичний матеріал для вивчення мов програмування, аналізувати 
приклади розв’язків задач з програмування та перевіряти власні коди за допомогою онлайн-
компілятора. Таку систему можна доповнювати новим контентом та зручно використовувати 
для вивчення мови програмування. 
 
1. О сайте. METANIT.COM : веб-сайт. URL: https://metanit.com/ (дата звернення: 15.04.2020). 2. Топ 8 лучших 
ресурсов для практики программирования в 2018. Habr : веб-сайт. URL: https://habr.com/ru/post/414009/ (дата 
звернення: 16.04.2020). 3. 30+ онлайн ресурсов для изучения программирования в 2017. Habr : веб-сайт. URL: 
https://habr.com/ru/post/331530/ (дата звернення: 17.04.2020). 4. Microsoft запускає Visual Studio 2019 для 
Windows і Mac. Codeguida : веб-сайт. URL: https://codeguida.com/post/1754 (дата звернення: 17.04.2020). 
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В статті порушуються питання ціннісних аспектів права, особливості співвідношення 
та взаємодії права та справедливості як однієї з найважливіших морально-правових 
категорій. Висвітлено деякі філософсько-правові погляди мислителів щодо сутності 
поняття «справедливість», особливостей забезпечення екологічних прав людини та 
громадянина.  
Ключові слова: справедливість, екологічні права людини та громадянина, охорона 
навколишнього середовища, екологічна безпека. 
 
В статье поднимается вопрос ценностных аспектов права, особенности соотношения и 
взаимодействия права и справедливости как одной из важнейших морально-правовых 
категорій. Освещены некоторые философско-правовые взгляды мыслителей о 
сущности понятия «справедливость», особенностей обеспечения экологических прав 
человека и гражданина.  
Ключевые слова: справедливость, экологические права человека и гражданина, охрана 
окружающей среды, экологическая безопасность. 
 
The article addresses the issues of value aspects of law, especially the correlation and 
interaction of law and justice as one of the most important moral and legal categories. Some 
philosophical and legal views of thinkers on the essence of the concept of «justice», the 
peculiarities of ensuring the environmental rights of man and the citizen are covered.  
Keywords: justice, environmental rights of human and citizen, environmental protection, 
environmental safety. 
 

Верховна Рада України, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних 
умов її життя, 1996 року прийняла Конституцію незалежної європейської держави. Наріжне 
положення ст. 3 Конституції передбачає, що однією з визначальних засад конституційного 
ладу є зумовленість змісту та спрямованості діяльності держави гарантіями прав і свобод 
людини, відповідальністю держави перед громадянами за свою діяльність.  

Розуміння справедливості було обґрунтовано у працях основоположників 
європейської філософії права: Г. Гроція, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса, Дж. Локка та ін. Також 
розгляду ціннісних аспектів права були присвячені праці С. Сливки, О. Дзьбаня, 
В. Нерсесянця та ін.  

Підґрунтям утвердження в країні демократичних і правових стандартів є відповідний 
рівень розвитку правової свідомості людини, тому теоретичне осмислення механізмів, що 
лежать в основі правової свідомості особистості, її структури набуває особливої 
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актуальності. Аналіз змісту компонентів політико-правової свідомості, окрім теоретичного, 
має й суто практичне значення, оскільки він (зміст), з одного боку, залежить від суспільства, 
у якому становиться людина, впливаючи на її поведінку, а з іншого, – здійснюючи вплив на 
формування та становлення політико-правової свідомості особистості, ми певною мірою 
впливаємо на формування політико-правових стандартів у суспільстві. 

Метою статті є розгляд поняття справедливості як предиката правової держави та 
підґрунтя забезпечення екологічних прав людини та громадянина. 

Розкриття сутності поняття справедливості в умовах переоцінки системи цінностей, 
зважаючи на переломні моменти в розвитку держави, є особливо актуальним. Ще Цицерон 
найважливішу роль в державі приписував праву і справедливості, зауважуючи, що її слід 
додержуватись, оскільки вона має ознаки доброчесності та загальної корисності. 
Справедливість постає тим підґрунтям загальнолюдських цінностей, яке дозволяє 
забезпечити безпеку особистості.  

Здійснюючи дефініцію поняття справедливість, спираючись на теорію права, 
визначаємо її як ознаку правової держави, юридичну відповідальність й етичний ідеал 
людських взаємовідносин у розподілі прав і обов’язків між членами суспільства. 

Найяскравіше зміст справедливості розкривається через право. Усвідомлюючи 
справедливість права вмотивовуємо ту тезу, що право є носієм справедливості, у якому 
втілено правомірність, принцип рівності та свободи людини. Правова справедливість 
повинна бути визнана усіма членами суспільства, а також у ній певною мірою втілюється 
соціальна справедливість. Не варто допускати підміни справедливості у правовій державі 
іншими її видами, наприклад, особистісною, політичною, релігійною тощо. Оскільки останні 
вияви не можуть виступати всезагальною мірою оцінки взаємовідносин, вони властиві лише 
для індивідуальної сфери правового простору. Забезпечення правового характеру 
справедливості призводить до того, що справедливість розуміється як не правове начало. 
Саме у такому випадку відбувається підміна значення справедливості індивідуальними 
інтересами.  

Як зазначає В. Нерсесянц [1, С. 46], тлумачення справедливості передбачають 
впорядкування суспільних відносин на основі визнання за кожною людиною формальної 
рівності. Здійснюючи пошук підстав справедливого суспільства, спираємось на теорію 
справедливості Дж. Роулза [3, С. 201], який виводив наступні принципи справедливості: по-
перше, кожен індивід повинен володіти рівним правом стосовно системи основних свобод; 
по-друге, різні види нерівності (зазначав про соціальну й економічну нерівність) повинні 
організовуватись таким чином, щоб служили благу найменш процвітаючої частини 
суспільства відповідно до принципу справедливих заощаджень. 

Аналізуючи аспекти справедливості як ознаки правової держави, можна виділити його 
прояви в наступних вимірах. По-перше, загальнолюдському, який передбачає реалізацію 
демократичних, гармонійних основ людських взаємовідносин. По-друге, соціальному, що 
проявляється у формуванні суспільних відносин, гарантує безпеку та рівність членів 
суспільства, а також виступає мірилом соціальної справедливості. По-третє, 
індивідуальному, який виявляється в особистісному відчутті справедливості (яка є 
елементарною властивістю людини як моральної істоти), спираючись на уявлення 
справедливого чи несправедливого. Так, О. Хеффео споріднює її з моральним обов’язком, 
що не є тотожним примусу. Особистість повинна мати можливість реалізовувати свій 
потенціал і розвивати власну індивідуальність, фактичну корисність будь-чого для людини.  

Екологічні права людини та громадянина пов’язані з охороною, використанням, 
відтворенням природних ресурсів. Згідно із ст. 9 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [3], до особливостей системи екологічних прав 
громадян можна віднести, по-перше, екологічні права, що спрямовані на задоволення 
екологічних потреб і забезпечують реалізацію екологічних інтересів. Це основна особливість 
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екологічних прав громадян, яка вказує на суть, призначення цієї категорії прав. По-друге, 
центральною ланкою, основою системи екологічних прав є право громадян на безпечне 
довкілля. Система екологічних прав громадян складається на базі цього права. Воно і є 
метою їх реалізації. По-третє, пріоритет екологічних прав громадян у загальній системі прав 
людини і громадянина, насамперед пріоритет права на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля. Виходячи з інтересів забезпечення безпеки навколишнього природного 
середовища, допускається обмеження низки інших прав, в тому числі і прав 
природокористування. По-четверте, забезпечення екологічних прав громадян є центральною 
і кінцевою метою екологічної політики держави. Вони визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави в екологічній галузі. По-п’яте, система екологічних прав громадян 
України, їх механізми реалізації перебувають в стадії формування [4]. 

Неможливо здійснити реалізацію екологічних прав без дотримання механізмів, які 
передбачають процедурні моменти їх здійснення, встановлення обов’язків та шляхів захисту 
порушених прав. 

Так, у ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
формалізовані гарантії забезпечення екологічних прав. До них належать заходи, які 
здійснюються в межах держави щодо поліпшення навколишнього природного середовища; 
обов’язок суб’єктів господарювання застосовувати систему заходів щодо запобігання 
шкідливого впливу на навколишнє середовище, тобто дотримання екологічних вимог; 
охорона навколишнього природного середовища; контроль за дотриманням екологічного 
законодавства. Варто зауважити те, що діяльність, яка порушує екологічні права людини та 
громадянина на безпечне навколишнє середовище, згідно з чинним законодавством повинна 
припинятись.  

Що ж до механізмів захисту екологічних прав, то, на даний час, він здійснюється 
судовим шляхом, що уможливлює відновлення порушеного чи підтвердження оспорюваного 
права. Зокрема, захист може стосуватися визнання права, припинення певної дії, зміни чи 
припинення певних правовідносин, відшкодування завданої шкоди, визнання певного 
рішення недійсним та ін. Вибір конкретного способу залежить від особливостей права, що 
порушено, конкретних правовідносин, їх суб’єктного складу та повинен бути оптимальним 
та ефективним за його кінцевим результатом. 

В основі правової реальності суспільної формації лежать ідеї справедливості, рівності, 
які є домінантними орієнтирами правового суспільства. Справедливість виступає тим 
специфічним механізмом, за допомогою якого забезпечується рівновага правових цінностей. 

Розвиток суспільства на сучасному етапі існування висуває необхідність розробки 
універсальних принципів справедливості. У їх межі варто включати наступні вимоги: 
неупередженість, відповідальність, моральний обов’язок. Вагомою основою справедливості 
як предикату правової держави виокремлюємо загальнолюдські цінності, спираючись на 
концепції природного права, основою яких є уявлення про людину як самостійного 
індивідуума, який наділяється невід’ємними правами та здатний самостійно регулювати 
свою поведінку згідно із суспільно-визначеними нормами.   
 
1. Нерсесянц В. С. Философия права. 2-е узд., перераб. и доп. М. : Норма, 2006. 848 с. 2. Роулз Дж. 
Справедливість як чесність: політична, а не метафізична. Лібералізм: антологія. К., 2002. 1122 с. 
3. .Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 4. Про охорону навколишнього 
середовища : Закон України від 25 червня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. 
5. Волощук В. Екологічно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Демократичне врядування : наук. 
вісник. 2008. Вип. 1. 
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У статті охарактеризовано поняття серійних вбивств з історичного та правового 
аспектів. Досліджено особливості зародження цього виду злочину та проаналізовано 
осіб, які вперше вчинили серійні вбивства. Запропоновано власне визначення цього 
поняття. 
Ключові слова: серійне вбивство, вбивця, маніяк, кримінальне право, покарання, історія, 
мотив, серійність, труп. 
 
В статье охарактеризованы понятия серийных убийств с исторического и правового 
аспектов. Исследованы особенности зарождения этого вида преступления и 
проанализированы лица, впервые совершившие серийные убийства. Предложено 
собственное определение этого понятия. 
Ключевые слова : серийное убийство, убийца, маньяк, уголовное право, наказание, история, 
мотив, серийность, труп. 
 
The article describes the concept of serial killings from the historical and legal aspects. The 
features of the origin of this type of crime are investigated and the persons who committed 
serial killings for the first time are analyzed. An own definition of this concept is proposed. 
Keywords: serial murder, killer, maniac, criminal law, punishment, history, motive, serial 
character, corpse. 
 

У ХХІ столітті однією з основних причин, що породжує численні порушення 
людських прав і свобод, є злочини. Поряд з випадками тероризму, політичного екстремізму, 
проявами організованої злочинності, щорічно реєструються випадки скоєння вбивств, що 
мають ознаки серійності. За даними Головного статистичного управління МВС України за 
останні роки кількість скоєних серійних вбивств значно зросла не тільки в Україні, а у 
всьому світі. Якщо ж звернутися до історії, то серійні вбивці з’являлися із закономірною 
регулярністю у всіх країнах за всіх часів і при всіх режимах. Вони завжди викликали і 
продовжують викликати почуття страху, адже їх жертвами може стати будь-яка особа. 
Вважаємо за доречне проаналізувати особливості скоєння серійних вбивств у історичному 
аспекті, адже важливо зрозуміти, які мотиви передували їх скоєнню, які наслідки це за собою 
понесло. 

При написанні цієї статті було опрацьвано наукові дослідження авторів: Лавріна О. П., 
Фріса П. Л., Михайлова О. Ю., Шехтера К., Еверита Д., Фесенка Є. В., Гончаренка В. Г., 
Андрушка П. П. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити і розкрити поняття серійних вбивств з 
історичної та правої сторін, визначити, коли зародився цей вид злочину та хто вперше почав 
скоювати серійні вбивства. 

Найдавніші серійні вбивці почали з’являтися ще за часів Стародавнього світу. Перші 
серійні вбивці з’явилися в Римській імперії ще 331 році до нашої ери. Римські історики 
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згадували жінок, які додавали до своїх страв отруту. На жаль, кількість їхніх жертв не 
відома, як і те, чи понесли вони покарання за свої злочини, оскільки ніяких даних про це не 
збереглося до наших днів. В добу античності дослідники ще не поділяли вбивства на серійні:  
такого поняття просто ще не існувало. В працях давніх істориків, філософів ми можемо 
знайти лише деякі абзаци, розділи або речення про скоєння вбивства двох і більше осіб, але 
більшість таких випадків нам невідомі або дійшли до нас лише в загальних обрисах, тому й 
судити про них ми можемо лише поверхнево. 

Згідно з законодавством Римської імперії за серійне вбивство були передбачені 
покарання у вигляді страти. Звичайним способом страти в епоху класичного Риму було 
відсічення голови сокирою. Також існували такі види смертної кари, як спалення, скидання 
зі скелі, четвертування, повішення та розп’яття, проте це не спиняло злочинців і скоєнні 
злочини тому доказ. Найпоширенішим способом серійного вбивства в давній період було 
отруєння небезпечними для життя людини речовинами. На той час існували сотні видів 
отрут й було багато людей, які займалися їх виготовленням. Цьому є підтвердження в праці 
відомого римського історика Тита Лівія «Історія від заснування міста» [1, С. 36].  

Однією з найвідоміших отруйниць в 1 ст була Лакуста, послугами якої користувалися 
навіть імператори. Її злочини згадуються в працях давньоримських істориків. Один із 
злочинів Лакусти описано в «Анналах» Тацита Корнелія [2]. В уривку описується дія отрути, 
яку приготувала Лакуста.  

У добу Середньовіччя однією з найбільш відомих держав, де були зафіксовані серійні 
вбивства була Франція. Відповідно до законів виділялися такі покарання за скоєння 
серійного вбивства, як смертна кара, у вигляді: спалювання, обезголовлювання та повішення. 
Одним із найвідоміших серійних вбивць доби Середньовіччя у Франції був маршал Жиль де 
Лаваль (Синя борода), барон де Ре, якого звинувачували у вбивстві понад 700 дітей [3, 
С. 143]. Де Лаваль з 1432 року почав викрадати дітей, над якими робив досліди, намагаючись 
досягти безсмертя, а також втілюючи свої сексуальні патології. Крім того, у 1438 році у 
замку Тиффож поселяється італієць Франческо Прелаті, якого вважали чаклуном та 
алхіміком. Він заявив, що мав зв’язок з демоном Барроном. Прелаті запевнив Жиля де Ре, що 
Баррон дасть тому багато грошей, якщо барон буде приносити демонові в жертву дітей. 
Врешті-решт те, що стали зникати діти помітили й тільки дії герцога Бретані та єпископа 
Нанта зупинили маніяка. Було скликано церковний суд, який засудив Жиля де Лаваля до 
страти. Наприкінці вересня 1440 року Жиля де Ре повісили, а труп спалили. 

Однією з найвідоміших серійних вбивць 17 ст. була Елізабет Баторі, яка навіть увійшла 
в Книгу рекордів Гінеса, як жінка, що скоїла найбільшу кількість вбивств. Її справа набула 
надзвичайного резонансу в тогочасному суспільстві й з приводу цієї постаті та її злочинів 
написано безліч наукових праць та книг. Але особисто автор хоче виділити працю Ласло 
Туроці «Tragica Historiа», в якій автор описує способи, кількість жертв та ставлення 
суспільства до графині [4]. Покаранням на той момент за такий злочин вважалася смертна 
кара у вигляді спалення, четвертування, обезголовлювання та повішення, усе залежало від 
тяжкості обставин, покарання встановлювала церква. Але Елізабет Баторі понесла інше 
покарання. Її заточили в Чахтицькому замку, замурувавши в кімнаті, де перед цим заклали 
цеглою вікна та двері, залишивши лише отвір для передачі їжі: води та хліба. Так жінка 
протрималася 3 роки, 21 серпня 1614 року Баторі почала жалітися на холод, а вже вранці її 
знайшли мертвою. 

На період 20 ст. припадає розквіт серійних вбивств. Можна привести безліч прикладів 
надзвичайно жорстоких злочинів. Особливо це стосується 80-90 років, адже саме тоді 
кількість маніяків була рекордною. Можна виділити справу Луїса Альфреда Гаравіто 
Кубільоса більш відомого в Колумбії як Звір і Гуфі. Місцеві ЗМІ прозвали його «найгіршим 
серійним вбивцею в світі». Загалом доведено 138 злочинів – зґвалтованих і вбитих хлопчиків 
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переважно з бідних сімей віком від 6 до 16 років. Луїса Гаравіто заарештували в 1999-му, він 
відразу зізнався в 140 вбивствах, а потім, коли намалював карту поховань вбитих жертв, 
кількість можливих вбивств зросла до 300 дітей. Зараз він у в’язниці, відбуває довічне 
покараня, адже за законодавством Колумбіїї це максимально жорстоке покарання. 

Для того, щоб краще зрозуміти історичну складову серійних вбивств, потрібно 
визначити дефініцію цього поняття. Сам термін «серійне вбивство» є новим у порівнянні з 
іншими криміналістичними поняттями, хоча це явище має багате історичне підґрунття. На 
сьогодні в науці не існує єдиної думки щодо визначення цього поняття [9]. Варто зазначити, 
що серійним вважається вбивство двох та більше осіб [6, С. 56], виконавець відповідно 
йменується серійним вбивцею або маніяком. Згідно з статтею 115 Кримінального кодексу 
України, пунктом 2: «умисне вбивство двох або більше осіб карається  позбавленням волі на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі». 

Вперше поняття серійне вбивство було вжите в СРСР. Але належне трактування 
отримало у США в 70-80 рр. ХХ ст. «Серійність» стосовно вбивств розуміється як вчинення 
тим самим злочинцем чи однією злочинною групою двох і більше однотипних або 
однорідних вбивств на конкретній територіі й протягом певного часу, що пов’язані спільним 
мотивом [7, С. 67]. Вперше термін «серійний вбивця» з’явився в 1976 році й він стосувався 
Нейлонового вбивці (Теда Банді) – американського серійного убивці, ґвалтівника і 
некрофіла, визнаного винним у вбивстві 30 жінок, хоча справжня кількість жертв 
залишається невідомою і ймовірно сягає понад 100. Був страчений на електричному стільці у 
1989 році. 

Х. Шехтер та Д. Еверіт, посилаючись на думки спеціалістів із ФБР вважають, що 
серійні вбивства – це щонайменше три вбивства, скоєні за певний час у різних місцях за 
одним мотивом та одним способом [8, С. 67–68]. 

Еджер С. пропонує таке визначення серійних вбивств: «Серіийним є вбивство, коли 
одна особа (чи більше) вчиняє друге або наступне вбивство, при цьому такі вбивства 
характеризуються відсутністю зв’язку «злочинець-жертва», зустрічаються в різний час, 
немає зв’язку з першими чи наступними вбивствами та часто злочини вчиняються в різних 
географічних регіонах».   

Проаналізувавши всю цю інформацію, ми можемо дати власне визначення серійного 
вбивства – це скоєне однією особою або групою осіб вбивство з особливою жорстокістю 
двох і більше осіб, яке характеризується певними ознаками та часовим проміжком. 

Є декілька ознак, за якими серійне вбивство відмежовується від звичайного умисного. 
Це потрібно для того, щоб виходячи з цих ознак  можна було виділити більш повну і точнішу 
дефініцію поняття «серійне вбивство»: 

1) кількість. У теорії Кримінального права України наближеним до поняття серійних 
вбивств є інститут повторності – самостійна форма множинності злочинів, яка передбачає 
вчинення кількох злочинних діянь, які віддалені між собою у часі. Серійні вбивства можна 
віднести до двох видів повторності: систематичності або злочинного промислу [10, С. 292-
293; 11 С. 177–178]; 

2) вчинені однією особою (не виключається співучасть інших осіб). Єдина допустима 
щодо серійних вбивств форма співучасті – це співвиконання. Кожен із співучасників повинен 
утворювати об’єктивну сторону складу злочину, але дії суб’єктів можуть бути не 
ідентичними [10, С. 252–253; 11, С. 219, 291]; 

3) суб’єктивна сторона злочину може характеризуватися виною лише у формі умислу 
(злочинець чітко розуміє, що він скоює посягання на життя людини і передбачає смерть 
жертви). Під час характеристики суб’єктивної надзвичайно важливим є довести наявність 
умислу саме на момент скоєння злочину (наприклад, виключити смерть жертви внаслідок 
отриманих тілесних ушкоджень [10, С. 189–195; 12, С. 288]; 

4) мотив (спонука), яким керується людина для вчинення будь-якого діяння, в тому 
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числі злочину. Мотиви серійних вбивств – це так званий комплекс, емоційно 
опосередкованих зв’язків і підсвідомих психологічних спонук, що означає відсутність 
мотиву у кримінально-правовому розумінні як частини суб’єктивної сторони складу злочину. 
Серійний вбивця зазвичай вчиняє вбивство заради самого вбивства, для нього це спосіб 
отримання задоволення [10, С. 204; 11, С. 159; 13, С. 9–10]; 

5) «маска нормальності» – це так звана загадкова ознака серійного вбивці, здатність 
здаватися абсолютно нормальною, психічно здоровою людиною, приховуючи від всіх свою 
справжню суть. Серійні вбивці в більшості випадків відчувають агресію лише в момент 
скоєння злочину, після його вчинення позбавляються тягаря інстинктів і є прикладом 
цілковитої врівноваженості [12, С. 15–18]; 

6) періоди «емоційного спокою» – це період «охолодження», коли злочинець  не вчиняє 
вбивства і тимчасово заспокоюється. Даний період і є перервою у часі між скоюваними 
злочинами. Ця перерва може бути різною і варіюватися від декількох годин до десятків років 
[13]; 

7) ритуал – це схема послідовних дій, які здійснює серійник під час скоєння злочину. 
Цей процес починається з моменту, коли він вперше задумується про вбивство та 
закінчується емоційними переживаннями злочинця, що супроводжують його вже після 
реалізації задуманого, майже до початку скоєння наступного вбивства [12, С. 20–45]. 

Отже, серійні вбивства зародилися ще за часів існування Римської імперії. Впродовж 
наступних століть способи скоєння даного злочину еволюціонували. Найбільший розквіт, 
судячи з кількості злочинців і гучних справ, припадає на 60-90 роки ХХ століття. Саме в цей 
період вперше застосовується поняття «серійне вбивство» та «серійний вбивця» щодо 
Теодора Банді (американець, «нейлоновий вбивця»). Також дані поняття вперше були 
застосовані в СРСР щодо Андрія Чикатило. 

Досі вчені не дали єдиного визначення поняття «серійне вбивство», але 
проаналізувавши всі ознаки цього феномену та визначення даного поняття дослідниками, ми 
дали своє визначення поняттю серійне вбивство – це скоєне однією особою або групою осіб 
вбивство з особливою жорстокістю двох і більше осіб, яке характеризується певними 
ознаками та часовим проміжком. Його основними ознаками є: кількість; вчинення однією 
особою (не виключається співучасть інших осіб); суб’єктивна сторона злочину; мотив; 
«маска нормальності», періоди «емоційного спокою»; ритуал. 
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У статті розглянуто питання щодо поняття та запровадження ринку землі в Україні, 
досліджено різні підходи до тлумачення дефініції «ринок землі». Проаналізовано 
європейський досвід запровадження ринку земель, визначено позитивні наслідки та 
загрози запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. 
Ключові слова: ринок землі, земельна реформа, мораторій на продаж земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, купівля-продаж, державне регулювання. 

 
В статье рассмотрены вопросы понятий и введения рынка земли в Украине, 
исследованы различные подходы к толкованию дефиниции «рынок земли». Также 
проанализирован европейский опыт, определены положительные последствия и 
угрозы введения рынка сельскохозяйственных земель в Украине. 
Ключевые слова: рынок земли, земельная реформа, мораторий на земельные участки, 
земля, купля-продажа, государственное регулирование. 
 
The article discusses the concept and establishment of the land market, explores different 
approaches to interpreting the definition of «land market». The European experience and the 
positive effects and threats of introducing the agricultural land market in Ukraine are also 
analyzed. 
Keywords: land market, land reform, land moratorium, land, purchase and sale, state regulation. 

 
До 2020 року Україна залишалася мало не єдиною демократичною державою у світі, де 

власники землі досі не мають права розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, не 
можуть віддавати це майно під заставу, не можуть продавати свої паї, а отримані гроші 
вкласти в іншу справу чи актив. Тобто громадяни України не є повноцінними власниками 
своєї ж власності. Такий стан речей суперечить загальносвітовій системі цінності прав та 
свобод людини у демократичному суспільстві. Враховуючи, що із 6,9 мільйона селян-
власників земельних часток (паїв) в Україні 1,6 мільйона власників, мають вік понад 
70 років, а 1,4 мільйона вже є померлими [1], можна припустити, що використання значної 
кількості даних земельних ділянок не приносить можливого позитивного ефекту для їх 
власників, спадкоємців або для держави. Отже, замість того, щоб виконувати своє 
призначення засобу виробництва національного масштабу, земля так і залишається об’єктом 
реформ. Запровадивши мораторій на продаж землі, держава де-факто заборонила її 
власникам розпоряджатися власним майном. Безумовно, запровадження ринку землі в 
Україні матиме як позитивні, так і негативні наслідки, а їхнє співвідношення залежатиме від 
ефективності ринку.  

Нині питання запровадження ринку землі в Україні є досить популярним серед 
вітчизняних науковців, політиків та громадських діячів. Проводиться значна кількість 
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досліджень щодо механізму державного регулювання ринку землі, нормативно-правового 
забезпечення земельних відносин в ринкових умовах тощо. Серед науковців, які 
досліджували питання запровадження ринку землі в Україні, Н. В. Шарафутдінова,  
В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров, А. Г. Мартин, М. Г. Ступень, А. М. Мірошниченко,  
В. П. Жушман, В. М. Єрмоленко, І. І. Каракаш, А. М. Третяк, В. З. Янчук та інші.  

У вітчизняній літературі існують різні погляди щодо трактування самої суті ринку 
землі. Часто науковці трактують суть ринку землі практично тільки з економічного або 
юридичного погляду. Наприклад, Н. В. Шарафутдінова стверджує, що «з правової точки зору 
ринок землі являє собою сукупність суспільних відносин, що регулюються нормами чинного 
законодавства під час здійснення органами державної влади й місцевого самоврядування 
перерозподілу земель між їхніми власниками економічними методами» [2, С. 95]. На думку 
В. Я. Месель-Веселяк, земля за всіма правилами ринкової економіки повинна бути товаром, 
тобто купуватися і продаватися [3, С. 6]. В. С. Шебанін вважає, що ринок землі повинен 
функціонувати, оскільки приватна власність на землю стимулює її ефективне використання, 
а не врахування вартості землі спотворює вартість створюваного продукту і не забезпечує 
нормального процесу відтворення [4, С. 73].  

Існує думка, що важливим фактором у структурі поняття ринку земель є вартість 
земельної ділянки [5]. Так, М. М. Федоров підкреслює, що в основу земельного ринку має 
бути покладено не тільки визначення землі товаром з урахуванням її специфічних 
властивостей, а і включення землі як капіталу в економічний обіг на рівні з іншими засобами 
виробництва. Саме цей учений, на нашу думку, найточніше і найширше визначає поняття 
«ринок земель сільськогосподарського призначення», розглядаючи його як систему 
економіко-правових відносин, що забезпечує його суб’єктам здійснення цивільно-правових 
угод з приводу переходу права власності на земельну ділянку або права користування нею з 
урахуванням попиту та пропозиції [6]. 

 Не зважаючи на багаточисельність наукових досліджень, єдиної науково 
обґрунтованої думки щодо моделі ринку сільськогосподарських земель в Україні так і не 
сформовано. Використовуючи аналітичний, діалектичний ретроспективний методи, метод 
дедукції та інші загальнонаукові методи пізнання було розглянуто та узагальнено  різні 
точки зору щодо перспектив запровадження ринку сільськогосподарських земель із 
врахуванням європейського досвіду для українських землевласників. 

Таким чином мета статті полягає у визначенні перспектив запровадження ринку 
сільськогосподарських земель в Україні, а також виділенні позитивних аспектів 
європейського досвіду правового регулювання ринкових відносин, які могли б бути 
імплементовані в законодавство України. 

 Ринок землі, реалізований у тій чи іншій формі з урахуванням специфіки 
економічного стану та рівня досконалості законодавчого забезпечення цього ринку, а також 
можливостей реалізації в ньому інтересів різних потенційних його учасників, об’єктивно 
може бути основою подальшого розвитку земельних відносин в Україні у напрямі 
досягнення максимально можливого рівня їх завершеності [7, С. 128]. У зв’язку із цим 
виникає питання: «Чи є ринок земель в Україні?». Як відомо, відповідно до пункту 15 
Перехідних положень Земельного кодексу України, купівля-продаж або іншим способом 
відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні заборонено до 
набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення [8]. 
Відповідно, землі іншого цільового призначення можуть перебувати у вільному обігу 
відповідно до чинного законодавства України.  

Згідно з даними Державного земельного кадастру загальна площа земель України 
становить 60,35 млн га, з яких 41,5 млн га (68,8% території) – землі сільськогосподарського 
призначення (в тому числі орна земля – майже 33 млн га). Таким чином, близько 70% земель 
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в Україні залишаються поза ринком. Чи можна вважати такий ринок повноцінним? 
Очевидно, що ні.  

Аналіз закордонного досвіду свідчить про те, що ринок землі є невід’ємною частиною 
економіки будь-якої розвинутої держави. Відтак, формування та розвиток земельного ринку 
є необхідною умовою покращення соціально-економічного стану країни. 

М. Г. Ступень, з яким ми цілком погоджуємось, вважає, що запровадження 
повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення та його ефективного 
державного регулювання в Україні дозволить забезпечити реалізацію цілої низки важливих 
на сьогодні проблем [9, С. 40], зокрема: 

• повноцінна реалізація права приватної власності та інших прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення всіма суб’єктами земельних відносин;  

• створення сприятливого ринкового середовища, що забезпечує постійний перехід 
прав на нерухоме майно до найбільш ефективних власників; 

• кардинальне підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства;  
• раціональний перерозподіл та оптимізація використання земель 

сільськогосподарського призначення;  
• встановлення об’єктивної ринкової власності земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обороту;  
• підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу земель 

сільськогосподарського призначення та забезпечення стратегічної продовольчої безпеки 
держави;  

• безперешкодний доступ громадян до землі як ресурсу людського розвитку;  
• збереження та створення робочих місць у сільській місцевості;  
• стимулювання розвитку інститутів громадянського суспільства у питаннях захисту 

прав власників земельних ділянок. 
Відтак, серед основних негативних наслідків продовження мораторію на купівлю-

продаж вищезазначених земель можна виокремити такі: стримування оптимізації 
сільськогосподарського землеволодіння та землекористування, неможливість поліпшити 
технологічні умови використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних 
розмірів землеволодінь, нехтування землекористувачами правил збереження родючості 
ґрунтового покриву та інші. 

Досвід європейських країн пропонує різноманітні моделі запровадження ринку земель. 
Жодна з них не може бути стовідсотково імплементована в Україні, однак окремі їх елементи 
можуть бути використані. Зокрема, в Естонії право на купівлю мають лише громадяни ЄС, у 
Литві висуваються кваліфікаційні вимоги до покупців. Зокрема, особи, що претендують на 
купівлю земель повинні мати трирічний досвід роботи в сільському господарстві.  

У Румунії максимальна площа земель, що може перебувати в одного власника, 
обмежена 200 га, у Литві й Польщі – 300, у Данії – 30. При цьому також вимагається фахова 
підготовка та досвід роботи у сільському господарстві.  

В Угорщині громадяни можуть придбати не більше 300 га угідь в одні руки. Іноземці й 
юридичні іноземні особи до 2011 року не могли купувати такі землі. Якщо іноземець 
проживає на території країни не менше трьох років та провадить сільськогосподарську 
діяльність, то він, як і громадянин Угорщини, набуває право придбати у власність землю 
[10]. 

У Німеччині, де ринок сільськогосподарських земель запроваджувався у кілька етапів 
тривалістю близько 10 років, за діючими правилами покупець має проживати, або переїхати 
до місця покупки земельної ділянки для фермерства. Максимальна площа земель, що може 
перебувати у власності однієї особи становить 450 га.  
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Будь-яка реформа має ризики. Однак не має жодного ризику, який не піддавався б 
нівелюванню. Є механізми, які дають змогу обмежити надмірну концентрацію, захиститися 
від тіньового капіталу, не допустити входу іноземців тощо. Встановленням нижнього порогу 
ціни, наприклад, знімається питання щодо продажу земель за безцінь [11, С. 20]. Окрім того, 
всі етапи впровадження ринку землі мають бути прозорими та зрозумілими для його 
головних учасників – українських селян. 

Основними аспектами при запровадженні ринку сільськогосподарських земель в 
Україні, які повинні бути закріпленими на законодавчому рівні, на нашу думку, мають бути: 

• обмеження площі земель у власності однієї особи (як фізичної, так і юридичної); 
• неможливість купівлі сільськогосподарських земель іноземними громадянами; 
• наявність спеціальної освіти та досвіду ведення сільського господарства у покупців 

сільськогосподарських земель; 
• гарантоване державою безвідсоткове чи низько відсоткове кредитування фермерів для 

купівлі земель; 
• створення державного земельного фонду сільськогосподарських земель за рахунок 

придбання їх у приватних власників. 
Таким чином, відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, окрім 

забезпечення повноти права власності на землю, створить можливості розвитку дрібного та 
середнього фермерства, яке може стати основою розвитку територіальних громад, посприяє 
ефективному використанню сільськогосподарських земель власниками, посилить роль 
аграрного сектору в економіці країни. Окрім того, розробивши дієві механізми, держава 
може створити державний фонд сільськогосподарських земель. 

Проведені дослідження дозволяють зробити такі основні висновки: 
• в розрізі євроінтеграційних процесів скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель в Україні не уникнути; 
• модель земельної реформи, що орієнтована на запровадження  ринку земель має 

захищати інтереси громадян України, а також юридичних осіб, вирівнювати умови 
здійснення бізнесу на різних рівнях, забезпечувати пріоритетний розвиток сільських 
територій і досягнення високих і стабільних показників сільськогосподарського виробництва 
та експорту продукції. 

Таким чином, запровадження ринку землі в Україні є одним із пріоритетних напрямків 
державної політики, а інвестиційна привабливість земельного ринку в Україні залишається 
на високому рівні. Проте, формування цивілізованого та прозорого ринку землі є дуже 
складним, поступовим і тривалим процесом. 
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У статті проаналізовано особливості інституту смертної кари. Окремої уваги приділено 
історичному аспекту зародження та розвитку смертної кари у світі, проаналізовано 
сучасну ситуацію її впровадження як виду покарань. Досліджено можливі «за» та 
«проти» смертної кари. 
Ключові слова: смертна кара, методи смертельного покарання, права людини, гуманізм, 
міра покарання, принцип «таліону», захист прав людини. 

 

В статье проанализированы особенности института смертной казни. Отдельное 
внимание уделено историческому аспекту зарождения и развития смертной казни в 
мире, проанализирована современная ситуация ее внедрения как меры наказания. 
Исследованы возможные «за» и «против» смертной казни. 
Ключевые слова: смертная казнь, методы смертельного наказания, права человека, 
гуманизм, мера наказания, принцип «талиона», защита прав человека. 

 
The article analyzes the features of the death penalty institution. Special attention is paid to 
the historical aspect of the origin and development of the death penalty in the world, the 
current situation of its implementation, as a measure of punishment, is analyzed. The possible 
pros and cons of the death penalty are investigated. 
Keywords: capital punishment, methods of capital punishment, human rights, humanism, 
punishment, the principle of “talion”, protection of human rights. 

 
Такий вид і найвища міра покарання як смертна кара наразі є одним із 

найактуальніших питань, яке викликає величезну кількість спорів та дискусій не лише між 
науковцями, а й між пересічними громадянами. Смертна кара відома більшості країнам світу. 
А після зростання злочинів в Україні знову обговорюють питання про введення такого виду 
покарання. Наша держави займає 11-те місце у світовій класифікації щодо кількості тяжких 
злочинів на 100 тис. осіб. Тому ця проблема є центральною для суспільства. Вона є доволі 
складною й багатогранною та викликає протиріччя через те, що зачіпає політико-правові, 
соціально-економічні, морально-релігійні, культурно-психологічні та інші сфери нашої 
життєдіяльності. Смертна кара – вища, виняткова міра покарання. Вона викликає безліч 
різних питань. Добро це чи зло? Справедлива відплата або невиправдана жорстокість 
суспільства? Чи стане смертна кара порятунком від усіх лих? Чи допоможе вона позбутися 
злочинності? Чи порушує смертна кара права людини або є засобом з арсеналу 
правопорядку? Чи застосовувати її в сучасний період розвитку або відмовитися? Всі ці 
питання, які є приводом для нескінченних дискусій та свідчать про актуальність проблеми. 

Основу теоретичної бази дослідження склали праці таких вчених, як 
О. О. Піонтковський, М. С. Таганцев, З. М. Черніловський, В. Н. Кудрявцев, Ю. М. Антонін, 
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С. В. Бородін, М. О. Стручков, Е. О. Ануфрієв, С. С. Алєксєєв, Б. М. Бабій, С. Б. Баршев, 
М. Н. Гернет, І. А. Греков, М. С. Грушевський, К. П. Гельвецький, Т. В. Демченко, 
В. Жуковський, В. Є. Квашис, Н. М. Коркунов та інші. 

Мета статті – дослідити історію розвитку запровадження та виконання методів 
смертної кари, навести та обґрунтувати всі можливі аргументи «за» та «проти» щодо 
винесення смертної кари. 

Смертна кара – це позбавлення людини життя як покарання, що передбачено 
законодавством держави і здійснюється згідно вироку суду або за рішенням інших 
державних чи військових органів. Зараз однією з найбільш провокативних та суперечливих 
тем є застосування смертної кари до злочинців. Деякі держави законодавчо закріпили такий 
специфічний вид покарання, інші – стають членами міжнародних організацій, підтримують 
декларації та пакти аби викорінити смертну кару із сучасних реалій. Перш аніж звернутися 
до аргументів «за» та «проти», варто розглянути історичне зародження смертної кари. 

Якщо підійти до проблеми смертної кари історично, то ми зможемо в кожній епосі 
побачити, як піднімалася дискусія навколо проблеми подібного виду покарання. Завжди в 
громадській думці існувало два напрямки – противники і прихильники смертної кари. 
Проблема «за» і «проти» смертної кари виникла в умах людства ще задовго до нової ери. До 
нас дійшли свідчення того, що це питання вперше активно дебатувалося вже в Стародавній 
Греції під час Пелопонесської війни, коли місто Мітілени, розташоване на острові Лесбосі, 
повстало проти Афін і перекинулося на бік противника. Проте особливе поширення смертна 
кара здобула у часи Середньовіччя. Серед найпоширеніших видів можна виділити такі: 
варіння в окропі, гакування, гільйотина, децимація, замуровування, кілювання, колесування, 
поховання живцем, розп’яття, спалювання, утоплення, четвертування. Особливе місце у 
тогочасному суспільстві посідає інквізиція. Інквізиція утворилась як структурований і 
впорядкований церковний орган розслідувань, що заміняв собою поодинокі випадки 
розслідування єресей церковною владою, громадянський самосуд та випадки розслідування 
єресей світською владою. 

Сучасна ситуація є такою: кількість країн, у яких смертна кара скасована за всі злочини 
– 100; кількість країн, де смертна кара скасована за всі злочини, окрім певних обставин – 7; 
кількість країн, у яких смертна кара закріплена на законодавчому рівні, проте не 
використовується як метод покарання понад 10 років – 48; кількість країн, де смертна кара є 
не тільки тим видом покарання, який закріплений законодавчо, а й діє на практиці – 40. 

Наразі є такі сучасні методи смертельного покарання: газова камера, електричний 
стілець, обезголовлювання, побиття камінням, повішення, розстріл, смертельна ін’єкція. Із 
цих видів є 3, які застосовують у 21 столітті найчастіше, а саме: кара на електричному 
стільці; кара в газовій камері; кара ін’єкцією. 

Нині є ряд аргументів, які висувають особи, що є прихильниками застосування 
смертної кари. Серед них побутують такі думки:  

1. Відповідність покарання злочину, принцип таліону. Безперечно, кожна людина, яка 
вчинила правопорушення чи злочин, зобов’язана понести покарання за скоєне, проте на 
противагу цьому можна стверджувати, що ця думка застаріла і не може бути частиною 
ідеології сучасного гуманного та цивілізованого суспільства, що проживає у 21 столітті. До 
того ж, правило, що покарання має бути пропорційно злочину ще ніхто не скасовував.  

2. Фактор стримування. Невідворотність покарання у вигляді смертної кари може бути 
хорошим фактором стримування для багатьох видів злочинів. Жорстке покарання є важелем 
стримування для людей, які хочуть вчинити правопорушення [4]. 

3. Економія на утриманні злодіїв. У суперечках за введення смертної кари в тих чи 
інших країнах, цей аргумент часто є одним з основних. Дійсно, отримуючи довічне 
ув’язнення, злочинець стає державним утриманцем до кінця своїх днів за рахунок платників 
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податків, серед яких можуть бути і родичі його жертв, наприклад.  
4. Захист суспільства від небезпечних злочинців. Смертна кара раз і назавжди 

позбавляє суспільство від таких людей. Це призведе до покращення рівня безпеки громадян 
конкретної держави, суспільство стане більш захищеним [5]. 

5. Смертна кара більш гуманна ніж довічне ув’язнення. По суті, довічне ув’язнення без 
права амністії теж є «смертним вироком», але тільки розтягнутим у часі. В такому випадку 
швидка смерть є більш гуманним покаранням. 

Смертна кара, природно, не може мати своєю метою виправлення винного, а виконує 
завдання відновлення соціальної справедливості та попередження скоєння злочинів самим 
засудженим та іншими нестійкими особами. Безумовно, велика частина людей зажадає 
страти такого злочинця, оскільки сила гніву в людях велика. Можна підсумувати та виділити 
основні «за» смертну кару: 

Смертна кара – це справедлива розплата, вона є моральним актом, оскільки 
застосовується як покарання за скоєне вбивство. Смертна кара дає страхітливу дію, що 
сприяє запобіганню таких самих злочинів. Смертна кара несе, в якійсь мірі благо суспільству 
тим, що звільняє його від дуже небезпечних злочинців. Смертну кару можна виправдати 
гуманними міркуваннями стосовно до самої людини, яка вчинила злочин, оскільки довічне 
ув’язнення в одиночній камері набагато гірше ніж швидка смерть [6]. Але ніколи, з точки 
зору етики, такі аргументи не послужать виправданням смерті людини.  

Проте є значний відсоток людей, які виступають за скасування смертної кари. Тому 
важливо розглянути і їхню аргументацію. 

1. Породження жорстокості в суспільстві. Смертна кара є все тим же вбивством, тільки 
узаконеним на державному рівні. А жорстокість завжди буде породжувати жорстокість. 
Згадайте, коли страти відбувалися на площах, буквально все місто збиралося, щоб 
подивитися на цю «виставу». Але ж тоді страти були куди більш витонченими. Можна 
подумати, що з тих пір суспільство сильно змінилося і стало більш культурним, але це не 
так. Згідно з доповідями ООН, в країнах, де смертна кара дозволена, злочини, за які вона 
покладається, трапляються частіше. 

2. Теологічний аспект. Віруючі люди в усьому світі стверджують, що саме Бог створив 
людину. Лише Творець усього живого на Землі дає і забирає життя. Даний тезис повністю 
відтворює зміст однієї з десяти заповідей господніх: «Не убий». Жодна людина, незалежно 
від своїх службових повноважень не має права позбавляти життя іншу людину, навіть якщо 
остання є злочинцем. 

Тоді чи буде чесним забрати це право і дар державою у людини?  
3. Суперечливість мети. Метою будь-якого покарання є усвідомлення вчиненого та 

перевиховання. Основним завданням є уникнення виникнення рецидиву злочину. А смертна 
кара суперечить цьому, адже у даному випадку у людини не буде можливості на 
виправлення [7]. 

4. Невідповідність нормам міжнародного права. При вступі до Ради Європи важливою 
умовою є скасування смертної кари, що і зробила Україна у 1995 році. Більшість країн-
членів ООН також виступають за скасування смертної кари. У всіх цих європейських актах є 
важлива норма про невід’ємність права на життя кожною людиною, а смертна кара 
суперечить цьому [8]. 

5. Не завжди може бути стримуючим фактором. Для деяких видів покарання смертна 
кара дійсно може бути хорошим стримуючим фактором, але далеко не для всіх. Наприклад, 
серійні вбивці і маніяки, які знають, що їх і так вже чекає смертна кара, будуть здійснювати 
все нові і нові злочини просто тому, що їм вже нічого втрачати. Те ж саме можна сказати і 
про терористів, які і так постійно готові ризикувати своїм життям. Для них страх смертної 
кари не буде значити зовсім нічого [9]. 

6.  Смертна кара не є ефективним методом залякування. Рівень злочинності у країнах, 
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де смертна кара є узаконеною, значно перевищує рівень злочинності у країнах, де її 
заборонено. Таким чином цифри свідчать про хибність тезису щодо демотивації потенційних 
злочинців на здійснення тяжкого злочину під страхом найвищої міри покарання. 

7. Смертна кара перешкоджає інтегративним процесам України до Європейської 
спільноти. Відсутність смертної кари є обов’язковою умовою перебування країни в Раді 
Європи. Протокол Європейської конвенції про права людини, що набув чинності 1 липня 
2003 року, передбачає цілковите скасування страти. Сьогодні смертна кара не застосовується 
у понад 100 країнах світу. Європейський Союз вважає її не сумісною із членством, адже 
смертна кара, як справедлива відплата є раціоналізованою помстою і не гідна цивілізованого 
суспільства [10]. 

8. Помилки та несправедливість в судових процесах відбирають життя невинуватих 
людей. Розглядаючи даний аргумент не можна не згадати також про високу корумпованість 
всіх органів гілок влади, що також прямолінійно, в такому випадку, відбиватиметься на 
життях неповинних громадян. У разі помилки під час судового процесу може бути 
позбавлена життя невинувата людина. Проте цю помилку вже неможливо буде виправити 
[11]. 

9. Смертна кара передбачає в собі катування. Смертна кара (вбивство) як фізичний 
спосіб позбавлення життя людини так чи інакше передбачає наявність елементів катування. 
Конституційний Суд України в своєму рішенні від 29.12.1999 року вказав серед іншого, що 
смертна кара як вид покарання суперечить також статті 28 Конституції України, відповідно 
до якої ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що 
принижує його гідність поводженню чи покаранню [12]. 

Отже, ми навели ряд аргументів «за» та «проти» смертної кари. Проте після цього 
залишається ще ряд запитань. На мою думку, чи є цей вид покарання доцільним можуть дати 
лише громадяни тої чи іншої держави. Ми розглянули дві сторони існування найтяжчого 
покарання – смертної кари. Вибір зробити дуже нелегко. Жодна людина не може дати  
однозначну відповідь «за» чи «проти». Це питання лежить і в релігійній, і в політико-
правовій, і в геополітичній площині та в морально-етичних аспектах. Смертна кара – складне 
й неоднозначне поняття. Дискусії навколо нього тривають не одне десятиліття, тому 
вирішувати, чи потрібно вводити це покарання чи ні – право кожного громадянина [13]. 
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У статі розглянуто ситуацію із введенням карантину на усій території України та 
обмежувальних заходів. Проаналізовано обмеження, встановлені актами Кабінету 
Міністрів України. Визначено особисті немайнові права, обмеження яких запроваджено 
у зв’язку з карантином. 
Ключові слова: карантин, коронавірус, COVID-19, надзвичайна ситуація, особисті 
немайнові права. 

В статье рассмотрена ситуация с введением карантина на всей территории Украины и 
ограничительных мер. Проанализированы ограничения, установленные актами 
Кабинета Министров Украины. Определены личные неимущественные права, 
ограничения которых введены в связи с карантином. 
Ключевые слова: карантин, коронавирус, COVID-19, чрезвычайная ситуация, личные 
неимущественные права. 

 
The article deals with the situation with the introduction of quarantine in the whole territory 
of Ukraine and restrictive measures. The restrictions established by the acts of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine are analyzed. Personal non-property rights have been identified and 
quarantined by restrictions. 
Keywords: quarantine, coronavirus, COVID-19, emergency, personal non-property rights. 

 
Аналіз останніх досліджень не може бути проведений, оскільки тема з’явилася 

нещодавно та не піддавалася дослідженню з боку науковців. 
Методика дослідження полягала у загальнонаукових методах, таких як аналіз нової 

інформації, систематизація та узагальнення, опис та пояснення. 
Постановка завдання – визначити чи обмежує особисті немайнові права фізичної 

особи введення надзвичайної ситуації в країні у зв’язку з пандемією COVID-19. 
25 березня 2020 року Кабінет Міністрів України оголосив режим надзвичайної ситуації 

по всій країні до 24 квітня 2020 року та встановив певні обмежувальні заходи з метою 
запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.  

Відтак постало питання обмеження прав людини в Україні, зокрема і особистих 
немайнових прав. Під поняттям особистого немайнового права розуміють можливість особи 
вільно визначити свою поведінку в індивідуальній життєдіяльності на власний розсуд, 
виключаючи будь-яке втручання з боку інших осіб, крім випадків, передбачених законом. 
Згідно з статтею 274 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) обмеження особистих 
немайнових прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливе лише у 
випадках, передбачених нею. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, 
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встановлених ЦКУ та іншими законами, можливе лише у випадках, передбачених ними [2, 
ст. 94]. 

До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, 
відповідно глави 21 ЦК України, слід відносити: право на життя; право на охорону здоров’я 
та на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров’я та на таємницю про 
стан здоров’я; право на свободу та на особисту недоторканність; право на донорство; право 
на сім’ю тощо. 

До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, 
згідно з главою 22 ЦК України, слід відносити: право на ім’я, право на повагу до гідності та 
честі; повагу до людини, яка померла; право на особисте життя та його таємницю; право на 
інформацію; право на таємницю кореспонденції; захист інтересів фізичної особи при 
проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок; право на місце проживання; право на 
недоторканність житла; право на свободу пересування; право на мирні зібрання тощо. 

Основними обмеженнями, які були запроваджені Кабміном в постанові № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  від 02 квітня 2020 р. № 255, є наступні: в усіх 
громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі; громадяни старше 60 років повинні 
залишатися вдома; вулицею можна пересуватися лише вдвох (виняток – супроводження 
дітей незалежно від їх кількості); дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю 
тільки у супроводі батьків чи опікунів; люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на 
COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця 
торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції [1]. 
Також заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 
прибережних зон забороняється. До 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні. З 18 березня по 24 квітня заборонено 
перевезення понад 10 пасажирів одночасно в громадському транспорті, регулярні та 
нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Торгівля 
продуктами, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами дозволена. Також можна 
здійснювати банківську та страхову діяльність. З 17 березня заклади громадського 
харчування, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури тимчасово 
припиняють свою роботу (дозволено адресне доставлення); заборонено проведення усіх 
масових заходів, за участі понад 10 осіб. З 6 квітня заборонено перебування без вдягнутої 
маски чи респіратора та документів, що посвідчують особу. Медзаклади тимчасово 
припинять планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. 
Заборона на відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, 
соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги. З 12 березня до 
24 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти. 

Можна зробити висновок, що найбільшого обмеження зазнали такі права 
людини: обмеження права на повагу до приватного життя; обмеження права на свободу та 
особисту недоторканність – примусове поміщення громадян в обсервації; обмеження права 
громадян на свободу пересування: заборона для певних категорій переміщуватись через 
державний кордон та контрольно-пропускні пункти пропуску, скасування транспортного 
сполучення; обмеження права на свободу мирних зібрань – заборона збиратись більш ніж 
певна кількість осіб; обмеження права на освіту – заборона відвідувати навчальні заклади; 
обмеження права на свободу релігії – заборона проведення релігійних заходів; обмеження 
права доступу до медичної допомоги – тимчасове припинення проведення планових заходів з 
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госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних [5]. 
Для того, щоб держава змогла обмежити особисті немайнові права громадянина вона 

повинна мати медичне і наукове обґрунтування екстрених заходів.  
Беручи до уваги численну практику ЄСПЛ щодо втручання держави в права особи, суд 

зазначає, що для того, аби втручання було виправданим необхідна наявність 3 чинників: 
 якісний закон – національне законодавство повинне бути чітким, передбачуваним і належно 
доступним (Silver та Інші проти Сполученого Королівства, § 87);  законна виправдана мета –
 це встановлення конкретних, вимірних, досяжних, реалістичних та часоспрямованих цілей 
на зміну та покращення ситуації в майбутньому; суспільна необхідність – відповідність 
відношення балансів прав однієї людини з балансом прав всієї нації на здорове існування та 
безпечне середовище. Баланс інтересів індивідуального і громадського здоров’я 
відображений у справі «Соломахін проти України», 2012 (п. 36), де суд зазначив, що 
порушення фізичної недоторканості заявника можна вважати виправданим міркуваннями 
охорони здоров’я населення та необхідністю контролювати поширення інфекційного 
захворювання в області [6]. 

В статті 64 Конституції України, зазначаються 2 виключні випадки, коли права людей 
можуть бути обмеженими, тобто це надзвичайний та воєнний стан. Наразі в Україні введено 
надзвичайну ситуацію.  

На думку деяких правників, обмеження, які були прийняті постановою Кабінету 
Міністрів від 2 квітня 2020 року, можуть бути встановлені виключно у разі введення 
надзвичайного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного 
стану», згідно з яким «надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози 
безпеці громадян …, усунення якої іншими способами є неможливим. Надзвичайний стан 
вводиться в разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, зокрема пандемії» [7]. Заборона виходити з дому людям, старшим за 
60 років становить, по суті, цілодобовий домашній арешт без будь-якого судового рішення, є 
непропорційним обмеженням права на свободу, а отже, є не тільки недоцільною, а й 
незаконною. 

Отже, з метою ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, у мирний час може 
здійснюватися цільова мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються в Указі 
Президента України про введення надзвичайного стану. Україна вдалася до надзвичайних 
кроків, щоб уберегти громадян. Кабмін введенням карантину перевищив свої повноваження, 
але не зменшив особисті немайнові права, хоча ввів низку обов’язків для громадян. 

 
1. Коронавірус : офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України. URL: https://covid19.gov.ua/ 
(дата звернення: 02.04.2020). 2. Цивільний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС». 2019. 372 с. 3. Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2. Кабінет Міністрів України : Постанова від 02 квітня 2020 р. № 255. 4. Надзвичайна ситуація або 
надзвичайний стан: як обмежуються наші права.  URL: https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/193905_nadzvichayna-
situatsya-abo-nadzvichayniy-stan-yak-obmezhuyutsya-nash-prava (дата звернення: 02.04.2020). 5. Втручання в 
права людини під час пандемії. URL: https://yurgazeta.com/publications/practice/inshe/vtruchannya-v-prava- lyudini-
pid-chas-pandemiyi.html (дата звернення: 04.04.2020). 6. Висновок Харківської правозахисної групи щодо 
доцільності та законності запровадження карантинних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України № 255 від 2 квітня 2020 року. URL: http://khpg.org/index.php?id=1586221405&fbclid= 
IwAR3aGf71yUHQIx3QuHJGiCZZ1YWDdQVbtrg3RnK9AzlMHhZz8nkMm8nl6Cw (дата звернення: 04.04.2020). 
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Статтю присвячено дослідженню психологічних чинників вживання наркотичних 
речовин підлітками. Проаналізовано наукову літературу щодо проблеми підліткової 
наркоманії. Досліджено психологічні передумови, які сприяють вживанню 
психоактивних речовин підлітками. 
Ключові слова: підліток, наркотик, наркоманія, толерантність, залежність. 
 
Статья посвящена исследованию психологических факторов употребления 
наркотических веществ подростками. Исследованы психологические предпосылки, 
которые способствуют употреблению психоактивных веществ подростками. 
Ключевые слова: подросток, наркотик, наркомания, толерантность, зависимость. 
 
The article is devoted to the study of psychological factors found in adolescent drug groups. 
Psychological prerequisites that reach adolescent psychoactive substance use have been 
investigated. 
Keywords: teenager, drug, drug addiction, tolerance, addiction.  

 
Останнім часом в Україні поширюються й апробуються різні педагогічні, психологічні 

й соціальні напрямки, які направлені на попередження та профілактику наркотичної 
залежності в підлітковому середовищі, що за останнє десятиріччя набула загрозливих 
розмірів і рис соціального лиха, яке загрожує національній безпеці країни. Важливість та 
актуальність цієї проблеми полягає в тому, що від її вирішення залежить певною мірою 
майбутнє країни.  

Швидка залежність, трудомісткість, девіантність, тривалість, низька ефективність 
лікування і реабілітації наркозалежних підказують, що головну увагу необхідно звернути на 
попередження, первинну профілактику наркоманії та відшукати психологічну причину 
зловживання наркотиками. Повинна змінитися вся ідеологія і стратегія антинаркотичної 
діяльності [1, С. 10]. 

Підліткова наркоманія призводить до найтяжчих психічних, особистісних і 
поведінкових розладів, адміністративних порушень і карних злочинів, небажання відвідувати 
освітні установи, бродяжництва, до венеричних захворювань та СНІДу [2, С. 14]. 

Дослідження психологічних передумов вживання наркотиків може врятувати мільйони 
дітей від смерті чи передозування, запобігти розповсюдженню зла, зростання злочинності, 
вбивств і скоєння суїцидів [3, С. 27].  

Дослідженню проблеми наркоманії та здоровому способу життя людини присвячена 
значна кількість праць, в яких висвітлюються окремі аспекти аналізу здорового способу 
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життя (Б. Братусь, І. Брехман, Ю. Блувштейн, Я. Гілінський, А. Добринін О. Дубогай); ролі 
фізичної культури у формуванні здорового способу життя (В. Бальсевич, Б. Бахмудов, 
В. Завацький, А. Лаптєв).   

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні чинників, що сприяють вживанню 
наркотиків у підлітковому віці. 

Термін «наркоманія» (від грецької «narke» – зціпеніння та «mania» – безумство, потяг) 
означає хворобливий потяг, пристрасть до вживання психотропних речовин.  

Термін «деліквентна поведінка» означає різновид поведінки, що відхиляється; 
протиправна, злочинна поведінка. 

Термін «адиктивна поведінка» (англ. addіction – схильність, згубна звичка) означає 
зловживання одним чи декількома хімічними речовинами, що протікає на тлі зміненого 
стану свідомості [4, С. 18].  

Беспалько В. В. вважає, що наркоманія – це захворювання, яке виникає внаслідок 
вживання специфічних препаратів, які отримали назву наркотики, а наркотик – це будь-яка 
хімічна сполука, що впливає на психічний стан організму. Зловживання наркотиками – це 
їхнє вживання будь-яким неприйнятним способом із медичної та соціальної точок зору, або 
прийнятним для більшості суспільства, але неправильним. Споживання наркотиків викликає 
наркотичну ейфорію. Наркоманія включає кілька форм залежності [3, С. 29]. 

Толерантність (витримування) до наркотику збільшується в міру того, як організм 
звикає до нього. Збільшення толерантності призводить до зростання кількості наркотику, 
необхідного для одержання колишнього ефекту. 

Вживання тих або інших (неважливо яких) наркотиків неминуче призводить до вкрай 
важкого стану – наркозалежності, причому ця залежність від ін’єкційних наркотиків 
виробляється надзвичайно швидко, уже після 3–5 ін’єкцій, а іноді – навіть із однієї ін’єкції. 
Давно відомо, що наркозалежність – захворювання, що ставиться до розряду психічних. У 
підлітків, що випробовують потребу в психоактивних речовинах, не може не розвиватися 
перекручування світогляду, особистісних зрушень, формування характерних для хворих 
наркоманією міфів про те, що якщо буде потреба вони легко можуть перестати приймати 
наркотики. Наркологи помітили, що наркотики зупиняють психологічне дорослішання. І 
людина у віці за двадцять років, якщо вперше спробувала наркотик у підлітковому віці, може 
зберегти психологічний стан на рівні 13–15-літнього. 

Залежність – це термін, який описує стан звикання організму жити під впливом 
наркотиків. Коли вживання наркотику припиняється, наркоман відчуває крайній дискомфорт, 
тобто синдром скасування. 

Через тісний зв’язок із психікою, подолання залежності – справа нелегка, тому що через 
якийсь час неминуче наступає зрив. Після проходження курсу реабілітації практично всі 
підлітки заявляють, що ніколи не будуть більше вживати наркотики, однак стримати цю 
обіцянку вдається далеко не всім: тільки 4 відсоткам юних наркоманів вдається остаточно 
позбутися від цієї згубної звички. Уникнути залежності практично неможливо, разом з тим, з 
кожною дозою наркоман вводить у свій організм розчинник, що розкладає всі його органи, а 
смертність серед ін’єкційних наркоманів перевищує 90%. Фактично переважна більшість із 
них приречені на ранню смерть. Середня тривалість життя наркомана, якщо мова йде про 
вживання наркотиків внутрішньовенно, становить приблизно 7–10 років безперервної 
наркотизації. Звичайно, є наркомани, які живуть із наркотиками й 15–20, і більше років. Але є 
й такі, які гинуть через них на 6–8 місяців після початку регулярного вживання. Основні 
причини смерті наркоманів – це травми з необережності; передозування; отруєння 
неякісними наркотиками; численні захворювання органів і тканин. Всі наркотики, незалежно 
від шляху введення в організм, обов’язково шкодять нервову систему (у тому числі головний 
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мозок); імунну систему; печінку; серце; легені, породжуючи такі захворювання, як 
пневмонія, хронічна печінкова недостатність [5, С. 67].  

Більшість вчених вважають, що виникнення потягу до наркотиків пов’язано 
насамперед з соціальними чинниками, з умовами життя людини. На думку 
Н. Ю. Максимової та інших дослідників, невпевненість у завтрашньому дні, гострі соціальні 
конфлікти, необхідність вимушено змінювати спосіб життя або місце проживання, 
розуміння, що жити так, як живуть, далі неможливо [6, С. 32]. 

Досліджено причини, які сприяють до вживання підлітками психоактивних речовин. 
Ми вважаємо, що чинниками, які каталізують наркоманію, є передусім соціальна криза, 
недоліки соціокультурної сфери, вплив гірших зразків західної молодіжної субкультури, 
доступність наркотиків і токсичних речовин, середовище, яке нейтрально чи прихильно 
ставиться до споживання: наркотик найчастіше вперше пробують навіть не з цікавості, а 
лише тому, що так чинить більшість. Стосовно підлітків, їхньому психічному розвитку й 
долі, крім соціальної ситуації, істотне значення мають особливості історичного часу, у якому 
проходить їхнє життя. 

Згідно з дослідженням, показники середнього віку початку споживання наркотичних 
засобів становлять підлітки 14 років, 70% з яких уперше спробували їх за пропозицією друзів 
або в тих самих «тусовках». Таким чином, наркомафія поширює свій товар серед підлітків і 
молоді «їх же руками», використовуючи їх як пішаків у своєму бізнесі, адже коли підліток 
стає наркозалежним, він стає потенційним клієнтом для «професійного» роздрібного 
наркоторговця [1, С. 7]. 

Аналіз проведеного дослідження дозволяє стверджувати, що чинниками, які 
спонукають підлітків до вживання наркотичних речовин, є соціальна криза, недоліки 
соціокультурної сфери, доступність наркотиків і токсичних речовин. Усвідомлення 
здорового способу життя дитиною нерозривно пов’язане з активним входженням її в сферу 
соціального середовища та вироблення ціннісних орієнтацій і соціальних установок щодо 
його дотримання. Нерозуміння значущості здорового способу життя на ранніх етапах 
онтогенезу закономірно призводить до негативних особистісних трансформацій, які 
позначаються на можливості адекватної суспільним запитам самореалізації.  

 

1. Балакірєва О. Проблеми здоров’я української молоді. Інформація, погляди, світогляд. № 4. К. : 2006. 24 с. 
2. Вінда О. В. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків: за проектом «Діалог» : навч.-
метод. посіб. / О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова та ін. К. : 2003. 284 с. 3. Беспалько В. В. Проблеми 
поширення наркоманії в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я України. № 4. К. : 2000. 
С. 29–33. 4. Валеологія : навч. посіб. для вищих закладів освіти в 2 ч. / В. І. Бобрицька, М. В. Гринькова та ін. 
Полтава : Скайтек, 2001. Ч. 1. 146 с. 5. Баєвський Р. М., Берсенєва А. П. Валеологія: діагностика, засоби й 
практика забезпечення здоров’я. СПб. : 1993. С. 348. 6. Формування навичок здорового способу життя в дітей і 
підлітків / Н. Ю. Максимова, В. Г. Панок та ін. К. : Ніка-Центр, 2002. 280 с. 
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Введення наповнювачів до складу полімерних композитів, в тому числі і епоксидних, 
не тільки поліпшує технологічні властивості полімерів, але і суттєво впливає на водо- і 
хімічну стійкість та інші показники композиційних плівок на їх основі. Нами було 
досліджено водопоглинання зразків, що містили в якості полімерної матриці епоксидну 
смолу ЕД-20 та мінеральні наповнювачі: графіт, слюду, Al2O3, Fe3O4 за їх вмісту 0–30%. 
Найбільший вплив на водопоглинання спричиняє слюда, що ймовірно пов’язано з 
високою концентрацією гідроксильних груп ОН− на поверхні наповнювача.  
Ключові слова: епоксидні полімерні композити, водопоглинання, мінеральні наповнювачі. 
 
Введение наполнителей в состав полимерных композитов, в том числе и эпоксидных, 
не только значительно улучшает технологические свойства полимеров, но и 
существенно влияет на водо- и химическую стойкость, а также другие показатели 
композиционных пленок на их основе. Нами было исследовано водогопоглощение 
образцов, содержащих полимерную матрицу эпоксидную смолу ЭД-20 и минеральные 
наполнители: графит, слюда, Al2O3, Fe3O4 в количестве 0–30% масс. Наибольшее 
влияние на водопоглощение оказывает слюда, возможно это связано с высокой 
концентрацией гидроксильных групп ОН− на поверхности наполнителя. 
Ключевые слова: эпоксидные полимерные композиты, водопоглощение, минеральные 
наполнители. 
 
The іntroduction of fillers to the polymer composites, including epoxy ones, not only 
significantly improves technological properties of polymers, but also substantially influences 
on water and chemical resistance and other characteristics of composite films on their basis. 
We investigated the water absorption of the samples, which contained epoxy resin ED-20 and 
mineral fillers as a polymeric matrix: graphite, mica, Al2O3, Fe3O4 with their content 0–30%. 
mass. The greatest influence on water absorption is caused by mica, which may be due to the 
high concentration of hydroxyl groups OH− on the surface of the filler. 
Keywords: epoxy polymer composites, water absorption, mineral fillers. 

 
Епоксидні полімери характеризуються унікальними адгезійними, механічними, 

електричними та іншими властивостями, які в багатьох випадках роблять їх незамінними у 
виготовленні клеїв, лакофарбових покрить, компаундів і армованих пластиків, антирадарних 
покрить та електропровідних композицій. Одним із нерозв’язаних до кінця питань за 
розробки наповнених епоксидних компаундів є вплив наповнювачів різної природи на 
структуру і властивості утворених полімер-полімерних композитів [1].  
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Висока хімічна стійкість до зовнішніх впливів дає змогу використовувати епоксидні 
композити наповнені слюдою, графітом, оксидами металів: TiO2, Al2O3, Fe3O4 у вигляді 
покриттів для захисту металів і їх сплавів від корозії, впливу аґресивних середовищ. У 
сучасних умовах, особливої актуальності набувають дослідження, пов’язані з розробкою 
засобів захисту військової техніки та підрозділів спеціального призначення [2; 3]. В 
літературі описані спроби отримання таких покрить, де зв’язуючими виступають полімерні 
матриці епоксидних смол [4; 5]. 

У статті вивчено умови формування і властивості композиційних полімерних плівок 
(водопоглинення) на основі полімерної матриці епоксидної смоли ЕД-20 (вміст епоксидних 
груп 21,4%). Як амінний отверджувач використовували поліетиленполіамін (ПЕПА), що 
містив 12% мас. по відношенню до епоксидної смоли. В якості наповнювачів були: графіт, 
слюда, Al2O3, Fe3O4 (магнетит) (0–30% мас.) відповідно. 

Основним методом синтезу композитів на основі епоксидних смол є механічне або 
ультразвукове диспергування компонентів з наступним пресуванням їх за підвищених 
температур [6]. 

Високодисперсний магнетит синтезований реакцією співосадження солей ферум (II), 
(III) у молярному співвідношенні 1:2. Осадження проводили концентрованим розчином 
КОН. Колоїдна дисперсія магнетиту була стабілізована за допомогою ПАР, що призводить 
до утворення стійких молекулярних агрегатів, забезпечуючи загальну стабільність системи 
Для утворення Fe3O4 різного ступеня дисперсності осадження проводили розчином КОН в 
присутності розведеної HNO3.  

Композити отверджували за інтервалу температур 373−378 К протягом 120 хвилин. 
Вміст отверджувача обирався на основі попередніх досліджень і становив 12% мас. Для 
виготовлення зразків наважку (0,2 г) дрібнодисперсного наповнювача за інтенсивного 
перемішування додавали до 0,8 г епоксидної смоли ЕД – 20  і отверджувача (ПЕПА), 
витримували 5 хвилин під дією ультразвуку. Утворений композит наносили методом поливу 
на металеву пластинку і використовували для вимірювання волопоглинання (рис. 1). 

 
   І.  ІІ.         ІІІ.            ІV. 

Рис. 1. Зразки композитів, що містять наповнювачі:  
I – слюда; II – Al2O3; III – Fe3O4; IV – графіт на початку досліджень за 15% наповнення 

 
Водогопоглинання наповнених епоксидних композицій досліджували в умовах 

витримки останніх в атмосфері з підвищеною вологістю. Зразки плівкових композитів, які 
були нанесені на металеву основу витримувались протягом 30−40 діб в атмосфері насичених 
парів води над 12% розчином Н2SO4. Відносна вологість повітря становила 95% і не 
залежала від температури. Була визначена масова частка поглинутої води і побудовані 
кінетичні криві водопоглинення, які наведені на рисунку 2.  

Хімічна стійкість епоксидних композитів суттєво залежатиме від природи наповнювача 
та його вмісту. Як видно з представлених залежностей, введення мінерального наповнювача 
здійснює помітний вплив на швидкість водопоглинання і на кількість поглинутої води. За час 
досліджуваного періоду (біля 30 діб) спостерігається зростання вмісту вологи у зразках з 
поступовим виходом кривої в область насичення. В загальному підвищення вмісту 
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наповнювача призводить до зниження кількості поглинутої вологи і до сповільнення цього 
процесу. При цьому найбільший вплив спричиняє слюда, можливо внаслідок високої 
концентрації гідроксильних груп на її поверхні (рис. 2). 
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Рис. 2. Кінетичні криві водопоглинання плівок, що містять: 

1 − слюду,  2 − графіт, 3 – Al2O3, 4 – ненаповнену композицію, 5 − Fe3O4  за 15% наповнення 
 

Молекули води, дифундуючи в полімер, захоплюються гідрофільними групами на 
поверхні частинок, що сповільнює дифузію молекул води в полімерну матрицю. 
Встановлено, що крім гідроксильних груп, значну роль у зв’язуванні води можуть 
відігравати і продукти побічних реакцій складу епоксид-епоксид, епоксид-спирт, особливо 
для систем з відносно низькою концентрацією отверджувача [7; 8].  

Процеси водопоглинання (сорбції води) епоксидними композиціями впливають на 
експлуатаційні властивості, довговічність покрить, адгезивів, виробів, що їх містять. 
Встановлено, що процес об’ємного водонасичення епоксидних плівок носить стадійний 
характер і визначається часткою вільного об’єму і його розподілом за шириною зразка. 
Змінюючи умови отвердіння можна отримати епоксидні композиції з оптимальним режимом 
вільного об’єму, що забезпечує високу водостійкість [9]. Нами встановлено, що водночас 
збільшення вмісту наповнювача понад 20-25% спричиняє деяку «розпушуючу» дію, і сорбція 
води зростає.  

Отже, отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що природа 
наповнювачів помітно впливає на водопоглинання утворених композитів. Значення 
відносного водопоглинання всіх композитних плівок (особливо наповнених Fe3O4), які 
перебували  протягом 30 днів у вологій камері за вологості 95% виявилося вдвічі меншим 
порівняно з ненаповненою епоксидною композицією.  
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У статті здійснено кореляційний аналіз захворюваності та смертності населення (СН) 
міста Рівне на рак легенів залежно від густини потоку радону (ГПР) з ґрунтів різних 
тест-полігонів міста з використанням лінійної, квадратичної та логарифмічної 
залежностей. В якості експериментальних даних використовувались статистичні дані 
смертності населення міста від раку трахеї, бронхів та легенів в 2014–2016 роках і 
вимірювані в цей же час значення ГПР з ґрунтів міста. Встановлено, що за 
коефіцієнтом детермінації найкраще для опису залежності СН від ГПР підходить 
лінійна залежність. 
Ключові слова: смертність населення, рак легенів, густина потоку радону, кореляційний 
аналіз. 
 
В статье осуществлен корреляционный анализ заболеваемости и смертности населения 
(СН) города Ровно раком легких зависимо от плотности потока радона (ППР) из почв 
различных тест-полигонов города с использованием линейной, квадратичной и 
логарифмической зависимостей. В качестве экспериментальных данных 
использовались статистические данные смертности населения города от рака трахеи, 
бронхов и легких в 2014–2016 годах и измеряемые в это же время значение ППР с почв 
города. Установлено, что за коэффициентом детерминации лучшей для описания 
зависимости СН от ГПР подходит линейная зависимость. 
Ключевые слова: смертность населения, рак легких, плотность потока радона, 
корреляционный анализ. 
 
The article deals with the correlation analysis of morbidity and mortality of the population 
(МР) of Rivne city on lung cancer caused by radon flux density (RFD) from soils of different 
city test sites using linear, quadratic and logarithmic dependencies. The experimental data 
were statistical data of the mortality of the city population from cancer of the trachea, 
bronchial tubes and lungs in 2014–2016 and measured at the same time the values of RFD 
from the city soils. It is established that the linear dependence is best suited to describe the 
dependence of МР on RFD. 
Keywords: mortality of the population, lung cancer, radon flux density, correlation analysis. 
 

Відомо про існування низки можливих джерел надходження радону (радіоактивного 
газу – продукту розпаду Урану-238, Торію-232 та Урану-235) в будинки, з яких 
найважливішим для більшості будівель є інфільтрація з ґрунту під будинками в приміщення 
будівель. Даний газ, попадаючи в легені разом із повітрям, призводить до виникнення 
онкологічних захворювань органів дихання. Сьогодні науковці вважають, що основну 
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інформацію про таку захворюваність несе об’ємна активність (ОА) в повітрі приміщень і / 
або в атмосферному повітрі, інші – що тільки ГПР через поверхню здатна дати необхідну і 
достовірну інформацію про джерела радону і їх вплив на виникнення раку трахеї, бронхів, 
легенів. 

Дослідження зв’язку захворюваності та смертності населення Рівного із впливом 
радону на нього не проводилося раніше і становило основне наукове і практичне завдання 
даної статті. 

Наші дослідження базувались на тривалих вимірюваннях ОА в приміщеннях Рівного, 
ГПР з ґрунтів міста, проведених в 2013–2017 роках, та на статистиці смертності населення 
досліджуваної території від онкології дихального тракту в 2014–2016 роках, проведених 
науковцями НУВГП та РДГУ. В даних дослідженнях вся територія міста була розбита на 
48 тест-полігонів, розмірами приблизно 950х950 м, в кожному з яких було проведено 
вимірювання ГПР в трьох точках (в кожній точці по 7 разів з подальшим усередненням), 
всього – 144 вимірювання в весняно-літні періоди 2013–2017 років [1-5]. Вимірювання 
густини потоку радону з ґрунтів проводилось вимірювальним комплексом «Альфарад плюс» 
для моніторингу радону, торону та їх дочірніх продуктів розпаду. Паралельно визначалась 
кількість померлих осіб – жителів міста Рівне від комплексу онкологічних легеневих хвороб 
в період 2014–2016 років [6]. Відомо, що коефіцієнт летальності при захворюваності на різні 
види раків дихальної системи становить 0,95. Саме тому, в дослідженні ми не розділяли осіб, 
які захворіли і які померли.  

Постановка завдання. На основі отриманої інформації було поставлене завдання 
визначити чи існує зв’язок між смертністю жителів міста від дихання радоном і густиною 
потоку цього газу з ґрунтів міста і, якщо такий зв’язок існує, встановити кореляційні 
залежності. 

Результати досліджень. На рис. 1 представлено усереднені величини ГПР по тест-

полігонах міста (в ( )сммБк ⋅2 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Середні значення ГПР з ґрунтів тест-полігонів м. Рівне 
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З рис. 1 видно, що найбільші потоки радону спостерігаються в південно-східній частині 
міста (тест-полігони VII.2-4, VII.1-4, XI.1-4), де значення ГПР подекуди становлять 

( )сммБк ⋅27,166 , будівельними ж нормами встановлене критичне для будівництва 

житлових будинків значення ГПР з ґрунтів під будинками у ( )сммБк ⋅275 . 
На рис. 2 представлено дані про смертність населення від онкології легеневого тракту 

по тест-полігонах міста у 2014–2016 роках.  

 
З рис. 2 видно, що, як і для випадку з ГПР, найбільші значення смертності жителів 

міста від цієї хвороби спостерігаються в південно-східній частині міста. Можна зробити 
висновок, що на якісному рівні кореляція між цими характеристиками існує. 

Залежність між величиною смертності населення міста (МР,  кількість осіб) і густиною 

потоку радону з ґрунтів тест-полігонів (RFD, ( )сммБк ⋅2 ) ми шукали у вигляді лінійної, 
квадратичної та логарифмічної залежностей.  

Було визначено, що лінійна залежність визначається рівнянням 
3073,1RFD1239,0МР −⋅=        (1) 

з коефіцієнтом детермінації 5740,02 =R . 
Квадратична залежність описується рівнянням 

4102,0RFD0885,0RFD0002,0МР 2 −⋅+⋅=      (2) 

з коефіцієнтом детермінації 5522,02 =R . 
Логарифмічна залежність описується рівнянням 

( ) 284,19RFDln5258,6МР −⋅=       (3) 

з коефіцієнтом детермінації 5381,02 =R . 
Графіки даних залежностей і експериментальні точки представлено на рис. 3. 

 

Рис. 2. Кількість хворих та померлих від раку легенів жителів міста в період 2014–2016 років 
для тест-полігонів міста Рівне 
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Наші дослідження показали, що вимірювані такої характеристики радону як ГПР з 
ґрунтів, очевидно, є чутливим індикатором захворюваності і смертності населення м. Рівне 
від вдихання радону в житлі. Поле густини потоку радону в Рівному має дискретну 
просторову структуру. Просторовий розподіл густини потоку радону, очевидно, описується 
логарифмічно нормальним законом, значення ГПР коливаються в широких межах, однак 
переважна їх більшість (99%) потрапляє в інтервал «3 сигма» для логнормального розподілу. 
Інтервал становить ( ) ( )сммБк ⋅− 218010  для середніх по тест-полігонах значень. 

Зіставлення просторових розподілів радонового поля з полем захворюваності та 
смертності населення міста від раку легенів в 2014–2016 рр. свідчить про існування чіткої 
кореляції між ними. Кореляційний аналіз такої залежності свідчить, що найкраще вона 
описується лінійним законом, оскільки коефіцієнт детермінації для нього найбільший. 
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Рис. 3. Кореляційна залежність кількості хворих та померлих від раку легенів  
жителів міста Рівне (МР) в період 2014–2016років  

від густини потоку радону (RFD) з ґрунтів під будинками 
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Експериментальними дослідженнями встановлено можливість застосування 
електрохімічно-генерованих реагентів для очищення стічних вод виробництва 
капролактаму коагуляцією та окисненням. Шляхом наступних випробувань показано, 
що в якості лужного реагенту результативною є суміш католіту з 1% розчином Ca(OH)2 
в співвідношенні 1:1, при цьому витрата реагенту Ca(OH)2 зменшується в 3 рази. В 
результаті застосування аноліту виключаються із технологічної схеми реагенти для 
підкислення та окиснення органічних речовин. Таким чином забезпечується 
зменшення вторинного забруднення реагентами стічних вод, що створює умови 
збільшення відсотку водообігу.  
Ключові слова: очищення стоків, електрохімічно-генеровані реагенти, потенціометричне 
титрування, активні радикали, окиснення, капролактам. 
 
Экспериментальными исследованиями установлена возможность применения 
электрохимично-генерированных реагентов для очистки сточных вод производства 
капролактама коагуляцией и окислением. Путем следующих испытаний показано, что 
в качестве щелочного реагента результативной является смесь католита с 1% 
раствором Сa(OH)2 в соотношении 1:1, при этом затраты реагента Ca(OH)2 
уменьшаются в 3 раза. В результате использования анолита исключаются из 
технологической схемы реагенты для подкисления и окисления органических веществ. 
Таким образом обеспечивается уменьшение вторичного загрязнения реагентами 
сточных вод, что создает условия увеличения процента водообращения. 
Ключевые слова: очистка стоков, электрохимично-генерированные реагенты, 
потенциометрическое титрование, активные радикалы, окисление. 
 
Experimental research has established the possibility of using electrochemically generated 
reagents for the purification of wastewater by caprollaci with coagulation and oxidation. By 
following tests it is shown that as an alkaline reagent the resulting mixture of cathculitis with 
1% solution Ca(OH)2 1:1. The use of Ca (OH)2 decreases 3 times. As a result of use of anolitis 
are excluded from the technological scheme of reagents for the oxidation of organic 
substances. The reduction of secondary pollution of wastewater reagents thus create 
conditions for increasing of percentage of water circulation. 
Keywords: wastewater treatment, electrochemically generated reagents, potentiometric titration, 
active radicals, oxidation, caprolactam. 
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Охороні водойм від забруднень стічними водами хімічних виробництв приділяється 
постійна увага. Виробництво хімічних волокон за об’ємом водоспоживання і скидання 
стічних вод займає одне з перших місць серед інших галузей хімічної промисловості. 
Особливо високі темпи розвитку отримало виробництво синтетичних волокон , в тому числі 
капролактаму. Об’єм скидання всіх категорій стічних вод залежно від потужності 
виробництва знаходиться в межах 20-50 тис. м3 на добу. 

Найважливішу роль в охороні водойм від забруднень відіграє впровадження систем 
оборотного водопостачання. Відсоток обороту від загального водоспоживання на 
виробництвах синтетичних волокон складає в середньому 68%. Причому на окремих 
виробництвах коливається в межах 25-82%, що вказує на наявність невикористаних резервів. 

Особливо перспективним для розвитку оборотних систем водопостачання 
представляє локальне очищення і використання умовно чистих вод, оскільки об’єм їх в 2-
3 рази перевищує об’єм всіх стоків разом взятих. Після впровадження локальних схем 
очищення і використання умовно чистих вод витрати свіжої води на 1 т капронової нитки 
скоротиться в 2,5 рази. З метою зниження забруднення стічних вод і зменшення втрати 
капролактаму на виробництвах запроваджують системи очищення конденсату надосадочних 
колон цеху регенерації капролактаму. Стічна вода (конденсат) передається на очисні 
споруди, де відбувається її очищення коагулюванням з використанням розчинів алюміній 
сульфату і їдкого натру. Після фільтраційної установки вода надходить в адсорбер. 
Очищений конденсат передається на регенерацію. Для ряду виробництв розроблені 
комплексні схеми очищення і використання стічних вод. Основними елементами схеми є 
біохімічне очищення виробничих стоків, очищення умовно чистих вод методами напірної 
флотації і фільтрування, доочищення біохімічно оброблених стоків адсорбцією, озонування і 
повернення всіх очищених стоків у виробництво [1]. Схема включає локальні водооборотні 
системи з самостійними установками і утилізацією цінних хімічних речовин. Для цієї схеми 
розроблені різні фізико-хімічні методи очищення стічних вод , які використовуються також 
самостійно для окремих категорій стоків. 

Таким чином стічні води синтетичних волокон поділяють на умовно чисті і виробничі, 
для яких перспективним є комплексні схеми очищення, що здійснюються в комбінованих 
системах з організацією локальних циклів та централізованих систем. Технології очищення 
базуються на процесах: біохімічного окиснення, в тому числі з застосуванням селективної 
мікрофлори з високою ферментативною активністю, коагуляції, хімічного окиснення, 
адсорбції. В зв’язку з великим об’ємом стічних вод виникає необхідність впровадження 
оборотного водопостачання. Для охорони водойм від промислових викидів виробництва 
синтетичних волокон актуальним є застосування в комплексних схемах очищення стічних 
вод технології, що призводить до зменшення витрат товарних хімічних реагентів в тому 
числі на коагуляцію та окиснення. Одним з безреагентних методів очищення стічних вод є 
електрохімічний, який забезпечує процеси очищення забруднених стічних вод під дією 
електричного поля в глибині розчину електродними реакціями та продуктами електродних 
реакцій. 

Метою наших досліджень було встановлення можливості застосування 
електрохімічно-генерованих реагентів для очищення стічних вод виробництва капролактаму 
для забезпечення умов коагуляції та окиснення. 

В якості об’єкта дослідження застосовували стічні води виробництва капролактаму в 
Чернігівської області. Для електрохімічної генерації реагенту застосовували діафрагменний 
електролізер з нерозчинними графітовими електродами. В якості робочого розчину 
застосовували розчин натрію хлориду з концентрацією 5г/л. Контроль електрохімічного 
процесу здійснювали за показниками pH i Eh католіту та аноліту. За результатами 
досліджень визначали технологічні показники, витрати електричного струму та 
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електроенергії на генерацію реагенту. При цьому густина струму на електродах складала 20-

40 а/м2. Витрата струму визначалась за формулою
I t

D
V

⋅
=  , де I – сила струму ( а), t- час ( с), 

V – об’єм розчину (л). В роботі розглянуто фізико-хімічний метод очищення стічних вод, 
який включає окиснення із застосуванням аноліту в присутності розчину FeSO4 з наступним 
додаванням лужного реагенту: 1% розчину Ca(OH)2, розчину католіту, суміші 1% розчину 
Ca(OH)2 і католіту в співвідношенні об’ємів 1:1. 

Результати досліджень електрохімічної генерації реагентів для забезпечення умов 
окиснення наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати потенціометричного титрування стічних вод виробництва капролактаму лужним 

регентом. 
V 

аноліту/100мл 
0 0,4 0,8 2,0 2,8 4,0 6,8 12 16 20 24 

pH 7,65 7,1 - 6,55 - 4,1 - 2,7 2,45 2,3 2,1 

Eh, мв +255 +535 +610 +740 +815 +910 +1045 +1140 +1160 +1170 +1176 

 

За результатами досліджень за витратою струму 600 Кл/л (витрата електроенергії 
1,5 квт-год/м3) кислотно-основна та окисно-відновна рівновага аноліту характеризується 
наступними параметрами: pH=1,3, Eh= 1185 мв. Аноліт характеризується сильнокислотним 
та сильноокисним середовищем і тому може бути застосованим в технології очищення для 
підкиснення та окиснення.  

В ряді робіт обґрунтовано застосування електрохімічно-генерованих реагентів 
кисневими сполуками хлору в технологіях водоочищення [2]. Сучасне трактування 
механізму глибокого окиснення органічних речовин в розчинах кисневими сполуками хлору 
засновано на взаємодії цих речовин з киснем, попередньо переведеним в активований стан 
каталізаторами. В присутності останніх в розчинах кисневих сполук хлору можливе 
утворення активних вільних радикалів: , ,СlO Cl HO⋅ ⋅ ⋅ , джерелом яких може бути як HClO, 

так і ClO− , причому висока окисна здатність системи виявляється в тих випадках, коли в 
розчині присутні обидві форми:  
                                                KHClO ClO ClO Cl HO− −+ → ⋅+ + ⋅                                              (1) 

Активні радикали ClO ⋅  беруть участь в реакціях утворення атомарного кисню і 
HO ⋅Подальшому розвитку ланцюгу сприяє процес формування атомарного хлору:   
     HO Cl Cl HO− −⋅ + → ⋅+                                                          (2) 

Радикали, які утворилися, і атомарний кисень взаємодіють з органічними речовинами 

RH2, здатними до окиснення:           
2 2

2

2

RH HO RH H O

RH Cl RH HCl

RH O RH HO

+ ⋅→ ⋅+

+ ⋅→ ⋅+

+ ⋅→ ⋅+ ⋅

                                                    (3) 

В процесі можливо утворення молекулярного кисню шляхом рекомбінації двох цього 
атомів або ClO ⋅радикалів за бімолекулярною реакцією другого порядку: 

                                                      2 22ClO Cl O⋅→ + .                                                              (4) 
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Вважаємо, що оптимальне співвідношення витрат аноліту на 1 м3 виробничих стоків 
складає 80 л , при цьому відповідні значення pH і Eh складають 3,55 та +1090 мв. Як 
каталізатор застосовують йони Fe2+, які після підлуження виконують роль коагулянту [3]. В 
табл. 2, 3, 4 наведені дані результатів досліджень застосування реагентів для підлуження: 

Таблиця 2 
Результати потенціометричного титрування стічних вод  

виробництва капролактаму 1% розчином 2( )Сa OH  

V 
Ca(OH)2, мл 

0,1 0,4 0,8 1,0 1,2 1,7 

pH 8,4 9,0 10,5 11,0 11,5 12 
 

Таблиця 3 
Результати потенціометричного титрування стічних вод  

виробництва капролактаму розчином католіту  
V католіту, 

мл 
5,0 6,0 7,0 8,0 

pH 11,75 11,85 11,93 12,0 
 
Як видно з табл. 2 і 3, показано можливість застосування як реагенту для підлуження 

католіту. 
Показано можливість застосування аноліта як хімічного реагента для підкислення та 

забезпечення умов окиснення органічних речовин в стічних водах капролактаму кисневими 
сполуками хлору, які утворюються в розчині (стічних водах) в результаті анодних реакцій. 
Як лужний реагент більш доцільною є суміш католіту з 1% розчином Ca(OH)2 1:1, при цьому 
витрата реагенту Ca(OH)2 зменшується в 3 рази. В результаті застосування аноліту 
виключаються із технологічної схеми реагенти для підкислення та окиснення органічних 
речовин. Таким чином забезпечується зменшення вторинного забруднення реагентами 
стічних вод, що створює умови збільшення відсотку водообігу. Це сприяє захисту водойм від 
промислових  стоків виробництва синтетичних волокон. 
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відновлення сполук Cr6+ в концентрованих стічних водах гальванічного виробництва. Вісник НУВГП. Сер. 
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У статті представлено результати аналізу технологічного процесу підготовки шихти 
для виробництва скла за QFD-методологією, що дозволяють окреслити структуру 
виробництва скла як хіміко-технологічну систему та основні закони, що визначають 
швидкість перебігу процесів відповідних технологічних операцій, параметри 
оптимізації та керування. 
Ключові слова: шихта, процес, виробництво, скло, QFD-методологія, структура, хіміко-
технологічна система, швидкість процесів, параметри, оптимізація, керування.  
 
В статье представлены результаты анализа технологического процесса подготовки 
шихты для производства стекла по QFD-методологии, позволяющие раскрыть 
структуру производства стекла как химико-технологическую систему и основные 
законы, определяющие скорость протекания процессов соответствующих 
технологических операций, параметры оптимизации и управления. 
Ключевые слова: шихта, процесс, производство, стекло, QFD-методология, структура, 
химико-технологическая система, скорость процессов, параметры, оптимизация, управление. 
 
The article presents the results of the analysis of the technological process of charge 
preparation for glass production according to QFD-methodology, which allows to determine 
the structure of glass production as a chemical-technological system, to determine the basic 
laws determining the speed of the relevant technological operations, optimization and control 
parameters. 
Keywords: charge, process, production, glass, QFD-methodology, structure, chemical-
technological system, process speed, parameters, optimization, control. 
 

Скло – це штучний матеріал, який має такі властивості, як прозорість, твердість, 
хімічна стійкість, термостійкість. Завдяки своїм широким властивостям, скляні вироби 
знайшли широке використання у різних галузях техніки, медицини, харчовій промисловості, 
у побуті тощо [1]. 

Для проектування систем виготовлення скляних виробів необхідний системний 
підхід. Одним з аспектів такого підходу є використання нових інформаційних технологій, а 
саме «експертних систем» як джерела узагальненої інформації для створення моделі, що 
передбачає можливість пошуку у потрібні моменти оптимальних параметрів, параметрів 
керування, забезпечення стабільного виходу продукції за змінних вхідних параметрів [2]. В 
рамках експертних систем може бути застосований метод Quality Function Deployment (QFD) 
– розгортання функції якості, який практично реалізований для розробки алгоритму 
визначення доцільної кількості технологічних операцій та їх основних параметрів для 
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очищення стічних вод гальванічного виробництва [3]. Незважаючи на складність даної 
системи (виробництво скла), її можна представити у вигляді ряду типових процесів 
виробництва як об’єктів автоматизації. На першому етапі аналізу виділимо основні 
виробничі процеси виробництва скляних виробів: 1. Підготовка шихти; 2. Варіння скломаси; 
3. Формування скляного виробу на склоформуючій машині; 4. Етапи гарячого та холодного 
зміцнення скловиробу та його відпал; 5. Контроль якості; 6. Пакування. 

З метою визначення основних параметрів (оптимізації та керування) виробництва 
скла ми оперували методом QFD-методології, тобто методом, сутність якого полягає у 
застосуванні табличного способу представлення даних для зосередження уваги на 
найважливіших характеристиках і завданнях кожної із підсистеми. 

Метою даного дослідження є вивчення процесу підготовки шихти для виробництва 
скла за QFD-методологією. При цьому були вирішені такі задачі: 1) розглянуто систему 
виготовлення скляних виробів, що виключає підготовку шихти як складну хіміко-
технологічну систему (ХТС); 2) процеси як типові процеси виробництва; 3) компоненти 
(сировину) як елементи ХТС. 

Основні сировинні елементи (рисунок) вводяться у сплав: SiO2 – за допомогою 
кварцового піску; Al2O3 – за допомогою технічного алюміній оксиду, алюміній гідроксиду, 
польових шпатів, каолінів тощо; СаО – через кальцій карбонат (зустрічається у вигляді 
крейди, мармуру, вапняку); Na2O – через соду, натрій сульфат та селітру [1]. 

 
Рисунок. Основні сировинні елементи 

В якості допоміжних матеріалів можна розглядати:  
- прискорювачі варіння скла, до яких належать невеликі кількості натрій сульфату, сполуки 
флуору і хлору, а також нітрати натрію, калію, барію, амонію; 
- освітлювачі –  речовини, що сприяють виведенню із скляної маси газових включень. До них 
належать арсен (ІІІ) оксид As2O3, який застосовують в кількості 0,3–0,5% від маси шихти, 
стибій (ІІІ) оксид Sb2O3 – у кількості 0,3-0,5; 
- барвники для забарвлення скла. На забарвлення скла впливають: тип барвника, його 
концентрація, режим варіння скла, окисно-відновні умови варіння тощо [1]. 

На завод сировина постачається як в обробленому, так і в необробленому вигляді. 
Якщо сировинні матеріали уже оброблені, то вони підлягають тільки просіюванню. Якщо ж 
сировина необроблена, тоді з метою доведення їх до відповідних технічних вимог вона 
піддається певним видам обробки. Технологія приготування шихти полягає у наступному: 
компоненти підсушують, розплавлюють в кульовому млині, просівають через сита і дозують 
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за допомогою дозатора відповідно до заданого складу. Потім зважені компоненти подають у 
змішувач, де їх ретельно перемішують до усереднення складу, після чого подають їх до 
скловарної печі. Спільне застосування декількох видів відходів у якості основних 
сировинних компонентів шихти для виробництва скла значно знижує собівартість матеріалу, 
що отримується. Це дозволяє розширити асортимент і збільшити обсяг випуску ефективних 
але маловживаних внаслідок високої собівартості матеріалів зі скла, наприклад темно-
ізоляційного і газоскла.  

Зіставлення властивостей основних відходів і сировинних компонентів для 
виробництва скла підтверджує принципову можливість використання відходів, передусім 
хімічної, гірничодобувної, металургійної промисловості при виробництві скла. За 
технологічним призначенням відходи можуть служити сировинними матеріалами, 
інтенсифікаторами технологічного процесу та добавками – модефікаторами властивостей 
матеріалу. 

Лужні відходи виробництва калій перманганату – глиноподібна маса середньої густини 
1590 кг/м3, з крупністю часток 0,15–0,3 мм та мають такий хімічний склад (%): KMnO4 – 0,9, 
MnO2 – 6,0–12,0, KOH – 10,5–21,0, K2CO3 – 4,0–12,0, SiO2 – 6,0–6,2, Ca2+ – 0,2–0,5, CaO – 7,0–
7,1, H2O  тощо. Хімічний склад лужних відходів дозволяє використовувати ці відходи як 
сировинний матеріал для введення у сплав відразу декількох компонентів K2O, CaO, SiO2, 
барвник KMnO4.  

В якості силікатного компоненту для введення до складу шихти оксидів Si, Al, Ca, Mg, 
Fe(II) можуть використовуватись, наприклад, відсів, який отриманий при виробництві 
щебеню із діабазових порід. Відсів характеризується таким хімічним складом (%):  SiO2 – 
51,64–55, TiO2 – 0,88–1,65, SO3 – 0,05–0,39, Al2O3 – 13,86–15,4, CaO – 4,38–6,36, K2O – 0,23–
0,44, Fe2O3 – 9,7–10, MgO2 – 4,91–6,85. 

Прикладом цього методу може бути технологія утилізації відходів гальванічних 
виробництв Донецького заводу «Точмаш» (ДЗТ) і Торезького електротехнічного заводу 
(ТЕЗ). Вихідні компоненти шихти (шлаки у вигляді порошку, хромофорні оксиди) дозують 
ваговим методом в необхідному співвідношенні відповідно до рецептури, шихту 
подрібнюють і змішують сухим методом, випалювання пігменту здійснювали в муфельній 
печі при температурі 960–980º С з витримкою при максимальній температурі 0,5–1 години. 
Відмивання пігменту від непрореагованих в процесі випалу розчинених у воді сполук 
здійснювали водою, підігрітою до 70–80о С. Продукт сушили при температурі 100–150о С, 
після чого піддавали сухому подрібненню. Найбільш відомими є пігменти: зелені, що місять 
40–50% Cr2O3, 60–50% Донецького заводу «Точмаш»; коричневі, що містять 40–50% NiO, 
60–50% Донецького заводу «Точмаш»; чорні, що містять 85% шлаку ДЗТ, 5% F2O3, 6,5% 
СаО, 35% Mn2O3 або 70% шлаку ТЕЗ, 10% Fe2O3, 11% СаО, 9% Mn2O3. 

З використанням розглянутих відходів для виготовлення керамічних пігментів 
вирішується не тільки екологічна проблема, але і з’являється можливість зменшити або 
повністю виключити витрату дорогих, дифіцитних сполук важких металів. Це зменшує 
собівартість виготовлення мінеральних пігментів чорного, коричневого і жовто-коричневого 
кольорів. 

Нижче у таблиці представлено результати аналізу технологічного процесу підготовки 
шихти: наведені основні типові технологічні процеси та обладнання, а саме: механічні – для 
виділення частинок необхідного розміру, зменшення розміру частинок та їх 
транспортування; масообмінні – для видалення вологи з матеріалу, а також представлені 
основні параметри технологічної операції, тип устаткування, технологічні операції та 
відповідні критерії оптимізації.  
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Таблиця 
Аналіз технологічного процесу – підготовка сировини (компонентів шихти) 

Е
та

п
 Технологічна 

операція 
Параметри Фізико – 

хімічні 
зміни 

Типовий 
технологічний 

процес 

Тип устаткування 
(машина або 

апарат) 

Критерій 
Оптимізація 

П
ід

го
то

вк
а 

п
іс

к
у 

1. Транспор-
тування піску в 
приємний 
бункер 

Продуктивність, енергозатрати, 
густина матеріалу, 

еквівалентний діаметр 
частинки 

Механічний 
(транспортуван

ня сипучого 
матеріалу) 

Машина  
(електрокран) 

Питома 
енергоємність, про-
дуктивність транс-

портера, 
стабілізація 
усередненої 

витрати за період 
часу 

2. Транспор-
тування з 
бункеру в 
сушильне 
відділення 

Швидкість руху стрічки     (0,5-
2 м/с), ширина стрічки 400-
1400мм, форма стрічки, кут 

горизонтальної довжини, 
довжина стрічки 

 Механічний 
(транспортуван

ня сипучого 
матеріалу) 

Машина 
(стрічковий 

транспортер) 

Питома 
енергоємність, про-
дуктивність транс-

портера, 
стабілізація 
усередненої 

витрати за період 
часу 

3. Сушіння t<700C, кінцева вологість 0,5%, 
вологість повітря, швидкість 

переміщення, початкова 
вологість матеріалу, t0С пов. 

Видалення 
вологи з 

піску 

Масообміну 
(лімітуючим 
процесом є 

дифузія) 

Апарат 
(сушарка) 

Вологість 
вихідного 

матеріалу, час 
сушіння 

4. Класифікація d(частинок),кількість отворів, 
число обертів, енергозатрати, 

d(отворів), число сит, 
продуктивність 

Виділення 
частинок 

необхідного 
розміру 

Механічний Апарат (грохот) Усереднений 
розмір частинок 

О
бр

об
к

а 
до

л
ом

іт
у 

5. Транспор-
тування 

Продуктивність, густина 
матеріалу, енергозатрати. 

 Механічний Машина 
(грейферний кран) 

Питома 
енергоємність, 

усереднене трансп. 
6. Дроблення  Кут захвату, оптимальна 

швидкість, продуктивність, 
витрата енергії 

Зменшення 
діаметру 
частинок 

Механічний Машина (щокова 
дробарка) 

Усереднений 
розмір частинок 

7. Сушіння  Початкова t0С, кінцева 
вологість, вологість повітря, 

швидкість переміщення, 
початкова вологість матеріалу, 

t0С пов. 

Видалення 
вологи з 

матеріалу 

Масообміну 
(лімітуючим 
процесом є 

дифузія) 

Апарат 
(сушарка) 

Вологість 
вихідного 

матеріалу, час 
сушіння 

8. Подрібнення Число обертів, центробіжна 
сила, маса шару, 

продуктивність, витрата енергії 

Помел 
матеріалу 

Механічний Апарата (млин) Усереднений 
розмір частинок 

9. Класифікація d(частинок), d(отворів), кількість 
отворів (36), продуктивність, 

розмір отворів. 

Виділення 
частинок 
необхідного 
розміру 

Механічний Апарат  
(сито) 

Усереднений 
розмір частинок 

О
бр

об
к

а 
гл

и
н

оз
ем

у 

10. Транспор-
тування 
 

Продуктивність, енергозатрати, 
густина матеріалу. 

 Механічний Апарат 
(грохот) 

Питома 
енергоємність 

11. 
Класифікація  

d(частинок), d(отворів), кількість 
отворів продуктивність, розмір 

отворів. 

Виділення 
частинок 

необхідного 
розміру 

Механічний Апарат 
(сито – бурат) 

Усереднений 
розмір частинок 

 
Висновки. Результати аналізу, представлених в даній роботі, технологічного процесу 

підготовки шихти для виробництва скла за QFD-методологією дозволяють визначити 
структуру виробництва скла як хіміко-технологічну систему, визначити основні закони, що 
визначають швидкість перебігу процесів відповідних технологічних операцій, параметрів 
оптимізації та керування. Крім того, представлені дані можна розглядати як одну із стадій 
аналізу виробництва скла як об’єкта автоматизації. 
 
1. Лосик М. В., Звір О. М. Технологічні та фізико-хімічні властивості скла : навч. посіб. Львів : ЛНАМ, 2018. 40 с. 
2. Системний аналіз : методичний посіб. з дисципліни / уклад. М. П. Дивак. Тернопіль : ТАНГ, 2004. 136 с. 
3. Кирилюк С. В. Очищення концентрованих стічних вод гальванічного виробництва у комбінованій системі : 
автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.17.21. Київ, 2017. 26 с. 
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В статті порушується питання забезпечення академічної доброчесності в освітньому 
середовищі. Здійснюється аналіз положень законодавства, що регулює сферу освіти. 
Увага автора акцентується на поняттях «академічна доброчесність» та «академічна 
НЕдоброчесність». Висвітлено погляди щодо покращення якості освітнього процесу та 
необхідності дотримання основних засад доброчесності як запоруки майбутнього успіху 
здобувачів вищої освіти. 
Ключові слова: академічна доброчесність, академічна недоброчесність, плагіат, списування, 
освітнє середовище, кодекс честі. 
 

В статье поднимается вопрос обеспечения академической добропорядочности в 
образовательной среде. Проводится анализ положений законодательства, 
регулирующего сферу образования. Внимание автора акцентируется на понятиях 
«академическая добропорядочность» и «академическая НЕдобропорядочность». 
Освещены взгляды по улучшению качества образовательного процесса и 
необходимости соблюдения основных принципов добропорядочности как залога 
будущего успеха соискателей высшего образования.  
Ключевые слова: академическая добропорядочность, академическая недобропорядочность, 
плагиат, списывание, образовательная среда, кодекс чести. 
 

The article addresses the issue of ensuring academic integrity in the educational environment. 
The provisions of the legislation governing the field of education are analyzed. The author’s 
attention is focused on the concepts of «academic integrity» and «academic dishonesty». The 
views on improving the quality of the educational process and the need to adhere to the basic 
principles of integrity as a key to the future success of higher education applicants are 
highlighted. 
Keywords: academic integrity, academic dishonesty, plagiarism, write-offs, educational 
environment, honor code. 
 

У XXI столітті ми звикли бачити безліч успішних людей навколо себе, через це 
кожен із нас прагне досягти успіху також. Але не кожному це вдається зробити чесним 
шляхом, більшість обирає легкий, але шахрайський шлях. Доречним буде навести приклад. 
Уявимо собі стандартну ситуацію: чесний студент самостійно навчається, не вдається до 
академічного плагіату, не дає хабарів, намагається досягти вершин своєю працею. На 
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противагу йому є НЕчесний студент, для якого не існує етичних принципів і правил на 
шляху до перемоги. Для нього нормальним є списування, плагіат і хабарництво. У даної 
ситуації може бути лише два виходи: по-перше, чесний студент досягає успіху, а НЕчесний 
студент відраховується з навчального закладу, в якому навчається, через порушення норм 
академічної доброчесності; по-друге, НЕчесний студент швидко стає успішним, а чесний 
студент довго й важко йде до своєї цілі. 

Аналізуючи ситуацію можна дійти висновку, що від академічної доброчесності 
повністю залежить формування системи освіти в навчальних закладах, за допомогою якої 
можна досягти успіху власною працею. Якщо ж в закладах освіти учасники освітнього 
процесу порушують принципи академічної доброчесності, то відбувається зворотній процес 
й утворюється система, в якій неможливо досягти успіху. 

Проблемі забезпечення академічної свободи, дотримання принципів академічної 
доброчесності присвячені праці А. Доусона, К. Рассела, Я. Кузьмінова, І. Нікітіної, 

Ю. Верланова та ін. Але актуальним залишається питання розроблення шляхів запобігання 
та протидії академічної нечесності, виявлення та усунення причин, що породжують в 
академічному середовищі сприятливі умови для  її процвітання. 

Мета статті – здійснити аналіз окремих положень національного законодавства, що 
регулює сферу освіти, щодо основних засад академічної доброчесності. 

Для початку необхідно з’ясувати суть поняття «академічна доброчесність». Тому, 
спираючись на Закон України «Про освіту» [1], а саме ст. 42, пункт 1, та Закон України «Про 
вищу освіту» [2], зауважуємо, що під академічною доброчесністю варто розуміти сукупність 
етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень.  

Враховуючи вищезазначену інформацію, здійснюємо дефініцію поняття «академічна 
НЕдоброчесність» – це порушення сукупності етичних принципів та визначених законом 
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 
та провадження наукової або творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 
навчання та наукових або творчих досягнень. 

Згідно з ст. 42 ЗУ «Про освіту», під академічною НЕдоброчесністю варто розуміти: 
академічний плагіат (оприлюднення творчих результатів без зазначення авторства); 
самоплагіат; фабрикацію (вигадування даних чи фактів); фальсифікацію; списування; обман 
(надання завідома неправдивої інформації); хабарництво; необ’єктивне оцінювання (свідоме 
завищення/занижування оцінки) [1]. 

Отже, можна виділити такі основні напрямки порушення академічної доброчесності: 
порушення авторських прав, введення в оману, корупція та необ’єктивність.  

У законодавстві України передбачена відповідальність за порушення академічної 
доброчесності учасниками освітнього процесу, зокрема можна виділити такі її види: 
повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 
проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із 
закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення академічної 
стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання [1]. 
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Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності 
визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з 
урахуванням вимог Закону України «Про освіту». 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 
доброчесності, має такі права:  

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 
академічної доброчесності, подавати до них зауваження;  

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 
відмовитися від надання будь-яких пояснень; 

-  брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;  
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної 
відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 
уповноваженого розглядати апеляції або до суду [1]. 

Аналізуючи наведену вище інформацію можна додати, що дотримання правил 
академічної доброчесності залежить від усіх учасників освітнього процесу, наслідки їх 
порушення є пагубними як для викладачів, так і для здобувачів освіти.  

Для прикладу в Національному університеті водного господарства та 
природокористування існує відділ з питань запобігання та виявлення корупції, а щоб 
максимально зменшити контакт викладача та студента при здачі екзаменів або модульних 
контролів використовується навчальна платформа Moodlе, яка є інструментом, що сприяє 
об’єктивному оцінюванні в університеті для здобувачів вищої освіти. Контроль самостійної 
роботи здобувача вищої освіти є ще одним із засобів об’єктивного оцінювання якості знань, 
умінь та навиків, набутих під час вивчення тої чи іншої навчальної дисципліни. Ця 
інформація є підставою для того, щоб стверджувати, що в НУВГП створена ефективна 
система для досягнення успіху студентом, який того бажає, чесним шляхом. Окрім цього, 
дотримання академічної доброчесності в НУВГП регулюють: 

1) Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти зі змінами та доповненнями, у якому зазначається про те, як організований 
навчальний процес. Зокрема цей документ визначає: зміст, організацію та умови 
запровадження навчального процесу; форми організації освітнього процесу і навчання, види 
навчальних занять; облік навчального часу; відрахування, переривання навчання, 
поновлення, переведення, надання академічної відпустки; освіту впродовж життя; додаткові 
платні послуги; міжнародну та зовнішньоекономічну діяльність НУВГП [3]. 

2) Кодекс честі студентів [4].  Це перелік настанов та цінностей, дотримання яких 
представниками студентської спільноти НУВГП є необхідним як на території 
університетського кампусу, так і поза ним. Ним визначено моральні принципи, етичні норми 
та політика академічної чесності НУВГП, якими мають керуватися студенти. Згідно з 
Кодексом честі студентів академічна чесність – дотримання певних моральних та правових 
норм, правил етичної поведінки в університеті студентами при здійсненні навчальної та 
науково-дослідницької діяльності. 

3) Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
Національного університету водного господарства та природокористування [5].  
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4) Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 
університеті водного господарства та природокористування, що визначає основні терміни, 
які стосуються академічного плагіату, покарання за нього та способи подання апеляції. 
Положення є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти [6]. 

Академічна НЕдоброчесність несе за собою тяжкі наслідки, в тому числі 
формування в закладах освіти системи, яка перешкоджає досягненню успіху. Неможливо 
досягнути вершин в умовах тиску на особу, намагання схилити її до шахрайства, у більшості 
випадків студент чи викладач ламаються й починають діяти злочинно, це погіршує якість 
знань, які отримує здобувач. При відсутності профільних знань у студентів та уміння 
доносити інформацію у викладачів, наша система освіти не може виховати спеціалістів, це є 
наслідком академічної НЕдоброчесності, ось чому вона створює систему, в якій неможливо 
досягти успіху. Мої слова підкріплюються покараннями, які передбачені за порушення 
академічної доброчесності (відрахування з закладу, відмова у присудженні наукового 
ступеня і так далі). 

Але все залежить від студентів та керівництва закладу, вони разом створюють все 
необхідне для того, щоб сформувалися умови, за яких або неможливо досягти успіху, або 
можливо й лише чесним шляхом. Все залежить від вас, пам’ятайте це, завжди можна все 
змінити, варто лише цього захотіти. Якщо всі учасники освітнього процесу будуть 
дотримуватися принципів академічної доброчесності, то якість отримуваних знань та якість 
спеціалістів буде значно покращена. 
 
 
1. Про освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 12.03.2020).  
2. Про вищу освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 
12.03.2020). 3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті водного 
господарства та природокористування. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ (дата звернення: 14.03.2020).  
4. Кодекс честі студентів НУВГП. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ (дата звернення: 14.03.2020). 5. Кодекс 
честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників Національного університету водного 
господарства та природокористування. URL: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj (дата звернення: 14.03.2020). 6. Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в Національному університеті водного господарства та природокористування (нова редакція). URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ (дата звернення: 14.03.2020). 
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Відображено фактори і методи вибудовування університетами за умов глобалізації 
національних стратегій забезпечення конкурентоспроможності. Запропоновано 
методичний підхід оцінки конкурентоспроможності університету, який враховує 
задоволеність студентів навчанням та їх рух. 
Ключові слова: університет, конкурентоспроможність, задоволеність, рух, студенти. 
 
Отражены факторы и методы выстраивания университетами в условиях глобализации 
национальных стратегий обеспечения конкурентоспособности. Предложен 
методический подход оценки конкурентоспособности университета, который 
учитывает удовлетворенность студентов учебой и их движение.  
Ключевые слова: университет, конкурентоспособность, удовлетворенность, движение, 
студенты. 
 
Factors and methods of university building in the context of globalization of national 
competitiveness strategies are reflected. The methodical approach of university 
competitiveness assessment is offered, which takes into account students’ satisfaction with 
their studies and their movement. 
Keywords: university, competitiveness, satisfaction, movement, students. 
 

На сучасному етапі економічного розвитку суспільства в умовах глобалізації 
конкуренція як рушійна сила змушує суб’єктів, що функціонують, шукати нові шляхи 
забезпечення конкурентоспроможності.  

Портер М. трактує конкурентоспроможність як властивість товару, послуги, суб’єкта 
ринку виступати на ньому на рівні з присутніми там аналогічними конкуруючими 
суб’єктами [1]. І хоча університет є також підприємством-суб’єктом ринкових відносин, але 
його діяльність має певні специфічні особливості. По-перше, університет є інституцією, що 
об’єднує науково-педагогічних працівників, що продукують освітні послуги для студентів, 
які згодом трансформуються у навички і є передумовою для подальшого їх 
працевлаштування на ринку праці, а по-друге, провадить інтелектуальну діяльність, що 
сприяє розвитку інноваційної системи, а по-третє, забезпечує суспільний розвиток. 

З огляду на це, вважаємо, що викладене В. І. Сациком трактування 
конкурентоспроможного університету є цілком вдалим і будемо його дотримуватися в 
роботі. Отож, конкурентоспроможним університетом є той, який спроможний займати та 
утримувати стійкі позиції на певних сегментах світового ринку освітніх послуг і продуктів 
інтелектуальної діяльності завдяки ефективній реалізації науково-педагогічного потенціалу, 
розвинутій інноваційній системі та достатності фінансових ресурсів, які забезпечують високу 
якість навчання і досліджень [2]. 
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Так, Дж. Салмі [3], Дж. Ломбарді, С. Вегес та ін. стверджували, що інструментами 
забезпечення конкурентоспроможності є академічна свобода і автономія університетів, а 
Ф. Альтбах [4], С. Маргінсон, Л. Армстрон, що проривні наукові дослідження, інтеграція 
дослідницької компоненти у навчальну діяльність студентів. Натомість, А. Тейк, Х. Хорта [5] 
та ін. переконували, що високорозвинута система державної підтримки університетів, 
фінансування державою наукових досліджень та інвестування коштів у розбудову 
університетської інфраструктури. Разом з тим, називали продуктивну співпрацю з бізнесом, 
іншими організаціями та випускниками Б. Кларк. Окремі праці присвячувалися критеріям та 
показникам визначення рейтингів університетів, що ілюструють їх досягнення 

Звісно, що забезпення конкурентоспроможності університетів вимагає побудови 
національної стратегії. Згідно систематизації С. Маргінсона [6], є три основні моделі 
стратегії розбудови університетів світового класу. Стратегія «вшир» (від якісної масової 
вищої освіти – до створення університетів світового класу), «вглиб» (від піонерських 
досліджень у проривних сферах знань – до створення університетів світового класу) і 
комбінована стратегія «вшир» та «вглиб» є певним поєднанням двох попередніх стратегій.  
С. Маргінсон доводить, що деякого оптимального, або «золотого», шляху тобто найкращої 
стратегії розбудови університетів світового класу не існує і не може існувати в принципі, 
оскільки кожна країна вирізняється своїм економічним потенціалом, наявними ресурсами, 
культурними і ментальними цінностями. Значущість фактора підтримуючої ролі держави для 
становлення конкурентоспроможних університетів засвідчив ряд історичних фактів. 

Вітчизняні університети у своїй діяльності стикаються з проблемою не лише 
скорочення підтримки держави, але й налагодження чітких комунікацій зі студентами, що 
навчаються та ведення дослідницької діяльності. Вітчизняні університети зосереджені в 
переважній більшості на виконанні освітньої функції. Питома вага у бюджеті університетів 
доходів від надання освітніх послуг і супутніх до них становить близько 80 %, тоді як в 
провідних країнах світу на сектор вищої освіти припадає більше 50% усіх фундаментальних 
досліджень [7].  

При виконанні роботи використано методичний підхід визначення коефіцієнту 
конкурентоспроможності університету, що передбачає співставлення коефіцієнтів 
задоволеності та плинності, що ілюструє рух студентів. 

Діяльність вітчизняних університетів оцінено за даними інтерактивного 
аналітичного інструменту, який підготувало Міністерство фінансів. Дані «дешборду» зібрано 
по 176 закладах вищої освіти, в яких навчалося 347 тис. студентів за державним 
замовленням. Сукупні видатки державного бюджету (загальний фонд) на оплату послуг з 
підготовки фахівців цими закладами у 2018 році становили 16 млрд грн. Підготовка фахівців 
закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві та Харківській, Львівській, 
Дніпропетровській та Одеській областях. На ці 5 регіонів припадає 53% закладів вищої 
освіти, що отримують кошти з державного бюджету. Ці заклади навчають понад 60% 
відсотків студентів за держзамовленням, на підготовку яких припадає понад 67% витрат 
державного бюджету. Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за 
державним замовленням в 2018 році становили 46 тис. грн, однак по окремих закладах, цей 
показник перевищує середнє по країні значення в 2–3 рази. За даними, що зібрані 
Міністерством фінансів, всього студентів у обстежених закладах 671,9 тис. осіб, з них 
51,72% навчаються за кошти бюджету, а решта – 48,28 на контракті. У розрізі форм 
навчання, то 91,11% студенти денної форми і лише 8,89% заочної [8].  

На сьогодні найдієвішими методами управління є соціально-психологічні. Їх можна 
реалізовувати шляхом анкетного опитування студентів щодо визначення їх задоволеності 
управлінням університетом. Саме у вітчизняних реаліях студенти формують фінансову 
спроможність університетів, отже, визначають й конкурентоспроможність. 

Пропонуємо проводити анкетне опитування студентів для з’ясування задоволеності 
студентів університетом; обізнаності з цілю та стратегією університету та їх майбутніми 
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намірами, задоволеності можливостями розвитку, співпраці, управління, комунікації, 
інформації та залучення. Опрацювання анкет і відповідей студентів є цінним джерелом для 
розробки запобіжних заходів щодо вчасного завершення чи найгіршого – відрахування 
студентів з університету, а відтак підвищення конкурентоспроможності університету. 

Звісно, навчання студентів в університеті, яке триває роки, супроводжується процесами 
руху. Проте рух студентів може розглядатися як позитивна річ, тобто академічна  
мобільність, коли студенти навчаються певний термін в іншому університеті, таким чином 
маючи можливість здобувати знання у інших викладачів та університетах, але з поверненням 
до університету в який вступали. Інший вид руху студентів – це відрахування з числа 
студентів з певних причин. І не проблема, коли відрахування відбувається із особистих 
причин (наприклад, зміни соціального  стану, місця проживання, стану здоров’я та ін).  

Оцінка руху студентів відбувається шляхом розрахунку коефіцієнта плинності. Він 
розраховується як відношення кількості відрахованих студентів до середньооблікової 
кількості студентів: 

           .  . . /   . *100%,плК К відр студ К середньоб=                                (1) 

де К відр.студ. – кількість відрахованих студентів;  
К середньоб. – середньооблікова кількість студентів. 

Вважається, що якщо коефіцієнт плинності складає 3–5%, то це є природною нормою. 
Проте, якщо значення вище цієї норми, то це потребує прийняття відповідних управлінських 
рішень. Попри поширений стереотип, що українські університети рідко відраховують 
студентів, протягом 2011–2013 років частка тих, хто з різних причин не завершив програми 
взагалі або ж у відведений термін, становила 15–18%. Серед бюджетників цей показник 
складає 8–11% – набагато менше, ніж у контрактників (24–25%). Певною мірою це 
спростовує досить популярну ідею про вищу вмотивованість, а відтак, більшу успішність 
контрактників. Водночас потрібно пам’ятати, що здебільшого держава платить за одного 
студента-бюджетника більше, ніж платять за себе студенти-контрактники [9]. 

Фінансові втрати університетів України від відрахування студентів складають понад 
1,5 млрд грн (див. таблицю). 

Таблиця  
Оцінка фінансових втрат університетів України від не завершення cтудентами освітніх 

програм взагалі або ж у відведений термін 
Кількість 
студентів 

університеттів, 
тис. осіб 

Природній 
рівень 

плинності,% 

Питома вага 
студентів, що 
не завершує 
навчання,% 

Вартість 
навчання, 
тис. грн 
(2018) 

Недоотри-
мані дохо-
ди, тис. грн 

Разом за усіма 
формами 

навчання, млн 
грн 

347 (Б) 3 8-11 46 798,1-957,7 1616,6 

324,9(К) 5 24-25 12 818,5-779,8 1737,5 

Втрати від відрахування студентів характерні не лише для українських, але й для 
американських університетів. Лише 19% студентів американських університетів завершують 
4-річний бакалаврат вчасно.  

В рік на освітню галузь в бюджеті Америки закладають понад $200 млрд, а на одного 
студента – більше $15 000 на рік. У 2018 у Америці нараховано 20,8 мільйонів студентів, з 
них 15,2 мільйона вступили у державні університети та коледжі. Якщо студент не завершує 
навчання вчасно, це проблема як для його власного бюджету, так і для бюджету цілої країни. 
$1,5 млрд – саме стільки американцям коштує додатковий рік студентів-бакалаврів [10].  

Показник задоволеності навчанням студентів повинен прямувати до свого 
максимального значення та бути якомога вищим, а показник плинності (відрахованих)  
студентів мусить  мати тенденцію до зниження. 
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Отже, ми пропонуємо власну авторську методику обрахунку коефіцієнту 
конкурентоспроможності університету в умовах глобалізації, а його розрахунок за 
співставленням двох параметрів: коефіцієнта плинності студентів та коефіцієнта 
задоволеності  студентів  процесом  здобуття освіти.  

Коефіцієнт конкурентоспроможності університету на ринку (КкРП) розраховується за 
формулою  

                                                            . . . .  /кРП пл ст зад навК К К=                                                                  (2) 

 

де Кпл.ст. – коефіцієнт  плинності студентів; Кзад.нав – коефіцієнт задоволеності студентів 
процесом здобуття освіти  

Обрахунок задоволеності навчанням  відбувається шляхом оцінки студентами певних 
тверджень щодо кожного із параметрів. Працівникам надається змога бальної оцінки 
кожного із тверджень по шкалі від 1 до 5. Інтерпретація відбувається за принципом: 5 – 
погоджуюсь, позитивна оцінка, 1 – не погоджуюсь, критична оцінка, 3 – невпевнений, не 
визначився з оцінкою. За результатами опитування відбувається обрахунок 
середньостатистичної оцінки за кожним окремим питанням, за окремими критеріями 
(групами запитань), а також середній бал загальної задоволеності студентів навчанням 
студентів в університеті. Інтерпретація отриманих результатів відбувається за такою  
схемою: 4,3–5 – дуже добре; 3,7–4,4 – добре, 3,1–3,6 – задовільно; 1,0–3,0 – незадовільно. 

Звідси, можемо зробити висновок, що гранично допустимою оцінкою задоволеності 
студентів навчанням в університеті має бути значення 3,6. Для здорового функціонування  
управлінського механізму забезпечення конкурентоспроможності університету це значення 
має бути не менше ніж 3,1 та прямувати до 5. Коефіцієнт конкурентоспроможності 
університету може набувати значень від 0 до 1. І чим менше його значення, тим вищий 
рівень конкурентоспроможності. 

Отож, для досягнення конкурентоспроможності університетам запропоновано 
використовувати комбінацію обох стратегій «вшир» і «вглиб» як найбільш доцільну. 
Вважаємо, що задоволеність студентів навчанням в університеті є соціально-психологічним 
інструментом оцінки конкурентоспроможності і пропонуємо її оцінювати шляхом анкетного 
опитування студентів. Доведено, що рух студентів є реакцією на реалізацію внутрішньо 
університетського менеджменту і визначає певною мірою конкурентоспроможність 
університету. Запропонований методичний підхід до забезпечення конкурентоспроможності 
університетів, який передбачає співставлення коефіцієнтів плинності студентів і 
задоволеності їх навчанням в університеті та дає можливість обґрунтування управлінських 
рішень. 
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американська освіта економить мільярди доларів завдяки Edtech та чи потрібні нам такі ж складні технологічні 
рішення? URL: https://ain.ua/2018/06/13/edtech-v-ssha/ (дата звернення: 06.04.2020). 
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У статті висвітлено значення рейтингів і складання списків провідних університетів у 
відображенні рівня та забезпеченні якості вищої освіти. Проаналізовано найбільш 
визнані світові рейтинги інтернет-присутності університетів (Webometrics Ranking та 
uniRank University Ranking) та визначені позиції Українських закладів вищої освіти в 
цих рейтингах. На основі даних вебаналітики сервісу SimilarWeb проаналізовані дані 
щодо відвідуваності сайтів університетів. У результаті дослідження сформовано 
зведений рейтинг інтернет-присутності університетів України. Визначено фактори, які 
впливають на присутність закладу вищої освіти в мережі. 
Ключові слова: інтернет, університети, рейтинги, пошукова оптимізація, вебметрики. 
 
В статье освещены значения рейтингов и составление списков ведущих университетов 
в отображении уровня и обеспечении качества высшего образования. 
Проанализированы наиболее признанные мировые рейтинги интернет-присутствия 
университетов (Webometrics Ranking и uniRank University Ranking) и определены 
позиции Украинских высших учебных заведений в этих рейтингах. На основе данных 
веб-аналитики сервиса SimilarWeb проанализированы данные по посещаемости сайтов 
университетов. В результате исследования сформирован сводный рейтинг интернет-
присутствия университетов Украины. Определены факторы, которые влияют на 
присутствие учреждения высшего образования в сети. 
Ключевые слова: интернет, университеты, рейтинги, поисковая оптимизация, веб-метрики. 
 
The article highlights the importance of rankings and lists of leading universities in reflecting 
the level and quality assurance of higher education. The most recognized world rankings such 
of Webometrics Ranking and uniRank University Ranking are analyzed and the positions of 
Ukrainian universities in these rankings are determined. Based on SimilarWeb web analytics 
data, university traffic data is analyzed. As a result of the research, a consolidated rating of 
Internet presence of Ukrainian universities was formed. The factors that influence the 
presence of universities in the network are identified. 
Keywords: Internet, universities, rankings, search engine optimization, web metrics. 

 
Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах розвитку інформаційного 

суспільства, глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти вебсайт університету є 
інструментом підвищення його рейтингу та конкурентоспроможності на ринку освітніх 
послуг. 

Питаннями рейтингування університетів, їх просуванням у мережі інтернет у своїх 
працях займались такі дослідники, як С. М. Гаріна, Н. Т. Тверезовська, І. Є. Татарінов,  
О. В. Герасимов, Р. М. Лавренюк та інші [1; 2]. 
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Метою статті є аналіз існуючих методик інтернет-присутності університетів України 
та складання їх зведеного рейтингу. 

Для визначення успішності та популярності закладу вищої освіти (ЗВО) 
використовуються різноманітні рейтинги, що відображають його важливість або вплив у 
світовій спільноті. На рейтинги орієнтуються насамперед абітурієнти, роботодавці, 
адміністрація установ та організацій тощо. Рейтинги суттєво впливають на популярність 
університету та прямо чи опосередковано – на залучення фінансування ЗВО.  

Оскільки світова спільнота отримує інформацію щодо діяльності ВНЗ в основному 
через глобальну мережу «Інтернет», одними з найбільш важливих рейтингів є рейтинги 
інтернет-присутності. 

Головною відмінністю рейтингів інтернет-присутності від решти рейтингів є спосіб 
збирання інформації та їх побудови, а саме – повна автоматизація їх визначення, що 
проходить, як правило, двічі на рік. Повна автоматизація збору та обробки даних щодо ЗВО у 
Інтернет мережі виключає суб’єктивну оцінку показників, що робить такий рейтинг 
неупередженим. 

Найбільшим академічним рейтингом вищих навчальних закладів, що враховує 
інтернет-присутність будь-якого наукового закладу у світі, є рейтинг Webometrics Ranking of 
World’s Universities. 

В якості вебометричних індикаторів використовують: 
Impact (вплив) – кількість зовнішніх мереж, з яких йдуть зворотні посилання на 

вебсторінки установ за даними систем ahrefs та Majestic; 
Presence (присутність) – загальна кількість вебсторінок доменного поля ВНЗ, 

проіндексованих Google, включаючи PDF та інші файли; 
Transparency (прозорість або відкритість) – сума показників цитованості 

110 персональних профілів кожного університету за даними університетського домену за 
виключенням 10 лідерів; 

Excellence (цінність) – публікації, які входять в 10% найбільш цитованих робіт за 
даними БД Scopus у 26 галузях науки для п’ятирічного періоду з 2-річним зміщенням до 
поточного року. 

Згідно з результатами рейтингу Webometrics, станом на січень 2020 року, найбільш 
присутнім у мережі українським вищим навчальним закладом є Київський національний 
університет ім. Шевченка (1147 місце у світовому рейтингу). Друге місце посідає НТУ 
України «Київський політехнічний інститут» (1488), третє – Сумський державний 
університет (1928) [3].  

Найбільш популярним сервісом вебаналітики, що оцінює аудиторію сайтів є Google 
Analytics. Однак статистику отриману за допомогою цього сервісу, відкривають для 
сторонніх користувачів дуже небагато університетів. Тому для оцінки відвідуваності 
скористаємось сервісом SimilarWeb (similarweb.com), який надає послуги вебаналітики для 
бізнесу. Сервіс пропонує інформацію про обсяги та джерела трафіку своїх клієнтів та 
конкурентів, здійснює аналіз ключових слів; та виконує багато інших функцій. 

Послуги вебаналітики надає сервіс SimilarWeb (similarweb.com). Сервіс пропонує 
інформацію про обсяги та джерела трафіку своїх клієнтів та конкурентів, здійснює аналіз 
ключових слів та виконує багато інших функцій. Для роботи програма використовує власних 
пошукових роботів і аналізує дані інтернет-провайдерів. Інформація, надана цим сервісом, 
аналізує дані за попередні три місяці (січень-березень 2020 р.) [4]. 

Провідним міжнародним каталогом вищої освіти та пошуковою системою, що містить 
огляди та рейтинги понад 13 600 офіційно визнаних університетів і коледжів у 200 країнах є 
uniRank (https://www.4icu.org/about/) [5]. 

Поточний uniRank University Ranking заснований на алгоритмі, що включає 
5 неупереджених і незалежних вебметрик: рівень відвідуваності сайту університету; 
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кількість активних сторінок; показники метрики потоку; кількість унікальних відвідувачів; 
перегляди сторінок на сайті вузу з мобільних пристроїв і ПК користувачів. 

Для побудови зведеної таблиці рейтингів інтернет-присутності університетів України 
ми використали найкращі 10 з кожного рейтингу (таблиця). 

Таблиця 
Рейтинги інтернет-присутності університетів України 

№ Університет 

W
eb

o 
m

et
ri

cs
 

S
im

il
ar

 
W

eb
 

U
ni

R
an

k 

С
ум

ар
ни

й 

1 НТУ України «Київський політехнічний інститут» 2 1 1 4 
2 Київський національний університет Тараса Шевченка 1 6 2 9 
3 Національний університет Львівська політехніка 8 4 4 16 
4 Львівський національний університет Івана Франка 10 5 3 18 
5 Сумський державний університет 3 9 7 19 
6 НУ біоресурсів і природокористування України 19 8 8 35 
7 Запорізький національний університет 15 11 9 35 
8 Тернопільський національний медичний університет 27 3 10 40 
9 Вінницький національний технічний університет 17 7 16 40 
10 НУ Києво-Могилянська академія 12 22 6 40 
11 Тернопільський національний медичний університет 27 3 10 40 
12 Харківський національний університет В. Н. Каразіна 4 29 15 48 
13 НТУ Харківський політехнічний інститут 6 19 23 48 
14 Київський університет Бориса Грінченка 41 2 5 48 
15 Тернопільський національний економічний університет 5 23 24 52 
16 Національний гірничий університет 7 33 14 54 
17 Харківський НУ радіоелектроніки 9 14 38 61 
18 Національний юридичний університет Ярослава 

Мудрого 
52 10 26 88 

 
Аналіз зведеного рейтингу інтернет-присутності дозволяє виділити абсолютних 

лідерів: НТУ України «Київський політехнічний інститут» та Київський національний 
університет Тараса Шевченка. Розходження в оцінках університетів за різними рейтингами 
пояснюється застосуванням різних вебметрик та методикою їх складання.  

Важливим моментом є зацікавленість університетів у просуванні своїх сайтів у 
рейтингах. Так, у НТУ України «Київський політехнічний інститут» та Київському 
університеті Бориса Грінченка цим займаються спеціально створені окремі підрозділи. 
Використовуючи інструменти просування вебсайтів університети України можуть суттєво 
покращити свої позиції у світових рейтингах. 
 
1. Гаріна С. М., Тверезовська Н. Т. Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та 
кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 31–36.  
2. Татарінов І. Є., Герасимов О. В. Світова практика формування рейтингів університетів: визначення найбільш 
об’єктивних критеріїв та індикаторів оцінювання. Український соціум. 2013. № 1(44). 3. Рейтинг Webometrics 
Ranking of World’s Universities. URL: http://www.euroosvita.net (дата звернення: 02.03.2020). 4. Сервіс Web-
аналітики SimilarWeb. URL: similarweb.com. (дата звернення: 02.03.2020). 5. Рейтинг UniRank. URL: 
https://www.4icu.org (дата звернення: 02.03.2020). 
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COMPLEX EVALUATION OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE SMALL 
RIVER OKONKA BASIN AND DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MEASURES  

V. Kraska 
5th year student, Studying and Scientific Institute of Agroecology and Landmanagement 

Supervisor – Doctor of Biological Sciences, Professor О. О. Biedunkova 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
ESTIMATION OF MODERN ANTHROPOGENIC LOADING ON  

THE RIVER ZOLOTUHA ECOSYSTEM 
T. Temniuk  

5th year student, Studying and Scientific Institute of Agroecology and Landmanagement 
Supervisor – Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Associate Professor Z. M. Budnik 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
 

USING ECONOMIC CATEGORY OF PROFIT MARGIN DURING THE 
PROFITABILITY ANALYSIS OF GROWING AGRICULTURAL CROPS 

M. Balaushko 
4th year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor O. Yu. Lesnіak  
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
WATER MANAGEMENT INVESTMENT MECHANISMS FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF LAND IRRIGATION OF TAJIKISTAN 
Chr. Boyarchuk, A. Bukhalo, M. Shoіeva 

2nd year students, Studying and Scientific Institute of E conomics and Management 
Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor V. P. Okorskiy 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
ANTI-CRISIS MEASURES OF COUNTRIES IN MODERN REALITIES 

А. Velihurska 
3rd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor N.M. Poznіakovska 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
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MODERN METHODS OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION 
А. Velihurska 

3rd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 
Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor O. V. Zinkevych 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 

FINANCIAL STABILITY OF CONSTRUCTION COMPANIES AND WAYS TO 
INCREASE IT 

A. Koroliuk 
6th year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor N. M. Kondratska 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
360-DEGREE FEEDBACK AS AN EFFECTIVE TOOL OF PERSONNEL POLICY  

D. Kulish 
3rd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor N. A. Frolenkova 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DEVELOPMENT IN UKRAINE 
T. Kulik, I. Pihulska 

4th year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 
Supervisor – Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Associate Professor O. Yu. Suduk 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
UNCOLLECTIBLE RECEIVABLES: WRITE-OFF DATE AND ACCOUNTING 

K. Livenda 
3rd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor T. H. Bondarieva 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
REAL ESTATE AS AN OBJECT OF ACCOUNTING: CLASSIFICATION AND 

EVALUATION 
K. Livenda 

3rd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 
Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor O. V. Zinkevych 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE 
AND NECESSITY 

O. Ovcharuk 
6th year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor A. A. Podlevskyi 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA 

A. Petruk 
5th year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Doctor of Economics, Professor O. M. Sazonets 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
ASPECTS OF ENSURING A NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

H. Tegegn  
student of Studying and Scientific Institute of Economics and Management  

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor V. O. Solodkyi 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
UKRAINIAN INSURANCE SERVICES MARKET RESEARCH 

B. Khibebа 
2nd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 

Supervisor – Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor O. O. Liakhovych 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
RATIONALE FOR USING THE PARAMETRIC APPROACH TO MEASURING THE 

CONDITION OF THE MEASURING SYSTEM IN THE OPERATION PROCESS 
O. Matus 

4th year student, Studying and Scientific Institute of Automatics, Cybernetics and Computer 
Engineering 

Supervisor – Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.),  
Associate Professor O.V. Pryshchepa 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
CREATION OF APPLICATION FOR PROGRAMMING LANGUAGES LEARNING 

A. Rudzinska 
2nd year student, Studying and Scientific Institute of Automatics, Cybernetics and Computer 

Engineering 
Supervisor – Senior Lecturer I. M. Shevchenko 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
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JUSTICE AS A PREDICTION OF THE LEGAL STATE AND GROUNDS OF THE 
ENVIRONMENTAL RIGHTS OF HUMAN AND CITIZEN 

A. Bahatko 
1st year student, Studying and Scientific Institute of Law 

Supervisor – Candidate of Philosophical Science (Ph.D.), Associate Professor Yu. Melnychuk 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
SERIAL MURDERS: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS 

I. Batarchuk 
1st year student, Studying and Scientific Institute of Law 

Supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences (Ph.D.), Associate Professor V. I. Hryshko 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN 

UKRAINE: EUROPEAN EXPERIENCE 
O. Huliuk 

2nd year student, Studying and Scientific Institute of Law 
Supervisor – Senior Lecturer O. M. Shvets 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
HISTORICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTE OF DEATH 

PENALTY 
S. Livchuk 

3rd year student, Studying and Scientific Institute of Law 
Supervisor – Candidate of Pedagogical Science (Ph.D.), Associate Professor V. I. Hryshko 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
 

RESTRICTION OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS IN CONNECTION WITH 
THE COVID-19 PANDEMІA IN UKRAINE 

I. Romaniuk 
4th year student, Studying and Scientific Institute of Law 

Supervisor – Candidate of Law (Ph.D.), Associate Professor T. V. Vodopіan 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
 STUDY OF THE FACTORS THAT CONTRIBUTE TO DRUG USE IN ADOLESCENTS 

Yu. Samolchuk 
4th year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 
Supervisor – Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor S. T. Shpak 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
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WATER ABSORPTION OF POLYMER FILMS BASED ON 
EPOXY COMPOSITES 

O. Hnes 
4th year student, Technical College of NUWEE 

Supervisors – Candidate of Engineering (Ph.D.), Professor M. V. Yatskov, 
Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor H. V. Martynіuk 

Technical College of National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
CORRELATION ANALYSIS OF RIVNE-CITY POPULATION INCIDENCE WITH 
PULMONARY TRACT ONCOLOGY CAUSED BY THE INFLUENCE OF RADON 

M. Klymenko 
3rd year student, Studying and Scientific Institute of Agroecology and Landmanagement 

Supervisor – Candidate of Engineering (Ph.D.), Professor O. O. Lebed 
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
PROTECTION OF RESERVOIRS FROM INDUSTRIAL EFFLUENTS OF THE 

SYNTHETIC FIBERS PRODUCTION 
O. Odemchuk, 

1st year student, Studying and Scientific Institute of Construction and Architecture 
V. Shuhailo, 

1st year student, Studying and Scientific Institute of Automatics, Cybernetics and Computer 
Engineering 

Supervisors – Candidate of Engineering (Ph.D.), Associate Professor N. M. Korchyk, 
Candidate of Chemical Science (Ph.D.), Associate Professor N. M. Budenkova 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
STUDY OF PREPARATION BATCH FOR GLASS PRODUCTION ACCORDING TO 

QFD-METHODOLOGY 
Y. Yakymchuk 

2nd year student, Technical College of NUWEE 

Supervisors – Candidate of Engineering (Ph.D.), Associate Professor N. M. Korchyk,  
Senior Lecturer O. I. Mysina 

Technical College of National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 

 
ACADEMIC INTEGRITY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A 

GUARANTEE OF SUCCESS 
I. Batarchuk 

1st year student, Studying and Scientific Institute of Law 
Supervisor – Сandidate of Philosophical Science (Ph.D.), Associate Professor Yu. I. Melnychuk 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
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ENSURING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE GLOBALIZATION 
CONTEXT 
V. Borsuk 

3rd year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 
Supervisor – Doctor of Economics, Professor L. I. Beztelesna 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
 

RATING OF THE INTERNET PRESENCE OF THE UNIVERSITY WEBSITES 
A. Omelianiuk 

1st year student, Studying and Scientific Institute of Economics and Management 
Supervisor – Candidate of Engineering (Ph.D.), Associate Professor V. B. Vasyliv 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ОПЫТ МУЗЕЕФИКАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ 
АРХЕОЛОГИИ 

 И. Н. Семенович 
студентка 5 курса, учебно-научный институт строительства и архитектуры 

Научный руководитель – к. арх., доцент И.В. Потапчук 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ ПРИБОРА «ОНИКС»  

А. А. Лозицкая 
студентка 4 курса, учебно-научный институт строительства и архитектуры 

Научный руководитель – к.т.н., доцент В. В. Савицкий 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД РОВЕНЩИНЫ 

Е. Ю. Рудник 
студентка 5 курса, учебно-научный институт строительства и архитектуры 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Ю. П. Трач 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
НЕКОТОРЫЕ БОЛЕЗНИ СЕМЕЧКОВЫХ И КОСТОЧКОВЫХ  И СРЕДСТВА 

БОРЬБЫ С НИМИ 
М. А. Левчук 

студент ка 2 курса, учебно-научный институт агроэкологии и землеустройства 
Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент А. С. Мороз 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ 

М. А. Левчук 
студентка 2 курса, учебно-научный институт агроэкологии и землеустройства 

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Т. Н. Солодкая 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
ВОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ САПАЛАЕВКА 

А. Ю. Вовк 
студентка 5 курса, учебно-научный институт агроэкологии и землеустройства 

Научный руководитель – д.б.н., профессор О. А. Бедункова 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – СОВРЕМЕННОСТЬ И 
БУДУЩЕЕ 

Н. А. Клименко 
студент 3 курса, учебно-научный институт агроэкологии и землеустройства, 

Т. Н. Кравец 
аспирант кафедры экологии, технологии защиты окружающей среды и лесного хозяйства 

Научный руководитель – ст. преподаватель А. Т. Мороз 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ 

ОКОНКА И РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В. Н. Краска 

студентка 5 курса, учебно-научный институт агроэкологии и землеустройства 
Научный руководитель – д.б.н., профессор О. А. Бедункова 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОСИСТЕМУ 
РЕКИ ЗОЛОТУХА 

Т. В. Темнюк 
студентка 5 курса,  учебно-научный институт агроэкологии и землеустройства 

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент З. Н. Будник 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ МАРЖИНАЛЬНОГО 

ДОХОДА ПРИ АНАЛИЗЕ ДОХОДНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

М. А. Балаушко 
студентка 4 курса,  учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент А. Ю. Лесняк 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
ИНВЕСТИЦИОНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИРРИГАЦИИ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

Х. П. Боярчук, А. П. Бухало, М. Н. Шоева 
студентки 2 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.т.н., доцент В. П. Окорский 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

147 
 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТРАН В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
А. М. Велигурская 

студентка 3 курса, группа ОА-31, учебно-научный институт экономики и менеджмента 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Н. Н. Позняковская  

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

А. М. Велигурская 
студентка 3 курса, группа ОА-31,  учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент О. В. Зинкевич 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
ФИНАНСОВАЯ СТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕЁ 

ПОВЫШЕНИЯ 
А. В. Королюк 

студентка 6 курса, группа ФЫН-61м,  учебно-научный институт экономики и менеджмента, 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Н. Н. Кондрацкая 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

 
МЕТОД «360 ГРАДУСОВ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Д. С. Кулиш 

студентка 3 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Н. А. Фроленкова 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

Т. В. Кулик, И. С. Пигульская 
студентки 4 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Е. Ю. Судук 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

БЕЗНАДЕЖНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: СРОКИ СПИСАНИЯ И 
УЧЕТ 

К. А. Ливенда 
студентка 3 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Т. Г. Бондарева 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 

К. А. Ливенда 
студентка 3 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент О. В. Зинкевич 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ : СУЩНОСТЬ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

О. И. Овчарук 
студентка 6 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент А. А. Подлевский 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИТАЙ 
А. В. Петрук 

студентка 5 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – д.э.н., профессор О. Н. Сазонец 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
Хана Тегегн 

студентка 1 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент В. А. Солодкий 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ 
Б. Н. Хибеба 

студентка 2 курса, учебно-научный институт экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент О. А. Ляхович 
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