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ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Процес відображення в обліку матеріальних витрат не задовольняє
інформаційні потреби управлінського персоналу у повній мірі. Тому
станом на сьогоднішній день важливим є вирішення питання
пристосування сучасної системи обліку матеріальних витрат на
підприємствах до вимог оперативності та достовірності надання
інформації для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління
матеріальними активами та підвищення ефективності діяльності
суб’єктів господарювання в цілому.
У результаті проведеного дослідження встановлено, що на
досліджуваному підприємстві для ведення окремих ділянок обліку
(зокрема, облік заробітної плати, формування звітності) застосовується
інформаційна система «БЕСТ-ПРО», а для обліку використання
матеріальних ресурсів, формування матеріальних витрат та собівартості
продукції використовуються електронні таблиці Microsoft Excel.
Досліджено, що типові автоматизовані бухгалтерські програми,
(наприклад «1С: Бухгалтерія», «Парус», «БЕСТ-ПРО» та ін.) не можуть
повністю врахувати особливості обліку конкретного підприємства,
потребують значних додаткових зусиль при впровадженні їх для
конкретної галузі. Враховуючи зазначені труднощі, на деяких
підприємствах розроблені та продовжують вдосконалюватися власні
програмні продукти, призначені для потреб бухгалтерського обліку.
Проте це є занадто трудомісткою й економічно невигідною роботою, що
практично не дає можливості застосовувати ці програми на інших
підприємствах. Тому доцільно впроваджувати модифікації типових
бухгалтерських програм з урахуванням галузевих особливостей
підприємств [1].
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Програма «1С: Підприємство» має у своєму розпорядженні
необхідний набір спеціалізованих засобів для обліку матеріальних
витрат. Тому, пропонуємо для ведення бухгалтерського обліку у цілому
на досліджуваному підприємстві та обліку матеріальних витрат,
зокрема,
застосовувати
програмний
продукт
«1С:Управління
виробничим підприємством для України», який є комплексним
рішенням для управління бізнесом, розроблений відповідно до
концепції ERP (Enterprise Resource Planning – управління ресурсами
підприємства) [2].
«1С:Управління виробничим підприємством для України» в даний
час є найбільш поширеною в Україні системою ERP-класу. За 10 років
прикладне рішення встановлено більш ніж в півтора тисячах
підприємств. В найбільших впровадженнях в Україні автоматизовано до
1000 робочих місць. При автоматизації малих і середніх виробничих
підприємств зазвичай автоматизується 10-20 робочих місць.
Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує
ефективність управління підприємством, покращує умови проведення
внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної
привабливості компанії. «1С:Управління виробничим підприємством
для України» дозволяє побудувати систему інформаційно-аналітичної,
методичної та інструментальної підтримки керівництва підприємства у
досягненні поставлених цілей [2].
Основна
увага
приділяється
ключовим
бізнес-процесам,
автоматизація яких дає відчутний фінансовий результат: моніторинг та
аналіз показників діяльності підприємства; управління фінансами (у
тому числі бюджетування); формування консолідованої звітності;
управління грошовими коштами; управління взаєморозрахунками;
бухгалтерський та податковий облік; управління виробничими
ресурсами (у тому числі: управління даними про вироби; планування
виробництва; облік витрат і розрахунок собівартості; управління
запасами і складами); управління закупівлями; управління продажами і
ціноутворення;
управління
відносинами
з
клієнтами
та
постачальниками; управління необоротними активами; управління
персоналом та розрахунок заробітної плати.
Фактичні виробничі і невиробничі витрати підприємства
враховуються в необхідних розрізах (підрозділ, стаття витрат,
номенклатурна група, замовлення тощо) у вартісному та натуральному
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вимірі, додатково ведеться: оперативний кількісний облік матеріалів у
незавершеному виробництві; облік браку у виробництві і на складах;
облік переробки давальницької сировини [2].
Інструменти розрахунку собівартості дозволяють: отримати
попередню сумову оцінку собівартості випуску протягом звітного
періоду; використовувати різні способи розподілу витрат; виконати
розрахунок фактичної собівартості випуску продукції в кінці звітного
періоду; вести облік витрат і розрахунок собівартості по ітераційній
моделі або з використанням розширеної аналітики; аналізувати
структуру собівартості випуску. Розрахунок собівартості виконується для
цілей управлінського та фінансового обліку.
В єдиному комплексі реалізується управління рухом матеріальних
потоків, контроль над матеріальними активами підприємства,
управління складськими запасами. «1С:Управління виробничим
підприємством для України» забезпечує: визначення структури запасів;
формування облікових параметрів кожної номенклатурної позиції
(кілька одиниць виміру, характеристики, серії та інші параметри);
деталізацію розташування матеріалів і товарів на складі по місцях
зберігання; формування повної вартості придбання товарноматеріальних цінностей (ТМЦ), включно з обліком транспортних
витрат; ведення відокремленого обліку: власних матеріалів; товарів,
прийнятих і переданих на реалізацію; матеріалів, прийнятих на
переробку і переданих переробнику; зворотної тари; резервування
товарно-матеріальних цінностей під виробничі замовлення та
замовлення покупців; комплектацію матеріалів на складі; реалізацію на
сторону, списання у виробництво сировини і матеріалів з урахуванням
термінів придатності і сертифікатів; використання спеціалізованого
устаткування: сканерів штрих-кодів, терміналів збору даних,
електронних ваг; інвентаризацію залишків товарно-матеріальних
цінностей; застосування ордерної схеми руху товарно-матеріальних
цінностей [2].
Особливості господарювання в сучасних умовах вимагають
детального аналітичного обліку витрат, в тому числі матеріальних. Ці
особливості полягають в тому, що програма повинна формувати
інформацію про визнані матеріальні витрати в розрізі видів продукції,
господарських процесів, а й за окремими центами відповідальності.
Тому, при автоматизації обліку матеріальних витрат необхідним є
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врахування внутрішніх факторів, що зумовлені характером та
особливостями діяльності самого підприємства.
Отже, для вирішення питань, пов’язаних з веденням обліку та
здійсненням контролю за матеріальними витратами, важливе значення
має застосування більш сучасних інформаційних систем, що дозволить
ефективно вирішувати такі важливі питання, як: підвищення
достовірності й оперативності інформації про суми визнаних
матеріальних витрат; впорядкування системи документального
забезпечення всіх операцій; своєчасне й оперативне вирішення питань
контролю за списанням виробничих запасів і формування матеріальних
витрат.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБУТОВИХ ВИТРАТ ПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Останнім часом вченими – економістами аргументовано
піднімається питання про необхідність ведення на підприємствах
належним чином організованого управлінського обліку. Поняття та
класифікація витрат, в тому числі і збутових, в системі ефективної
організації управлінського обліку має ключове значення.
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Вивчаючи господарську діяльність, бачимо, що за способом
віднесення до господарських процесів витрати принято ділити на
витрати процесу постачання, виробництва та реалізації. Збутові
(комерційні) витрати – це витрати, що викликані операціями процесу
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Збутові витрати не включаються до виробничої собівартості
продукції, тому в момент виникнення в обліку їх відображаються окремо
на рахунку 93 «Витрати на збут».
Витрати на збут складаються із чотирьох елементів: матеріальні
витрати; витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом;
амортизація та інші витрати (витрати на утримання (поточний ремонт) і
експлуатацію автомобілів та інших необоротних активів тощо).
Вартість запасів (палива та різних матеріалів), використаних у
процесі реалізації включається до матеріальних витрат на збут.
До витрат, що обумовлені використанням робочої сили у процесі
реалізації відноситься сума нарахованої основної та додаткової
заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи працівників
комерційного відділу.
До витрат на амортизацію відноситься сума нарахованої амортизації
автомобілів, будівель і споруд та інших необоротних матеріальних
активів, що використовуються при збуті продукції.
Склад збутових витрат молокопереробних підприємств залежить від
конкретних умов реалізації, структури управління, асортименту та
деяких інших факторів.
З метою визначення повної собівартості продукції, збутові витрати
розподіляють на продукцію опосередковано через певні співвідношення
чи бази розподілу так як немає можливості, а в деяких випадках і
недоцільно відносити їх у момент виникнення на окремий об'єкт витрат.
Це означає, що вони проходять через декілька об'єктів перш ніж
попадуть (будуть включені) у повну собівартість готової продукції.
Класифікація витрат на збут, що подана у таблиці 1, в основному
ґрунтується на теоретичному осмисленні відомих класифікацій витрат та
відображає наше розуміння поділу таких витрат молокопереробних
підприємств на групи за різними ознаками.
Таблиця 1
Класифікація збутових витрат для задоволення потреб
внутрішніх і зовнішніх користувачів
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Класифікаційні ознаки
В залежності від ролі у процесі
збуту
За відношенням до бюджету
В залежності від зміни обсягу
діяльності

Групи збутових витрат
- основні;
- накладні
- прогнозовані;
- непрогнозовані
- змінні;
- постійні

Із таблиці 1 видно, що в залежності від ролі у процесі збуту витрати
на збут поділяються на основні і накладні.
Основні витрати - це спільні витрати більш як двох об’єктів обліку
витрат, що викликані технологічним процесом і визначають характер та
споживчі властивості продукції (робіт, послуг) [1, с. 49] та операції.
В свою чергу, до накладних збутових витрат відносяться витрати на
управління та обслуговування діяльності комерційного відділу. Сума
накладних витрат на збут не залежить від зміни обсягів реалізованої
продукції, та зумовлені вони необхідністю управління спільною
діяльністю працівників, створення належних умов для виконання
господарських операцій тощо.
Складовою накладних збутових витрат є трансакційні витрати. До
останніх належить плата за послуги різних посередників, тобто фізичних
і юридичних осіб, з метою збільшення обсягів реалізації. До
трансакційних витрат відносять витрати пошуку інформації, витрати на
ведення
переговорів,
витрати
вимірювання,
специфікації,
опортуністичної поведінки та витрати захисту від третіх осіб [2]. Такі
витрати зумовлені господарськими відносинами підприємства у
ринковому середовищі.
В сучасних умовах господарювання на молокопереробних
підприємствах для здійснення оперативного контролю та осмисленого
управління збутовими витратами потрібно приділяти велику увагу
процесу їх бюджетування та прогнозування. Тому за відношенням до
бюджетів останні поділяють на прогнозовані та непрогнозовані.
Прогнозовані – це визначені майбутні збутові витрати у
відповідності до встановлених на підприємстві норм та нормативів
витрат та проведеного об'єктивного аналізу таких витрат минулих років
із врахуванням прогнозованого об'єму діяльності у звітному році.
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Непрогнозовані - це витрати на збут, що відображають відхилення
у роботі комерційного відділу та підприємства в цілому.
При прийнятті управлінських рішень залежно від зміни обсягу
діяльності менеджерам потрібно враховувати поділ збутових витрат на
змінні і постійні. Тобто, під обсягом діяльності у процесі збуту розуміємо
об'єм реалізованої продукції (робіт, послуг).
Змінні витрати змінюються одночасно із зміною обсягу
діяльності [3, 243]. До них відноситься вартість пального, використаного
на роботу автомобілів тощо. В свою чергу, постійні збутові витрати – це
витрати, величина яких не залежить (майже не залежить) від зміни
обсягу діяльності. Наприклад, на суму амортизації автомобіля за місяць
не впливає кількість реалізованої готової продукції тощо.
Разом з тим необхідно відмітити умовність розподілу збутових
витрат на постійні і змінні. Так як в одних підприємствах вони можуть
бути постійними, а в інших змінними. Наприклад, сума амортизації буде
змінними або постійними витратами залежно від вибраного методу
амортизації.
Висновки. Збутові (комерційні) витрати – це витрати, що
виникають у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік
збутових витрат із врахування розглянутої класифікації дозволить
задовольнити інформаційні потреби широкого кола користувачів
облікової інформації, а отже здійснювати їх прогнозування, об'єктивний
аналіз та оперативний контроль, і як наслідок приймати своєчасні
управлінські рішення .
Список використаних джерел
1. Данилюк М.О., Лещій В.Р. Управління витратами на
промислових підприємствах: науково-практичний посібник: наукове
видання. Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006. 172 с.
2. Капелюшников Р.И. Теория трансакционных издержек. URL:
http:// www/libertarium.ru/ libertarium/10623.
3. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник для студентів
вищих навчальних закладів, Київ: Книга, 2004. 544 с.
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ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ВП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДИСТАЦІЯ КОЛІЇ»
Ефективність формування та використання фінансових ресурсів на
підприємстві можна визначити за підсумками його роботи, а саме
розміром фінансового результату суб’єкта господарювання. Для
ефективного проведення аналізу фінансових результатів підприємства
важливо визначити джерела інформації [1, с.44].
Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу діяльності ВП
«Івано-Франківська дистанція колії» виступає фінансова бухгалтерська
звітність, за даними якої проаналізуємо ефективність використання
фінансових ресурсів досліджуваного підприємства.
Результати аналізу динаміки фінансових результатів до
оподаткування та чистого прибутку ВП «Івано-Франківська дистація
колії» за 2015-2017 роки наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз динаміки прибутку ВП «Івано-Франківська
дистація колії» за 2015-2017рр.
2015р.
2016р.
2017р.
Відхилення 2017р.
від
Показники
2016р.
2015р.
Фінансовий
результат до
оподаткування
Чистий
прибуток

402,8

11730,9

10373,6

-1357,3

+9970,8

326,5

9502,0

8506,4

-995,6

+8179,9

Дані табл. 1 характеризують роботу підприємства з позитивного
боку. Як бачимо показники фінансового результату до оподаткування та
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чистого прибутку покращились в 2017 році в порівнянні із 2015 роком.
Так, порівняно з 2015 роком сума прибутку збільшилась на 9970,8 грн. ,
а чистого на 8179,9 грн. Порівняно з 2016 роком прибуток зменшився на
1357,3 грн., а чистий – на 995,6 грн.
Підприємство згідно установчих документів може створювати два
резервних фонди:
1. фонд економічного стимулювання;
2. фонд розширеного відтворення.
Дані фонди створюються за рахунок чистого прибутку
підприємства. Згідно Статуту 25% чистого прибутку підприємство
відраховує у фонд економічного стимулювання, а решта 75% - у фонд
розширеного відтворення.
Результати аналізу напрямів розподілу чистого прибутку ВП
«Івано-Франківськадистаціяколії»за 2016-2017 роки наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Аналіз розподілу прибутку ВП «ІваноФранківськадистаціяколії»
за 2016-2017 р.р.
тис.грн.
Назва фонду
2016 рік
2017 рік
Відхилення,
+/Фонд економічного
8
12
+4
стимулювання та
соціального розвитку
Фонд розширеного
25
37
+12
відтворення
Кошти фонду економічного стимулювання використовуються на
такі цілі:
1. Виплата премій та надбавок;
2. Виплата матеріальної допомоги;
3. Організація свят;
4. Придбання путівок в санаторії та літні табори.
Кошти фонду розширеного відтворення використовуються на
придбання
нових
транспортних
засобів
для
підтримання
конкурентоспроможності на ринку залізничних перевезень.
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Отже, за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства
збільшились і розміри фондів: розмір фонду економічного
стимулювання збільшився на 4тис. грн., а розмір фонду розширеного
відтворення на 12 тис. грн.
Аналізуючи вцілому діяльність ВП «Івано-Франківська дистація
колії» за 2015-2017 роки, бачимо, що підприємство є прибутковим, що є
підтвердженням ефективного використання фінансових ресурсів на
підприємстві.
Список використаних джерел
1.
Щурик М.В, Луцька Н.І., Тимоць М.В. Фінансовий аналіз:
Навч. посіб. – Івано-Франківськ.: «НАІР», 2014.- 432 с.

Веркалець У.Я.
Університет Короля Данила
Науковий керівник:
Цюцяк І.Л.,
ст. викладач кафедри обліку та оподаткування
Університет Короля Данила
(м.Івано-Франківськ, Україна)
КОНТРОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Правильно організований бухгалтерський облік та контроль в
бюджетних установах є запорукою ефективності їх діяльності. Крім того
функціонування, бюджетних установ в Україні, в нових економічних
умовах вимагає збалансованого, цільового та максимально ефективного
використання фінансових ресурсів. У забезпеченні раціонального та
економного використання ресурсів, здійснення заходів щодо
бережливого витрачання матеріальних засобів та грошових коштів,
дотриманні фінансово-бюджетної дисципліни вирішальну роль відіграє
реалізація таких функцій управління, як облік і контроль.
Бухгалтерський облік відображає всі сторони економічної та
господарської діяльності бюджетної установи, як на внутрішньому рівні,
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так і на рівні їх взаємовідносин з іншими господарськими організаціями
та з фінансово-кредитними установами. Посилення контрольних
функцій бухгалтерського обліку
за господарською та фінансовою
діяльністю установи – основний шлях покращення дотримання
фінансово-бюджетної дисципліни.
Внутрішнім контролем охоплюються питання планування
діяльності установи, управління бюджетними коштами, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності,
забезпечення захисту активів від втрат, цільового і ефективного
використання бюджетних коштів та інші питання, що не обмежуються
лише фінансовими аспектами діяльності установи. Внутрішній контроль
слід розуміти як цілісний процес, який здійснюється керівництвом та
працівниками установи [1, с. 93].
Заходами контролю є сукупність запроваджених в установі
управлінських дій, які здійснюються керівництвом усіх рівнів та
працівниками для впливу на ризики з метою досягнення мети та
стратегічних цілей установи [2].
Заходи контролю здійснюються на всіх рівнях діяльності
ДО «Резиденція «Синьогора» та щодо усіх функцій і завдань та
включають відповідні правила та процедури, найбільш типовими серед
яких є:
– авторизація та підтвердження здійснюється шляхом отримання
дозволу відповідальних осіб на виконання операцій через процедуру
візування, погодження та затвердження;
– розподіл обов'язків та повноважень, ротація персоналу, що
зменшує кількість ризиків помилок чи втрат;
– контроль за доступом до ресурсів та облікових записів, а також
закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів, що
зменшує ризик їх втрати чи неправильного використання (наприклад,
укладання договорів про матеріальну відповідальність, видача
довіреностей, встановлення режимів доступу до інформаційних ресурсів
тощо);
– контроль за достовірністю проведених операцій, перевірка
процесів та операцій до та після їх проведення, звірка облікових даних з
фактичними (наприклад, порівняння кількості поставлених товарів з
кількістю товарів, що було фактично замовлено);
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– оцінка загальних результатів діяльності установи, окремих
функцій та завдань шляхом оцінювання їх ходу та результатів на
предмет ефективності та результативності, відповідності нормативноправовим актам та внутрішнім регламентам, правилам та процедурам
установи;
– систематичний перегляд роботи кожного працівника установи
(нагляд);
– інші правила та процедури, в тому числі визначені регламентом
установи, внутрішніми документами про систему контролю за
виконанням документів, правила внутрішнього трудового розпорядку
працівників установи тощо [3, с. 98].
У результаті проведеного дослідження встановлено, що у
спеціальній економічній літературі відсутні методичні та організаційні
основи для проведення контролю власного капіталу бюджетної установи
з урахування змін у чинному законодавстві. Тому нами розроблено за
запропоновано до практичного застосування перелік та послідовність
проведення контрольних процедур у розрізі виокремлених напрямів
контролю власного капіталу бюджетної установи, що сприятиме
формуванню більш повної та точної інформації про ефективність
використання бюджетних коштів ДО «Резиденція «Синьогора» (рис. 1).
Напрями та порядок перевірки власного капіталу та фінансових результатів установи

Контроль необоротних активів у частині: перевірки
Перевірка внесеного капіталу

придбання
основних
засобів,
повноти
їх
оприбуткування і взяття їх на баланс, операцій руху,
нарахування зносу та правильності списання
основних засобів

Перевірка цільового
фінансування

Контроль процедури у частині доходів – надходження із
загального фонду; у частині видатків – капітальних
видатків на капітальні інвестиції

Перевірка капіталу в
дооцінках

Контроль необоротних активів у частині переоцінки
основних засобів, їх поліпшення, нарахування
амортизації і списання; перевірка даних щодо
необоротних активів, відображених у звітності

Перевірка формування
фінансового результату

Контроль доходів і видатків установи, перевірка
правильності закриття рахунків і правильності
визначення кінцевого фінансового результату
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Так, важливими напрямами контролю власного капіталу та
фінансових результатів бюджетної установи є: перевірка власного
капіталу; перевірка цільового фінансування; перевірка капіталу в
дооцінках; перевірка формування фінансового результату.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження контролю
власного капіталу та фінансових результаті установи встановлено, що
питання визначення методики проведення контрольних процедур в
установах державного сектору з урахуванням останніх змін у чинному
законодавстві щодо регламентування ведення бухгалтерського обліку
відсутнє. Тому нами розроблено за запропоновано до практичного
застосування перелік та послідовність проведення контрольних
процедур у розрізі виокремлених напрямів контролю власного капіталу
бюджетної установи, що сприятиме формуванню більш повної та точної
інформації про ефективність використання бюджетних коштів
бюджетної установи.
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РЕКЛАМА, ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ
Сучасна реклама є досить могутньою силою, оскільки націлена на
видозміни позицій споживача і його поведінкового шаблону стосовно
локальної ідеї в найкращому для нього вигляді. Переконуючи людину в
необхідності дотримання певної «bigidea», реклама приводить до
поліпшення її задоволення в забезпеченні потреб, зменшує ринкові
ризики, стає постійним контролером над суспільною думкою. За умов
ринкових відносин перебільшити значення реклами практично
неможливо[2]. Реклама – це і мистецтво, і інструмент впливу, і рушійна
сила економічного розвитку.
Рекламу, фактично, можна назвати сучасною філософією фірми. А
будь-яка філософія має здатність впливати на людську свідомість та
формувати її. Реклама, за визначеннями сучасних дослідників, має за
мету створити репутацію фірми, дати інформацію про атрибути її
торгової марки, познайомити покупця з новою продукцією і за рахунок
цього збільшити потік та обсяг продажу, викликати стійку асоціацію
почуттів у споживача з маркою, нагадувати або стимулювати його до
збільшення обсягів придбання.
Створення іміджу фірми і її торгової марки – це елементи
рекламного
процесу.
З'єднавши
всю
сукупність
елементів,
рекламодавець отримує те, до чого прагне будь яка фірма: поліпшення
ставлення до неї з боку громадськості, і як результат цього – керована
купівельна поведінка споживачів. За часом подачі рекламу можна
поділити на рекламу, що забезпечує як довгостроковий (для підтримки
деяких маркетингових схем) так і короткостроковий (для подачі серій
рекламних оголошень) ефект. За виконуваними функціями рекламу
класифікують на товарну (комерційну) і нетоварну рекламу іміджу.
Товарна реклама може бути двох напрямів: перший – пряма фактична
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реклама, в основі якої лежать локальні ідеї. Другий – емоційний, що
«забезпечує» користь. Рекламу можна також класифікувати як
нав'язливу і ненав'язливу. Передові організації та підприємства дедалі
більше починають розуміти переваги орієнтації на довготривалі
соціальні зв'язки з громадськістю в порівнянні з традиційним збутом
своїх товарів і послуг. Зважаючи на вищевикладене, реклама іміджу, або
як її ще називають, корпоративна реклама повинна бути: зрозумілою
(якщо зміст рекламного повідомлення та його мотиви не ясні, люди його
просто не розуміють); переконливою (недостатньо проінформувати,
треба ще й уміти переконати людей); делікатною (реклама повинна
зосереджуватись не на тому, що треба організації, а концентруватись на
тому, чого бажає споживач); чесною (якщо організація хоче, щоб їй
повірили, реклама повинна бути щирою і відвертою, без будь-яких спроб
обдурити людей); гуморною (гумор роззброює скептично налаштовану
публіку: викликавши посмішку, легше схилити громадськість до бажаної
точки зору).
Нетоварна реклама іміджу поширюється організаціями у випадках
реструктуризації, кадрових змін, інформування про ресурси, виробничі
потужності, послуги, клієнтів, зміну назви, історію зростання,
наголошенні на фінансовій міцності і стабільності, необхідності захисту
торгової марки та в незвичайних ситуаціях[1]. Пошук нових підходів до
іміджостворюючої реклами сприяє вирішенню складних соціальних
проблем й підкреслює високий статус організації, її ділову репутацію.
Отже, реклама, як засіб створення іміджу є актуальним та дієвим
інструментом, який забезпечує конкурентні переваги та успіх
підприємства. Тому широкомасштабне використання фірмою реклами
при формуванні іміджу є одним з головних завдань та інструментів
ділової активності.
Список використаних джерел
1.ПР-реклама
іміджу
організацій
корпоративного
типу.
URL.http://www.frontmanagement.org/fomants-171-1.html.
2.
С.Шпилик
Реклама,
як
засіб
створення
іміджу.URL.http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/11996/2/Con
f_2010v3_Shpilik_S-Reklama_yak_zasib_stvorennia_26.pdf.
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НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСЮМЕРИЗМУ
Cучасне суспільство можна визначити як суспільство споживання,
тому що головною установкою сучасної людини є споживацька
установка. Під споживанням ми розуміємо задоволення потреб людей, а
людські потреби, як відомо, мають здатність до постійного кількісного та
якісного зростання. Саме зростання суспільством споживання зумовило
до появи поняття «консюмеризм», яке поєднує в собі дві складові: рух на
захист споживачів від несправедливого поводження та філософію, яка
розглядає придбання споживчих товарів тривалого користування як
головну мету людського життя.
Хоча споживацтво звичайно асоціюють з капіталізмом і Заходом,
воно насправді мультикультурне й негеографічне явище: його можна
спостерігати на всіх континентах. Споживацтво, коли люди купляють
більше товарів, ніж їм потрібно для життєвих потреб, спостерігалося ще
на початку цивілізації, наприклад в Стародавньому Єгипті, Вавилоні,
Стародавньому Римі. Відколи виник консюмеризм, окремі особи і групи
свідомо шукають альтернативний від звичайного стиль життя.
Однак масове споживацтво набуло найбільших розмірів з розвитком
капіталізму, який супроводжується бурхливим економічним і технічним
розвитком та такими соціальними змінами, як: ріст доходів, який
суттєво змінює структуру споживання, зменшення тривалості робочого
дня, розмивання соціальної структури, індивідуалізація споживання.
У торгівлі та сфері обслуговування зменшується роль маленьких
магазинів. З’являються великі торговельні центри (супермаркети,
гіпермаркети). Шопінг стає популярною формою дозвілля значної
частини населення.
Економіка тісно переплітається з культурою споживання. Реклама
товарів та послуг формує бажання, моду, норми поведінки, інтереси,
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навіть, духовні цінності. Водночас прагнення задовольнити потреби
споживача призводить з одного боку до нераціонального використання
ресурсів, а з іншого до загострення екологічних проблем.
Більшість людей працюють, щоби заробити на прожиття. Чимало з
них упевнені, що єдиною метою роботи та й життя загалом є придбання
різноманітних товарів. Консюмеризм характеризується масовим
споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи
цінностей і установок.
Споживчий рух виник у Великій Британії та Сполучених Штатах
після Другої світової війни як відповідь на надто малу увагу до прав та
інтересів споживачів. У післявоєнні часи акценти були зміщені на
виготовлення, споживання вважалося марною витратою ресурсів;
планові норми забезпечували населення необхідним, за що воно мало
бути вдячним. Фактично людина перебувала в стані вимушеної
невибагливості. Нормування і ставлення, яке воно породило, зберігалося
у Британії ще довго після Другої світової. Як наслідок – виробники,
усіляко обходили закони, які захищали споживачів від придбання
мотлоху.
Проблема консюмеризму в країнах пострадянського простору
особливо актуальна. В умовах соціалістичної реальності особисті
потреби людей знаходилися на другому місці, що обумовлювало дефіцит
товарів першої необхідності. Перехід до ринкової системи дещо змінює
економічні умови для споживачів. Водночас рівень доходів українського
населення є нижче середнього. Саме тому матеріальними благами та їх
накопиченням українське суспільство намагається задовольнити
потребу соціального визнання.
У зв’язку з цим консюмеризм в Україні має ряд особливостей:
1) індивідуальні потреби населення перевищують природні
потреби;
2) індивідуальні потреби перетворюються в ключовий фактор
економічного розвитку;
3) існування суспільства споживання тісно пов’язане з революцією у
маркетингу[3, с. 116].
Саме по собі суспільство споживання має як позитивні, так і
негативні моменти. До позитивних моментів його впливу на
становлення ринкової моделі споживання в трансформаційній економіці
слід віднести наступні: доступність для великого числа людей
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різноманітних товарів і послуг, мотиваційні стимули для виробників в
умовах відкритої економіки використовувати нові знання і технології
для виробництва конкурентних економічних благ, стимули для покупців
підвищувати якість людського капіталу, більше заробляти для
задоволення зростаючої кількості і якості різноманітних потреб.
Еволюційний процес розвитку суспільства споживання логічно
супроводжувався інституціоналізацією високого рівня стандартів
споживання, законодавчою ініціативою захисту прав споживачів,
раціоналізацією споживчого вибору. В умовах незрілої ринкового
середовища ці позитивні моменти слабо прищеплювалися, внаслідок
чого виник якийсь симбіоз незрілої ринково-раціональної моделі
споживання і глобальної культури консюмеризму. Разом з тим слід
зазначити, що в процесі адаптації українських домогосподарств до ринку
в сфері особистого споживання сформувалися і цілком здорові його,
наприклад, ціннісно-раціональні моделі. Проявилися позитивні
тенденції і в зміні споживчих смаків і уподобань. Завдання державної
політики
через
різноманітний
інструментарій
макроі
мікрорегулювання закріпити ці позитивні тенденції. Нині ситуація
значно краща і ставлення до споживачів кардинально змінилося.
Сучасний споживач має змогу завдяки Інтернету, споживацьким
виданням і матеріалам у газетах робити власний виважений вибір,
отримавши надійну інформацію.
Водночас ми можемо визначити консюмеризм як організований рух
громадян і державних органів за розширення прав і впливу покупців
стосовно продавців. На основі досягнень міжнародного досвіду, у
процесі розбудови незалежної держави в Україні в 1990-х pp.
розвивається законотворча діяльність в галузі захисту прав споживачів.
Першою серед колишніх республік СРСР Україна приймає Закон «Про
захист прав споживачів» (1991 p.), права споживачів гарантуються
Конституцією України, що була прийнята 28 червня 1996 р.
Розширюються міжнародні контакти в цій сфері. Розвивається загальна
консюмерська освіта та інформація в нашій державі. Налагоджується
система підготовки фахівців з питань захисту прав споживачів[2, с. 98].
Щоб подолати негативи консюмеризму споживачам варто
зосередитись на людях, ніж на речах[1]. Сьогодні науковцями вихід з
ситуації вбачається у розвитку духовного консюмеризму, коли об’єктом
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індивідуального споживання стає духовна сфера спрямована на
розвиток людини.
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ОЦІНКА ВЛАСНОЇ ПОЗИЦІЇ ФІРМИ НА РИНКУ
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин дуже важливим є
те, яке місце займає фірма на ринку і як вона себе реально оцінює. Крім
того, дуже важливим є точна і своєчасна оцінка позицій на ринку
основних конкурентів, це і зумовлює актуальність дослідження.
Відомі різні підходи до визначення поняття й оцінки
конкурентного статусу фірми (КСФ). І. Ансофф трактує поняття
конкурентного статусу як позицію фірми в конкуренції, як своєрідний
вимірник положення фірми на ринку. У цьому змісті КСФ
використовується в «Мак-Кінзі» для визначення порівняльних
конкурентних позицій фірми при формуванні її стратегічних завдань[1].
Трактування І. Ансоффа в економічному змісті якоюсь мірою близькі до
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поняття конкурентної переваги в трактуванні М. Портера, оскільки і той,
і другий вважають, що необхідно визначати співвідношення фактичної й
базової продуктивності використання ресурсів фірми. Однак М. Портер
не уточнює показника продуктивності. На відміну від М. Портера, І.
Ансофф визначає цей показник як рентабельність стратегічних
капітальних вкладень, відкоректованого на ступінь «оптимальності»
стратегії фірми й ступінь відповідності потенціалу фірми цієї
оптимальної стратегії.
Конкурентний статус фірми, на наш погляд, повинен
характеризувати передумови досягнення фірмою того чи іншого рівня
конкурентної переваги. Ці передумови визначаються, з одного боку,
стратегічним потенціалом фірми, з іншого – сукупним впливом
детермінантів «національного ромба» на умови досягнення цього рівня.
Інакше кажучи, КСФ повинен відповідати на питання: 1) чи достатньо
розвинені елементи стратегічного потенціалу, тобто чи забезпечені
повною мірою ресурсами всіх видів «здатності» фірми для захоплення
лідируючих позицій у галузі (на світовому ринку); 2) чи достатньо
сприятливі і якою мірою використовуються фірмою умови зовнішнього
середовища, сформовані детермінантами «національного ромба», для
створення й підтримки на високому рівні конкурентної переваги фірми.
Таким чином, рівень конкурентної переваги фірми визначається її
конкурентним статусом. Головною проблемою у визначенні КСФ стає
проблема оцінки міри достатності розвитку стратегічного потенціалу
фірми й умов зовнішнього середовища для створення й підтримки на
високому рівні конкурентної переваги фірми [2]. Вирішивши цю
проблему, можна говорити про рівень КСФ як міри достатності
передумов для створення й підтримки відповідного рівня конкурентної
переваги фірми. Складність розглянутої проблеми полягає в тому, що по
кожному елементу стратегічного потенціалу повинні бути визначені
параметри ресурсів, які можуть забезпечити досягнення цілей фірми в
тій або іншій фазі (етапі) життєвого циклу КПФ.
Таким чином, рівень конкурентного статусу фірми, тобто міра
достатності передумов для створення й підтримки необхідного рівня
конкурентної переваги фірми, залежить від рівня «корисності»
стратегічного потенціалу фірми, характеру й міри використання умов
зовнішнього середовища. Ф. Котлер вважає, що для оцінки конкурентної
переваги доцільно використовувати 12 чинників: частка ринку, темп
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зростання обсягу продажу, якість продукції, репутація марки, сітка
дистрибуції, ефективність комунікацій, використання виробничих
потужностей, ефективність виробництва, собівартість одиниці продукції,
джерела постачання сировини, видатки на дослідження і розвиток,
управлінський персонал.
Отже, оцінка власної позиції фірми на ринку є багатогранним
явище. Різноманіття наукових підходів і методів її оцінки власної
позиції на ринку, дають багато можливостей для реального аналізу себе,
як суб’єкта господарювання , так і основних конкурентів. Тому вибір
фірмою для себе оптимального підходу і буде вирішальним при
формуванні стратегії розвитку.
Список використаних джерел
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(м. Івано-Франківськ, Україна)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Визначальний вплив на бухгалтерський облік в Україні здійснює
нормативно-правове регулювання, яке нами поділено на 4 рівні.
До першого рівня належать документи, що визначають сутність
бухгалтерського обліку, його завдання, основні поняття та шляхи
регулювання, організації й ведення бухгалтерського обліку, подання
фінансової звітності, а також податкових розрахунків.
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Правові засади регулювання й організації бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV [8].
Слід зазначити, що відповідно до останніх змін до згаданого
Закону [8] деякі терміни, визначені ст. 1, зазнають змін, а також
додаються нові. Витратами визнається зменшення економічних вигод у
вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить
до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за
рахунок його вилучення або розподілення власниками). А доходами –
збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або
зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [8].
Також Законом [8] уводиться термін «чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)» – це дохід, що визначається шляхом
вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.
ч. платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості), наданих
знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і
зборів. Цей показник дуже важливий для визначення фінансового
результату.
Окрім Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», варто зазначити наступні об’єкти нормативноправового забезпечення обліку доходів і витрат: кодекси (Податковий,
Бюджетний, Господарський, Цивільний, Кодекс законів про працю
тощо); Укази Президента України; постанови і рішення Кабінету
Міністрів України, Закон України «Про оплату праці»; Закон України
«Про відпустки»; Закон України «Про колективні договори і угоди»;
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»; Інструкція зі статистики заробітної
плати тощо.
Другий рівень (нормативний) формують документи, в основному
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які встановлюють базові
правила формування повної та достовірної інформації про окремі
об’єкти обліку, зокрема, про доходи і витрати, та складання і подання
інформації у фінансовій звітності.
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Нормативною основою для складання форм фінансової звітності є
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Цим Положенням
(стандартом) визначаються зміст і форма фінансових звітів. А загальні
вимоги до розкриття їх статей наведено в Методичних рекомендаціях
щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. У
вітчизняній практиці форма і склад фінансової звітності малих
підприємств визначається П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва» [7].
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття у
фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 «Дохід» [5] та П(С)БО 16
«Витрати» [6] відповідно.
Використання стандартів бухгалтерського обліку забезпечують, поперше, зіставлення показників бухгалтерської звітності про діяльність
підприємств, як в цілому, так і за окремі звітні періоди, а, по-друге,
стандарти бухгалтерського обліку є інструментом, що забезпечує
доступність інформації для різних її користувачів.
Важливим інструментом реалізації принципів і методів
бухгалтерського обліку є План рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України №
291 від 30.11.1999 р. [4] Саме ним забезпечується однаковість
відображення господарських операцій, нагромадження облікової
інформації, необхідної для визначення фінансового результату
діяльності підприємства, складання фінансової звітності та проведення
економічного аналізу.
На відміну від загального Плану рахунків, у спрощеному Плані
рахунків № 186 від 19.04.2001 р. [3] передбачено тільки синтетичні
рахунки. При необхідності деталізації та аналітичності обліковоекономічної інформації до синтетичних рахунків спрощеного Плану
рахунків підприємством вводяться субрахунки, виходячи з призначення
рахунків, потреб управління підприємством, використання назв
рахунків і субрахунків загального Плану рахунків.
З метою кращого розуміння, для чого саме необхідні ті чи інші
рахунки в Плані рахунків бухгалтерського обліку, що на них
відображується та як вони кореспондуються, призначена Інструкція про
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застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджена наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. [1]. В Інструкції
подано коротку характеристику кожного синтетичного рахунку і його
субрахунків, розглянуто їхню структуру і призначення, наведено
порядок обліку найбільш типових господарських операцій. Записи на
рахунках спрощеного Плану рахунків, а також позабалансових рахунках
здійснюються відповідно до Інструкції № 291.
Систему регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств,
форму і методичні рекомендації щодо застосування яких затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 року № 720
[2].
Документи перших двох рівнів управління обліком передбачають
суворе дотримання чітко встановлених норм, правил і процедур,
порушення яких тягне за собою відповідальність підприємств відповідно
до закону.
Третій рівень (методичний) представлений документами, в яких
викладено методичні вказівки, роз’яснення з питань обліку окремих
активів, зобов’язань та господарських операцій тощо. На суму визнаних
витрат мають вплив:
- вибрані методи нарахування амортизації, які визначені П(С)БО 7
«Основні засоби». А методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
основних засобів застосовуються суб'єктами господарювання для
відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби,
інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції
в необоротні матеріальні активи визнані відповідно до зазначеного
положення;
- вибрані методи списання запасів, які визначені П(С)БО 9
«Запаси». А методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів,
застосовуються суб'єктами підприємництва для відображення у
бухгалтерському обліку інформації про запаси, визнані відповідно до
вказаного положення.
До нормативних документів третього рівня також належать
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних
активів, Методичні рекомендації з формування собівартості продукції
(робіт, послуг) у промисловості, Методичні рекомендації з формування
складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності та
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інших галузях економіки, Методичні рекомендації щодо облікової
політики підприємства тощо.
Четвертий рівень – організаційний. Це документи у вигляді
внутрішніх форм та інструкцій, які визначають правила раціональної
організації обліку із застосуванням прогресивних форм і методів
ведення обліку, відображують специфіку діяльності підприємства.
Зокрема, Наказ про облікову політику, графік документообігу, робочий
план рахунків, колективний договір, Положення про оплату праці на
підприємстві, штатний розпис тощо. Відповідальність за порушення
внутрішніх
нормативних
документів
встановлюється
самим
підприємством.
Саме в Наказі «Про облікову політику» вказано, який з
альтернативних варіантів, запропонованих національними стандартами
було обрано і має бути застосовано на практиці підприємства.
Отже, узагальнюючи зазначене вище, відзначаємо, що роль
нормативно-правових актів у питанні організації бухгалтерського обліку
доходів і витрат є ключовою. Водночас, саме через неврегульованість
змісту розпорядчого документу щодо облікової політики суб’єктів
малого підприємництва на державному рівні у практичній діяльності
таких суб’єктів досить часто помічається формальний підхід щодо її
розробки або й взагалі відсутність документа про облікову політику.
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наказ: Міністерства фінансів України вiд 19.04.2001 № 186. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0389-01.
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ЛІКВІДНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
В ринкових умовах господарювання ліквідність підприємства
вважається однією з найважливіших характеристик її діяльності. Вона
визначає не тільки взаємовідносини підприємства з партнерами,
суб’єктами фінансового ринку, державою, а й його успішне
функціонування чи банкрутство.
Аналіз ліквідності дозволяє визначити, наскільки ефективно
здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві. Аналізу аспектів
28

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

управління ліквідністю підприємства присвячено праці багатьох
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених зокрема : П. Ревентлоу, Е.
Нікбахта, Й. Ворста, А. Гропеллі, В.В. Ковальова, М.М. Крейніної, Г.В.
Савицької, А.М. Поддєрьогіна, А.Д. Шеремета, І.О. Бланка, Л.А.
Лахтіонової та інших. Високо оцінивши результати досліджень
науковців у сфері аналізу ліквідності, необхідно зазначити, що на даний
момент у науковій літературі існують ще різні підходи до даної наукової
дефініції.
Ліквідність означає в загальному тлумаченні цього поняття
здатність підприємства перетворювати цінності на гроші. Перетворення
цінностей на гроші потребує певного часу. Саме тривалість часового
відрізку значною мірою впливає на ступінь ліквідності [1,c.346].
Отож, ліквідність прийнято розглядати з двох позицій:
1) як час, необхідний для продажу активу;
2) як суму, одержану від продажу активу.
Таким чином, ліквідність підприємства — це його здатність швидко
продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань [2,c.27].
Ліквідність як елемент фінансового менеджменту передусім
впливає на платоспроможність підприємства. Рівень платоспроможності
визначається співвідношенням між обсягом грошових коштів, що
можуть бути використані для розрахунків, та обсягом платежів, які
необхідно
здійснити[3,c.250].
Підприємство
може
вважатися
платоспроможним, маючи незначний залишок на розрахунковому
рахунку, якщо воно не має простроченої заборгованості або
заборгованості, що потребує негайного погашення[4,c.165]. Для
підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно мати
достатній обсяг грошових коштів та інших ліквідних активів, які в разі
потреби можна перетворити в готівку і використати для погашення
зобов'язань. При високому рівні ліквідності обсяг ліквідних активів
значно перевищує обсяг поточних зобов'язань [5,c.250].
Ліквідність слід розглядати як стан активів у їхньому обороті, який
закінчується отриманням грошових коштів, що є необхідною умовою
платоспроможності. Враховуючи, що основу платоспроможності
складають активи, яким притаманна різна ступінь ліквідності, можна
вважати ліквідність якісною характеристикою платоспроможності.
Разом з тим , рівень ліквідності при цьому має доповнюватись
результатами аналізу частки неліквідів та простроченої дебіторської
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заборгованості в обертових активах підприємства. Йдеться про
зменшення обсягу обертових активів на суми неліквідів та безнадійної
дебіторської заборгованості.
Підсумовуючи результати дослідження слід зазначити, що
ліквідність як один із показників оцінки фінансового стану
підприємства має важливе значення в процесі прийняття управлінських
рішень.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ
ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Неухильний процес поглиблення інтернаціоналізації економічного
життя, який має своїми проявами розширення і ускладнення
взаємозв'язків
та
взаємозалежностей
національних
економік,
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усуспільнення характеру праці та виробництва в глобальному масштабі,
зростаючу взаємодію та координацію держав щодо розробки і реалізації
міжнародної стратегії розвитку, об'єктивно підвищує значення
зовнішніх джерел фінансових ресурсів для будь-якої національної
економіки. Особливе місце серед них належить кредитуванню з боку
міжнародних фінансових організацій (МФО).
Що стосується країн з перехідною економікою, то саме
співробітництво з провідними МФО на початковому етапі
трансформаційних перетворень відіграло вагому роль у вирішенні таких
стратегічно
важливих
завдань,
як
структурна
перебудова
народногосподарських комплексів, системи власності та матеріального
виробництва, запровадження дієвих моделей промислової та
технологічної політики тощо. Разом з тим, слід відмітити, що хоча
кредитні ресурси МФО і є одним з найпоширеніших інструментів
акумуляції грошових ресурсів до національних економік, сприяючи
включенню країн-реципієнтів до міжнародних ринків фінансів та
капіталів (що, безумовно, відповідає орієнтації держав на міжнародні
аспекти розвитку), проте вимагає зваженого підходу до оцінки
співробітництва з міжнародними фінансовими установами та
визначення переваг і недоліків залучення до національних економік
кредитного капіталу цих інституцій [2,с. 61 – 62].
Активізація проведення ринкових перетворень, лібералізація
зовнішньоекономічної діяльності, інтеграція України в систему світового
господарства – основні фактори, що зумовили об'єктивну необхідність
членства нашої країни у міжнародних фінансових організаціях. Відомо,
що членство будь-якої країни в цих організаціях сприяє привабливості її
народного господарства як потенційного об'єкта для вкладення
зовнішніх ресурсів, дає змогу отримати кваліфіковану інформаційну
допомогу для інвестиційного процесу, сприяє налагодженню зв'язків із
міжнародними страховими й фінансовими організаціями, забезпечує
належні гарантії в обґрунтованих інвестиційних проектах тощо.
Водночас взаємовідносини нашої країни з міжнародними
фінансовими організаціями не слід розглядати лише з точки зору
вигоди для України. Для розуміння повної картини (плюсів і мінусів)
взаємоефективного співробітництва нашої держави з МФО слід
проаналізувати політику й принципи діяльності цих організацій у
цілому.
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До основних міжнародних установ, які надають технічну допомогу і
з якими співробітничає Україна, можна віднести: Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і
Світовий банк (СБ).
Діяльність ЄБРР спрямована на сприяння здійсненню структурних
і галузевих реформ, які надають імпульси конкуренції, підприємництву,
приватизації з урахуванням індивідуальних особливостей країн, що
перебувають на різних рівнях економічного розвитку. Окрім цього,
Європейський банк здійснює інвестування у розвиток приватного
сектору, в програми, спрямовані на зміцнення фінансової і правової
систем.
За період співробітництва України з ЄБРР діяльність банку
сконцентрувалася в основному на таких стратегічних напрямах, як
технічна допомога підприємствам державної форми власності у розробці
інвестиційних проектів, фінансових планів систем закупівель на світових
ринках й управління проектами; залучення приватних інвестицій в
агропромисловий комплекс України; надання довгострокового
кредитного капіталу приватним компаніям у банківському секторі й
розвиток експортного комерційного кредиту та інших фінансових
інструментів для підтримки експортерів; надання кредитних ліній
приватному виробництву, пряме фінансування спільних, особливо
українських підприємств; допомога у реформуванні найважливіших
секторів інфраструктури – транспорту, телекомунікацій, муніципальних
служб
тощо;
сприяння
реструктуризації,
головним
чином,
енергетичного комплексу шляхом запровадження енергозберігаючих
технологій, фінансування нафтових і газових проектів, модернізації
обладнання, гарантування безпеки на ядерних станціях[1, с 42-43].
Починаючи з 1994 року Україна активно співпрацює з
Міжнародним валютним фондом. Основні види кредитів надаються
МВФ Україні за системною трансформаційною позикою (STF), за
резервним кредитуванням (Standby) і в межах програми розширеного
фінансування (EFF).
Важливою позитивною тенденцією розвитку Міжнародного
валютного фонду стало розширення координаційної діяльності зі
Світовим банком, взаємодії між ними, а також з іншими міжнародними
інститутами, урядами й приватним сектором.
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Щодо співробітництва України із СБ, то наша країна
співробітничає як член банку з усіма його складовими – Міжнародним
банком реконструкції та розвитку (МБРР), що є головною частиною
групи СБ, Міжнародною асоціацією розвитку (МАР), Міжнародною
фінансовою корпорацією (МФК), Багатостороннім агентством гарантій
інвестицій (БАГІ), Міжнародним судом (МС). Кожна із цих установ банку
виконує свої певні функції у процесі співробітництва з країнамичленами [4, с.72-73]
Таким чином, співробітництво України з МФО є об'єктивно
необхідним. Воно має розвиватися по лінії загального спілкування з
усіма МФО та фінансового спілкування тільки на потреби розвитку
національного виробництва – частина позичок СБ, а особливо позички
ЄБРР та потенційні – ЧБТР.
Міжнародна кредитоспроможність держави є одним із головних
чинників її самостійності та зрілості. Для її побудови держава має
пройти ряд етапів. Для першого етапу характерним є використання
МФО як механізму поліпшення кредитоспроможності за рахунок
зумовлених політичних змін у суспільстві та господарстві. Наступний
етап характеризується визнанням кредитоспроможності держави
інституціональними інвесторами та використанням МФО лише як
допоміжного механізму. І, нарешті, третій етап прийде тоді, коли
держава стане самостійно кредитоздатною, увійде у число країн –
донорів МФО [3, C 34-35].
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ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ
ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН
Історія релігійного туризму сягає глибини віків. Жителі стародавніх
Греції і Риму часто вирушали у подорож, щоб відвідати святилища і
храми. Дотепер релігійна мотивація суттєво впливає на формування
туристських потоків. Саме релігійні переконання є одним із головних
мотивів подорожей. За статистикою, щороку понад 200 млн осіб у світі
здійснюють паломництво, з них 150 млн християн, 20—30 млн індуїстів,
40 млн буддистів, мусульман, синтоїстів та ін.
Метою даної публікації є визначення впливу релігійного туризму на
економіку приймаючих країн.
Релігійний туризм (сакральний туризм, паломницький туризм,
езотеричний туризм) - різновид туризму, пов'язаний з наданням послуг і
задоволенням потреб туристів, що прямують до святих місць і релігійних
центрів, що знаходяться за межами звичайного для них середовища[2].
Релігійний туризм поділяється на різновиди:
o паломницький туризм - це сукупність поїздок представників
різних конфесій з паломницькими цілями;
o езотеричний - метою його е розширення традиційного
релігійного світосприйняття, і відповідно з цією метою ведеться
філософський пошук в процесі подорожі;
o релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості відвідання місць пов'язаних з історією релігій;
o сакральний - різновид, де турист під час відвідування певних
місць створює, відновлює або підкреслює зв'язок з уявним
потойбічним. Сакральне в широкому сенсі - це все, що має
відношення
до
Божественного,
релігійного,
небесного,
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потойбічного, ірраціонального, містичного, те, що відрізняється від
повсякденних речей, понять, явищ.
Польський географ А. Яцковскі вважає, що вживання терміна
"паломницький туризм" "...спотворює мотиваційну сторону,
переносячи акцент з подорожі, що виникає лише з релігійних потреб,
на туристичну подорож, в якій релігійний мотив відсувають,
уступаючи місце виключно світським елементам". Тобто, дослідник
сумнівається у влучності терміна "паломницький туризм" і вважає за
доцільне використовувати у таких випадках термін "паломництво",
оскільки це переважно подорожі до святинь або святих місць, де час
паломництва заповнений молитвами та медитаціями (лат. теditatio розум, самозаглиблення).
Вплив релігійного туризму на економіку деяких країн та районів
світу, в першу чергу, на самі релігійні центри, надто великий. Це
пов‘язано з тим, що паломники залишають в країні перебування істотну
частку взятих у дорогу грошей. Крім того, паломництво дає заробіток
багатьом тисячам місцевих мешканців.
Туризм є однією із провідних і найбільш динамічних галузей
світової економіки. За свої швидкі темпи росту туризм визнаний
"економічним феноменом XX сторіччя".
Значення туризму як джерела валютних надходжень, розширення
міжнародних контактів, забезпечення зайнятості населення постійно
росте.
Аналіз, проведений Всесвітньою Туристською Організацією,
свідчить, що в більшості країн світу державна туристична політика
впроваджується безпосередньо через центральні органи виконавчої
влади - національні туристичні організації, інші інститути, а також
опосередковано за допомогою правових важелів, підтримки туристичної
інфраструктури і міжнародної політики. Туристична політика має
характерні риси загальної політики держави. Разом з тим існують і деякі
специфічні фактори, що впливають на її формування: природні умови
країни, розвиненість транспортної індустрії, соціальні фактори (умови
життя людей, система відпусток), фактори, пов‘язані зі створенням
економічної основи для розвитку туризму (стабільні валютно-фінансові,
зовнішньоекономічні відносини), правові фактори, пов‘язані із
створенням і функціонуванням туристичного законодавства.

35

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

У багатьох країнах туризм відіграє важливу роль у формуванні
валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і
забезпеченні зайнятості населення; а так само активізації
зовнішньоторговельного балансу. Він впливає на такі ключові галузі
економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство,
виробництво товарів народного споживання й ін., тобто виступає
каталізатором соціально -економічного розвитку. У свою чергу, на
розвиток туризму впливає сукупність різних факторів: демографічних,
природно-географічних, соціально-економічних, історичних, релігійних
і політико-правових.
Результати статистичних досліджень показують, що насправді
релігійну поїздку один раз на рік здійснює лише близько 1% від
загальної кількості віруючих. На ринку паломницького туризму України
(за матеріалами щорічника "Релігії світу" ) країни, що традиційно
вважаються центрами паломництва, розташовуються в наступному
порядку: Росія (35%), Ізраїль (30%), Греція (12%), Італія (7%), Туреччина
(6%), Саудівська Аравія (5%).
Туризм протягом усієї історії свого економічного існування
переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно
розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш
помітне місце у світовій економіці за показником швидкості обігу
капіталу, числом зайнятих, обсягом експорту послуг, як джерело доходів
для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є
одним із важливих індикаторів якості життя.
Сучасна індустрія туризму - одна з найприбутковіших і
найдинамічніших галузей світового господарства. Частка туризму
становить близько 10% світового валового національного продукту. 7%
загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5°/ усіх
податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами. За
статистикою Всесвітньої туристичної організації (ВТО), у 80% країн світу
в'їзний туризм входить до першої п'ятірки провідних статей експорту, у
40% є основною експортною статтею. Ще 40% - це держави, де доходи
від туризму перевищують 1 млрд. дол. США.
За останні 16 років, доходи від міжнародного туризму зростали в
середньому на 9% впродовж року і досягай у 2004 році 474,2 млрд. дол.
США, при цьому вже починаючи з 1998 року випереджали доходи від
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експорту
нафтопродуктів,
автомобілів,
телекомунікаційного
обладнання, текстильних виробів та інших товарів і послуг.
Кількість міжнародних туристичних мандрівок постійно зростає,
збільшившись із 25 млн. у 1950 р. до близько 700 млн. осіб у 2004 р. Так,
за прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО) до 2020 р.
кількість туристичних поїздок збільшиться майже втричі та досягне 1,6
млрд. осіб[1].
Отже, можемо сказати, що релігійний туризм безпосередньо
вносить вагомий вклад в економіку країн, тому що впливає на ключові
галузі економіки, виступає каталізатором соціально-економічного
розвитку.

1.
2.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАІНИ З
МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Розвиток співробітництва між державами та іншими учасниками
міжнародних відносин пов'язаний̆ з функціонуванням цілої̈ системи
міждержавних та недержавних організацій̆ глобального і регіонального
значення. Зростання взаємозалежності світових інституцій̆, виникнення
та загострення глобальних проблем спонукали зростання актуальності
пошуку
шляхів
підвищення
ефективності
багатостороннього
співробітництва
та
поширенню
й̆ого
сфери.
Міжнародне
співробітництво у матеріальній̆ сфері проявляється у таких формах:
міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва; спільне
виробництво продукції на дво- чи багатосторонній основі, коли окремі
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країни беруть участь у випуску тієї чи іншої продукції; праця у сфері
капітального будівництва; організація спільних підприємств. Серед
найбільш впливовіших міжнародних валютно-фінансових інституцій
виділяють так звані «Бреттон-Вудські організації», до яких відносять
Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк (СБ). Окрім того
найбільш потужними та дієвими організаціями також є Банк
міжнародних розрахунків, регіональні банки та валютно-кредитні
організації Європейського Союзу (Європейський фонд валютного
співробітництва, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк
реконструкції і розвитку, Північної Америки (Міжамериканський банк
розвитку), Південно-Східної Азії (Азіатський банк розвитку) та ін. [1].
Існують відмінності в організації співпраці міжнародних фінансових
організацій з тими чи іншими країнами, проте основні елементи
програм економічної стабілізації були викладені на сесії МВФ у 1985
році. Особливе місце в економічних програмах, що розробляються
спільно з Фондом, займають такі основні економічні показники:
внутрішній кредит, дефіцит державного бюджету, міжнародні резерви і
зовнішня заборгованість, а також ключові елементи системи
ціноутворення, включаючи курс валюти, процентні ставки, а в деяких
випадках і ціни на конкретні товари, що істотно впливають на державні
фінанси і зовнішню торгівлю країни-позичальника. У період дії угоди
про кредит Фонд веде спостереження за здійсненням програми
економічних реформ у даній країні на основі критеріїв реалізації. Ці
критерії відбираються з урахуванням економічної та інституціональної
структури країни, наявності даних, доцільності концентрації зусиль на
широких макроекономічних показниках, а також ряду інших факторів.
Хід реалізації економічної програми контролюється Фондом за
допомогою періодичних оглядів. Стабілізаційні програми ставлять
своєю основною метою вплив на сферу пропозиції за рахунок таких
заходів, як усунення диспропорцій, що перешкоджають зростанню
експорту, і підвищення ефективності державних витрат. Ці заходи
допомагають
зменшити
розбалансованість
економіки
країнипозичальника і поліпшують перспективи її економічного зростання.
Кожна з міжнародних фінансових організацій використовує власні
форми та механізми співробітництва з України. Аналіз наявного досвіду
співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями
дає змогу зробити висновок щодо зацікавленості нашої країни у таких
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формах співробітництва: забезпечення національних інтересів держави
як рівноправного учасника міжнародного поділу праці, суб'єкта
глобальних економічних та фінансових ринків; отримання та
впровадження
нових
виробничих
технологій,
інвестицій
та
інформаційних технологій; отримання безпосередньої фінансової
допомоги на пільгових умовах.
З боку міжнародних фінансових організацій основні інтереси
полягають у наступних напрямках: розробка та реалізація проектів
макроекономічної стабілізації, структурних економічних перетворень,
проектів екологічного характеру та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи; моніторинг соціально-економічних і політичних процесів в
Україні, надання обов'язкових до виконання рекомендацій; надання
технічної допомоги за умови виконання поставлених по кожному
проекту завдань тощо.
Як правило, ефективність міжнародного співробітництва із
закордонними партнерами оцінюється за трьома напрямками, а саме: за
рівнем управління – на рівні держави, окремого регіону, конкретного
підприємства, його підрозділів; за видами діяльності – зовнішня
торгівля,
науково-технічне
співробітництво,
валютно-фінансова,
інвестиційна діяльність, спільне підприємництво тощо; за часовим
інтервалом – коротко-, середньо- і довгостроковий.
Відповідно виділяють і різні види аналізу та показники
ефективності [2]: інституційний аналіз – передбачає оцінку політичних,
правових, організаційних умов здійснення зовнішньоекономічної
діяльності; комерційний аналіз (аналіз ринку) – передбачає оцінку
існуючої ринкової ситуації (насамперед попиту і цін) та оцінку імовірної
зміни кон'юнктури; технічний аналіз – передбачає вивчення сукупності
прийомів, що дозволяють здійснити певну зовнішньоекономічну
операцію або реалізувати проект та з'ясувати рівень досконалості
технічного супроводження; фінансовий аналіз – здійснюється з метою
обґрунтування ефективності зовнішньоекономічної діяльності виходячи
з інтересів власника; економічний аналіз – відбувається через
порівняння витрат і результатів і має за мету визначення користі, яку
дістане суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, держава і суспільство у
цілому у разі здійснення певного виду зовнішньоекономічної діяльності;
до завдання такого аналізу входить також визначення ризику, з яким
буде пов'язана зазначена діяльність; соціальний аналіз – передбачає
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оцінку соціальних наслідків впливу зовнішньоекономічної діяльності;
екологічний аналіз – робиться висновок про вплив певних
зовнішньоекономічних операцій та проектів на навколишнє середовище
і політику уряду щодо цього.
Отже, міжнародне співробітництво загалом, та його економічна
складова зокрема, реалізується за рахунок підвищення економічної
ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни шляхом
застосування різноманітних методів та здійснення оцінки їх
ефективності в окремих областях діяльності. На національному рівні
оцінці підлягає зовнішньоторговельний ефект, науково- технічний
ефект, ефект спеціалізації та кооперування, результат подолання
дефіциту ресурсів, збереження ресурсів на майбутнє, підвищення іміджу
країни на міжнародному рівні та ін. На макроекономічному рівні
доцільним є визначення соціальної та економічної ефективності.
Соціальна ефективність виявляється як вплив зовнішньоекономічних
операцій на рівень життя населення, задоволення попиту споживачів,
покращення структури ринку товарів та послуг. Економічна
ефективність виявляється у тому, що потреби національної економіки
задовольняються закупівлею товарів за кордоном, при цьому валютна
виручка, необхідна для здійснення імпорту, забезпечується за рахунок
експорту товарів вітчизняних виробників. Критерієм ефективності
зовнішньоекономічної діяльності на макрорівня є зростання
національного доходу держави за рахунок збільшення виручки від
реалізації вітчизняної експортної продукції.
Список використаних джерел
1. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: підручник . К.: Видавництво
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ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Необхідність серйозних змін в обліковій науці привела зарубіжних
та вітчизняних економістів до пошуку нових, більш мобільних і
ефективних методик управлінського обліку, які могли б надавати
оперативну інформацію, яку використовують при прийнятті виважених
рішень та впливати на зменшення витрат виробництва в ринкових
умовах.
Облік за центрами відповідальності є прогресивною методикою,
використання якої підсилює персональна відповідальність менеджерів
нищиш рівнів управління і окремих виконавців не тільки за суму витрат
на їх ділянках роботи, але й за ефективність структурних підрозділів.
Слід відзначити, що у науковій літературі існує певна класифікація
центрів відповідальності за їх типом. Ч. Хорнген та Дж. Фостер
виділяють наступну класифікацію центрів відповідальності [2, с. 104]:
1. Центр витрат (cost center) - це центр відповідальності, менеджер
якого звітує за витрати, понесені центром.
2. Центр реалізації (revenue center) - центром реалізації
називається центр, результат роботи якого вимірюється обсягом
отриманої виручки.
3. Центр прибутку (profit center) - це такий підрозділ, який є
підзвітним не тільки за витрати, але й за виручку від реалізації готової
продукції.
4. Центр інвестицій (investment center) - центр, підзвітний за
витрати, виручку та інвестиції.
Водночас, вітчизняні науковці виділяють інші підходи до градації
центрів відповідальності. В.В.Сопко вважає, що за своєю природою
кожне робоче місце - це центр витрат [1, с. 275]. Проте, в обліку до такої
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деталізації, як правило, не вдаються. Розрізняють два види центрів
відповідальності, а саме:
1) центр відповідальності за витратами;
2) центр відповідальності за фінансовими результатами.
Основними центрами відповідальності можуть бути: працівник,
бригадир (майстер), начальник цеху (дільниці), начальник (завідувач)
служби, головний механік, головний інженер та інші, адміністрація
підприємства в цілому.
На практиці застосовуються, здебільшого, індивідуальні підходи до
питання розподілу підприємства на певні центри відповідальності.
Особливості
виробничого
процесу
на
молокопереробних
підприємствах не дозволяють вести облік за окремими замовленнями. В
цих умовах ведеться поточний облік витрат на виробництво. Суму витрат
на одиницю виготовленої продукції можливо встановити тільки в кінці
місяця, після складання калькуляції фактичної собівартості продукції.
Для ефективного управління процесом виробництва, виявлення причин
відхилень від норм, та миттєвого реагування на умови, що склалися,
необхідно мати інформацію про величину та склад витрат якомога
точніше, та якомога швидше.
За таких умов органічно постає питання вивчення складу,
структури та динаміки витрат і доходів центру відповідальності.
Вирішити це питання можна із допомогою запропонованої «Відомості
обліку витрат центру відповідальності». У ній загальна сума витрат
центру відповідальності розподілена на статті та підстатті витрат:
1) сировина і основні матеріали
-натуральне молоко;
-вершки;
-супутня продукція;
-транспортно-заготівельні витрати;
2) допоміжні матеріали:
-тара;
-етикетки;
3) брак у виробництві;
4) заробітна плата:
- основна
- додаткова заробітна плата й інші виплати;
5) відрахування на соціальне страхування;
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Електроенергетичні витрати
-електроенергія;
-пар;
-вода;
6) амортизація основних засобів;
7) амортизація МНМА;
8) обладнання, інструмент та малоцінний інвентар;
9) утримання основних засобів;
10) інші витрати;
11) загальновиробничі витрати.
Така побудова інформації у відомостях обліку витрат центру
відповідальності дозволяє проводити аналіз структури витрат. Окрім
того, така організація обліку витрат за центрами відповідальності
забезпечить в автоматичному режимі в кінці кожного місяця
інформацією про фактори, що вплинули на обсяги прибутку центру
відповідальності.
Синтетичний облік витрат на виробництво кисломолочної продукції
ведеться на активному рахунку 23 «Виробництво», до якого на
молокопереробних підприємствах відкриваються такі субрахунки, як
231 «Основне виробництво», 232 «Допоміжне виробництво», 233 «Інші
виробництва» тощо. До кожного із зазначених субрахунків
відкриваються аналітичні рахунки для обліку витрат на виробництво
окремих видів продукції – це такі, як молоко (аналітичний рахунок
2311), кефір (2312), сметана (2313), сир кисломолочний (2314), масло
(2315) тощо.
В цілому, ведення аналітичного обліку витрат за центрами
відповідальності
в
інформаційному
середовищі
доцільне
із
застосуванням аналітичних рахунків третього, четвертого та п'ятого
рівнів, так званих, субконто «Центри відповідальності» – довідник всіх
центрів відповідальності заводу, «Витрати» - довідник всіх можливих
видів витрат заводу та його центрів відповідальності, «Витрати за
елементами» - довідник всіх можливих елементів витрат, «Готова
продукція» - довідник всіх видів готової продукції підприємства.
Порядок прикріплення їх до рахунків синтетичного обліку визначається
у робочому плані рахунків суб’єкта господарювання.
Отже, як бачимо, процес організації обліку витрат за центрами
відповідальності є тривалим та складним. Для якісного задоволення
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потреб бухгалтерського обліку та управління, в сучасних умовах
господарювання, необхідно застосовувати нові методики організації
облікового процесу. Великої уваги потребують всі етапи організації
обліку, від первинного до синтетичного. Але основною метою організації
обліку витрат є підвищення швидкості обробки та надання якісної
бухгалтерської та управлінської інформації, можливість оперативного
аналізу витрат за місцями їх виникнення.
Список використаних джерел
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2. Хорнгрен Ч., Фостер.Дж. Бухгалтерский учет: управленческий
аспект. Москва: Финансы и статистика, 1995. 374 с.
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РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОГРЕСІ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
У сучасних умовах, коли молода самостійна Україна робить кроки
до інтеграції в Європу, в світ, де господарюють економіки з
високорозвинутими технологіями, відбувається пошук нових шляхів і
методів
виробництва,
здійснюється
аналіз
сучасного
стану,
окреслюються перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні також
для сфери готельного бізнесу, яка спрямована на отримання прибутку
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через надання різноманітних послуг у вигляді житла, харчування
транспортного та іншого сервісу [1].
Метою даної роботи є вивчення теперішнього стану та перспектив
розвитку готельного бізнесу в Україні, а саме, на прикладі готелю
«Надія», за допомогою новітніх технологій.
Розвиток готельного бізнесу в Україні особливо актуальний, оскільки
саме завдяки даній галузі Україна може поліпшити соціальноекономічну ситуацію.
У наш час науково-технічного прогресу впровадження інновацій в
готельному бізнесі відіграє чи не головну роль у висококонкурентній
боротьбі готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх технологій
готельного бізнесу дозволяє готельєрам підвищити ефективність свого
господарства,
знаходити
нові
резерви
підвищення
якості
обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей, надання
нових послуг [2].
Останнім часом суттєву конкуренцію підприємствам готельного
господарства і, в тому числі, великим готелям, створюють фізичні особи
- суб’єкти підприємницької діяльності, які переважно утримують
невеличкі готелі та є власниками приватних будинків та квартир,
кількість яких за останні роки інтенсивно зростає. Вони пропонують
відвідувачам повний спектр основних та додаткових готельних послуг
при значно нижчій їхній вартості.
В світі головною проблемою у сфері готельно бізнесу є величезна
конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція випереджає попит,
тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому випадку тільки
поліпшення якості обслуговування і пропозиція особливих послуг
можуть врятувати становище, однак дрібним готелям часто доводиться
виживати і працювати собі у збиток [3].
У цілому готельна сфера в Україні розвивається повільно, і це
обумовлено тим, що основну ставку інвестори роблять на будівництво
торгових і розважальних комплексів, офісних і житлових центрів. Готелі
ж відкладаються на потім, оскільки терміни їх окупності вище. Однак ці
проблеми в готельному бізнесі Україна поступово долає, і якщо вона, як і
раніше, буде орієнтуватися на європейські тенденції, їй вдасться вийти з
багатьох проблемних ситуацій без втрат. Разом з тим, існуюча
інфраструктура галузі ще не відповідає вимогам міжнародних
стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв’язку та
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комунікацій, конференц-зали з відповідною аудіовізуальною технікою та
технічними засобами. Подальший розвиток готельно-ресторанного
господарства неможливий без сучасного обладнання і новітніх
технологій. [4]
Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все
одно витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити
власне виживання на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок
є електронне управління готелем. Для готелю під замовлення
створюється спеціалізована система, до якої підключаються всі
співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть:
- отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який
момент;
- в режимі on-line бачити всі зміни, що у ньому відбуваються;
- бронювати номери для гостей;
- отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів
продажів [2].
Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато
готелів замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво
розширюють функції готелю. Серед них, наприклад: система роботи з
клієнтами - це новітні технології в готельному бізнесі, які сприяють
проведенню повного аналізу розміщення гостей у готелі й видають
повну аналітику по кожному з них [4].
Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття
комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних
продуктів управління готельним підприємством до застосування
глобальних комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день у готельній
індустрії використовується досить багато новітніх інформаційних
технологій: глобальні комп’ютерні системи резервування, інтегровані
комунікаційні мережі, системи мультимедіа, інформаційні системи
менеджменту та ін. Найбільший вплив сучасні інформаційні технології
мають на просування готельного продукту [1].
Одним із основних напрямків інноваційних технологій у
готельному бізнесі, на наше переконання, є впровадження
мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, каталогів.
Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в мережі
Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально
подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес46
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центрів, вестибюля, подивитися повнуінформацію про готельне
підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що надаються,
системою пільг і знижок. Використання мультимедійних технологій дає
можливість оперативно надавати потенційному гостю інформацію про
готель і тим самим дозволяє швидко і безпомилково вибрати той
готельний продукт, якого потребує гість. Це все є науково-технічний
прогрес, тобто «вдосконалення» [4].
Готель «Надія» знаходиться в центральній частині міста ІваноФранківська. В готелі надають найкраще обслуговування, найвищий
сервіс та найкомфортніші умови проживання. Висока якість та помірна
ціна задовольнять навіть найвибагливішого гостя.
Готель «Надія» - це найбільший готель Івано-Франківська та
області. В готелі 244 номери різних категорій, які можуть вмістити 380
гостей. Можна отримати все потрібне для роботи та відпочинку:
безплатний швидкісний Wi-Fi, на різну кількість місць конференц-зали,
автостоянка з охороною, прокат авто, кейтерінг, екскурсійні
обслуговування, майстер-клас з бездоганного етикету (на якому я буваю
час від часу) трансфер та багато іншого. Окремо можна виділити 3
розкішні зали ресторану «Надія». Це ресторан в Івано-Франківську, де
святкують весілля до 300 осіб, хрестини, ювілеї, дні народження та інші
заходи.[5]
Це комфортний готель, який з кожним днем розвивається, щоб
забезпечити найкращий сервіс для гостей Івано-Франківська. Велика
кількість професіоналів, відданих своїй справі, працюють для того, щоб
гості почували себе добре та везли із собою хороші враження після
перебування в Карпатах. Гостям готелю радо надають допомогу
адміністратори, що вільно розмовляють іноземними мовами –
англійською, німецькою, російською.
Ввічливий швейцар завжди
готовий допомогти з багажем, а чистоту та комфорт готельних номерів
підтримують дбайливі покоївки.
З приводу науково-технічного процесу готелю суперечливих
моментів не виникає,оскільки він розвивається і вдосконалюється на
високому рівні за найновішими і найсучаснішими технологіями.
Розумний і продуманий крок з боку керівників наблизить їх на ще
більший прогрес щодо готелю і допоможе їм досягнути тієї п’ятизіркової
вершини до якої вони з впевненістю йдуть.
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Висновок: готельне господарство, як одна з основних складових
туристичної індустрії, є високодохідною галуззю економіки України, що
динамічно розвивається. Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс
послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи
розвитку туризму України. Проблема впровадження в системах
управління вітчизняним готельним комплексом сучасних ефективних
моделей управління, що відповідають світовим стандартам, обумовлена
необхідністю надання високоякісних послуг клієнтам та необхідністю
забезпечення безпеки клієнтів та обслуговуючого персоналу. Серед ряду
заходів з поліпшення вітчизняного сервісу можна виділити будівництво
нових готельних комплексів, модернізацію старих, а також поліпшення
якості обслуговування в них.
Особливо важливим є так званий людський чинник у сфері
готельного обслуговування, отже необхідно приділити особливу увагу
управлінню структурою та підбором персоналу готельного комплексу.
Співробітники готельних комплексів повинні бути добре підготовлені та
мати відповідну професійну підготовку, особисті та ділові якості.
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АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Нефінансові оборотні активи бюджетних установ відіграють
важливу роль у забезпеченні їх нормальної безперебійної роботи.
Видатки на придбання нефінансових оборотних активів складають
вагому частину кошторисів, а їх залишки в установах також зазвичай є
значними. Це обумовлює необхідність розробки таких важелів
управління нефінансовими оборотними активами бюджетних установ,
які дозволяють досягнути максимально можливого ефекту економії
бюджетних коштів через оптимізацію установами складу і структури
наявних нефінансових оборотних активів, їх придбання та
використання.
Попри значний доробок у питання проведення аналізу діяльності
бюджетних установ, поза увагою науковців залишилася методика
аналізу нефінансових оборотних активів установ, що для побудови
раціональної системи управління ними є актуальним та важливим.
Також немає наукових праць, у яких би пропонувалися шляхи
удосконалення аналізу нефінансових оборотних активів бюджетних
установ з позиції управління ними для підвищення ефективності
використання бюджетних коштів. Це обумовлює важливість та
актуальність проведення дослідження у цьому напрямі.
Визначено, що опрацюванню методики аналізу нефінансових
оборотних активів має передувати ґрунтовна організаційна робота, що
передбачає низку послідовних заходів, спрямованих на отримання
результатів, які уможливлюють виявлення надлишку або нестачі
нефінансових оборотних активів окремих номенклатурних позицій.
Проведення аналізу передбачає алгоритм послідовних організаційних та
методичних етапів, до кожного з яких висувається комплекс завдань, що
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потребують виконання та спрямовані на отримання результатів. Аналіз
запасів, як складових нефінансових оборотних активів бюджетних
установ, традиційно ґрунтується на застосуванні: кількісних описових
прийомів аналізу та кількісних аналітичних прийомів аналізу [1, с. 243].
У результаті проведеного дослідження виявлено необхідність
виокремлення напрямів проведення аналізу нефінансових оборотних
активів, які у результаті реформування бюджетного обліку з 2017 р. [2],
виділені як об’єкт обліку і включають в себе виробничі запаси, готову
продукцію, поточні біологічні активи та інші нефінансові активи.
Виокремлені напрями проведення аналізу сприятимуть формуванню
більш повної інформації про нефінансові оборотні активи для оцінки
ефективності використання бюджетних коштів установою. Слід
відзначити, що вищенаведені напрями визначають методичні основи
аналізу нефінансових оборотних активів у цілому для різних бюджетних
установ і в залежності від сфери їх діяльності можуть коригуватися.
Також вивчення спеціальної літератури дало змогу встановити, що
відсутній порядок проведення аналізу нефінансових оборотних активів,
який би давав змогу отримати повну та аналітичну інформацію про ці
активи. Тому нами виокремлено етапи аналізу нефінансових оборотних
активів (рис. 1), послідовне виконання яких дасть змогу провести
комплексний аналіз таких активів та отримати необхідну аналітичну
інформацію для прийняття керівництвом бюджетної установи
виважених рішень.
Першим етапом аналізу має бути встановлення обсягу
нефінансових оборотних активів за даними форми фінансової звітності
№ 1 «Баланс», у якій інформація про залишки нефінансових оборотних
активів установи відображається у рядках розділу 1 «Нефінансові
активи»: 1050 «Запаси»; 1060 «Виробництво»;1090 «Поточні біологічні
активи».
Доцільно відмітити, що у рядку 1050 «Запаси» акумулюється
інформація про виробничі запаси установи (продукти харчування,
медикаменти та перев’язувальні матеріали, будівельні матеріали,
пально-мастильні матеріали, запасні частини, тара, інші виробничі
запаси) та інші нефінансові активи (малоцінні та швидкозношувані
предмети, активи для розподілу, передачі, продажу, інші нефінансові
активи) [3].
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Для прийняття рішень необхідно з’ясувати питому вагу
нефінансових оборотних активів протягом року як у складі всіх активів,
так і у складі нефінансових активів установи. Важливо встановити
динаміку залишків нефінансових оборотних активів протягом року та
порівняно з попередніми бюджетними періодами. У разі виявлення
відхилень слід обчислити структурні зрушення у активах загалом та
нефінансових активів зокрема.
Етапи аналізу нефінансових оборотних активів
І етап
Встановлення обсягу нефінансових оборотних активів за даними
форми фінансової звітності
ІІ етап
Визначення питомої ваги нефінансових оборотних активів
протягом року як у складі всіх активів, так і у складі нефінансових
активів установи
ІІІ етап
Встановлення обсягу, складу і структури нефінансових оборотних
активів
ІV етап
Оцінка забезпеченості установи активами за видами у порівнянні з
плановою потребою
V етап
Оцінка ефективності використання нефінансових оборотних
активів

Рис. 1. Етапи аналізу нефінансових оборотних активів
Наступний етап аналізу має включати встановлення обсягу, складу
і структури нефінансових оборотних активів установи за певний період,
з визначенням абсолютних, відносних та структурних відхилень від
попередніх періодів, що дасть змогу виявити накопичення чи
зменшення залишків вищенаведених активів та встановити основні
напрями удосконалення управління такими активами.
Оцінка фактичної забезпеченості установи нефінансовими
оборотними активами за видами порівнюється з плановою потребою у
них. Розрахунки здійснюються як у вигляді абсолютного відхилення, так
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і у вигляді співвідношення планової потреби і фактичної наявності у
відсотках.
Важливим етапом аналізу є оцінка ефективності використання
нефінансових оборотних активів, що передбачає визначення
інтенсивності їх використання за допомогою коефіцієнтів надходження
та вибуття цих активів.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження щодо аналізу
нефінансових оборотних активів бюджетної установи виявлено
необхідність у виокремлені напрямів та етапів аналізу таких активів, як
організаційно-методичних основ, які сприятимуть формуванню повної і
аналітичної інформації про стан та використання нефінансових
оборотних активів з метою підвищення ефективності управління
установою в умовах економії бюджетних ресурсів.
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НЕПРЯМІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Інформація про витрати є основою всієї системи управління
собівартістю продукції на підприємстві незалежно від того, які цілі
підприємства, структура та особливості створюваної продукції. Саме
витрати, які понесені підприємством у процесі здійснення ним
господарської діяльності, часто являється одним з основних показників
для оцінювання ефективності діяльності підприємства.
Облік витрат на підприємстві визначається здебільшого специфікою
галузі економіки, типом та обсягом виробництва, особливістю
технологічного процесу, організаційною структурою виробництва. У
розширеному розумінні під політикою бухгалтерського обліку слід
розуміти сукупність організаційних, технічних, методологічних та
управлінських аспектів, які забезпечують підприємство та зовнішніх
користувачів достовірною та своєчасною інформацією для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень [1, с. 207].
Досліджено, що основними недоліками практики ведення обліку
загальновиробничих витрат як об’єкта облікової політики є:
1) відсутність оперативного обліку, неможливість в оперативному
порядку управлінському персоналу реагувати на процес виробництва;
2) неузгодженість ведення обліку різними структурними
підрозділами, відсутність єдності підходу, що викликано відсутністю
централізовано розробленої організації облікового процесу;
3) спрямування ведення обліку для складання звітності
(фінансової, податкової, статистичної та іншої);
4) недостатня аналітичність статей калькуляції досліджуваних
витрат;
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5) труднощі з поділом витрат на постійні та змінні;
6)
застосування
необґрунтованих
методів
розподілу
загальновиробничих витрат;
7) застосування необґрунтовано великих одиниць калькулювання;
8) включення до складу загальновиробничих адміністративних
витрат;
9) несвоєчасність подання інформації в розрізі видів продукції,
відхилення в процесі виробництва.
Визначено, що основними елементами політики організації
бухгалтерського обліку є: форма організації бухгалтерського обліку;
форма бухгалтерського обліку; система і форми управлінського обліку,
звітності і контролю господарських операцій; документообіг; технологія
оброблення облікової інформації; робочий план рахунків; регістри
аналітичного обліку [2, с. 291].
В результаті проведеного дослідження в розрізі організаційних,
технічних, методичних розділів Наказу про облікову політику [3, с. 264],
пропонується виділяти елементи, які дозволяють створити модель
оптимальної
облікової
політики
з
урахуванням
специфіки
господарювання досліджуваного підприємства, що зображено на рис. 1.
В обліковій політиці мають бути відображені всі принципові
питання організації обліку на підприємстві, у тому числі й
загальновиробничі витрати, а також особливості ведення обліку, які
зумовлені видом діяльності та організаційною структурою підприємства
[2, с. 294]. Тому важливо виокремити основні елементи облікової
політики у частині обліку витрат, зокрема: перелік і склад статей
калькулювання виробничої собівартості продукції; перелік і склад
змінних та постійних загальновиробничих витрат; база розподілу
загальновиробничих
змінних
та
розподілених
постійних
загальновиробничих витрат [4, с. 248].
Таким чином, у контексті нашого дослідження в Положенні про
облікову політику, який затверджується відповідним наказом керівника
підприємства мають бути розкриті наступні питання: розмежування
витрат за кожною класифікаційною групою витрат; умови (критерії)
визнання загальновиробничих витрат; склад та порядок списання
загальновиробничих витрат; аналітичні рахунки, що використовуються
для
обліку
загальновиробничих
витрат;
бази
розподілу
загальновиробничих витрат; нормальну потужність підприємства;
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перелік та склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; об’єкт
обліку витрат, об’єкт калькулювання на які відносять частку
загальновиробничих витрат.
Організаційний аспект
- організація облікової роботи, визначення способів ведення обліку;
- ступінь відповідності робітників бухгалтерії, посадам, які вони займають;
- ступінь фінансової відповідальності облікового персоналу;
- внутрішні правила та посадові інструкції підприємства;
- графіки розподілу робіт і обов’язків бухгалтерської служби;
Технічний аспект
- структура обліково-аналітичної служби та виокремлення центрів відповідальності;
графіки постачання
систему бухгалтерського
обліку;
-- перелік
програмнихінформації
засобів, яківвикористовуються
бухгалтерією;
-- система
контролю
технічні внутрішньогосподарського
характеристики інформаційних
систем, для управління підприємством, ведення
обліку, електронного документообігу, внутрішнього контролю, тощо;
- перелік осіб, які мають доступ до інформаційних систем;
- робочий план рахунків;
Методичний аспект
- система облікових регістрів, форми первинних документів, графік документообігу;
- склад і порядок подання звітності
Групування:
- критерії віднесення об’єктів бухгалтерського обліку до первинної групи;
- ступінь аналітичності;
- визначення суттєвості даних, які підлягають розкриттю в звітності.

Рис. 1. Рекомендована структура облікової політики
Слід
відмітити,
що важливими
питаннями,
яківибуття
повинні бути
- спосіб
оцінки
(переоцінки) об’єктів
бухгалтерського обліку,
методи оцінки
розкриті у обліковій політиці підприємства є також документування
загальновиробничих витрат й відображення їх у робочому плані
рахунків.
Встановлено, що у процесі здійснення господарської діяльності
можуть виникати ситуації, які потребують внесення змін в облікову
політику. Чітка ідентифікація змін облікових оцінок і облікової політики
потребує проведення певних процедур у логічній послідовності і
варіативністю дій за кожною з них, що дозволяє сформувати алгоритм
Оцінка:
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процесу їх ідентифікації, зокрема у частині обліку витрат (рис. 2) [5, с.
92].
Аналіз подій та фактів господарського життя підприємства
Так

Ні
Подій чи факти існували раніше?
доповнення облікової політики

Моніторинг змін законодавства, аналіз змісту П(С)БО, оцінка умов діяльності
підприємства
Так

Ні
Вплив подій можна ідентифікувати?

зміна облікової
політики

є одночасно зміною облікової
політики і облікової оцінки

Ні

зміна облікової оцінки

Так
Зміна призводить до перерозподілу
витрат між звітними періодами?

Рис. 2. Алгоритм ідентифікації змін облікової політики
Використання на практиці вищенаведеного алгоритму може стати
основою вибору методики обліку й розкриття в звітності змін та
доповнень облікової політики і облікових оцінок, яка має принципові
відмінності. Так, зміни облікових оцінок відображаються перспективним
методом, не потребують додаткових записів в обліку, а в основному
стосуються коригування числової інформації і відповідно величини
витрат підприємства за звітний та майбутній період.
Таким чином, досліджено, що облікова політика є невід'ємним
інструментом, що регулює методологічні та організаційні основи обліку
витрат на підприємствах. Розуміючи важливість даного документа для
бухгалтерського обліку, вважаємо, що на даний час керівництво
підприємств повинні переглянути свої погляди на створення облікової
політики в частині елементів витрат підприємств, що в свою чергу
підвищить необхідність розширення і уточнення теоретичного знання.
Тому в даному дослідженні були виділені елементи облікової політики,
що регламентують облік витрат на підприємствах, запропоновані
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можливі варіанти відображення облікової політики в рамках обліку
витрат на підприємстві.
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ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗНЕЦІНЕННЯ ЗАПАСІВ:
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
У відповідності до вимог МСБО 2 «Запаси» [3] зарубіжні компанії
задля забезпечення об’єктивної оцінки товарно-матеріальних запасів
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повинні їх оцінювати і відображати за нижчою з двох оцінок –
собівартістю або чистою вартістю реалізації (принцип обачності). Під
чистою вартістю реалізації розуміють попередньо оцінену ціну продажу
в звичайному ході бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на
завершення виробництва та розрахункових витрат, необхідних для
здійснення продажу. Будь-яке приведення запасів до чистої вартості їх
реалізації повинно визнаватись як витрати звітного періоду, в якому
зазначенні операції мали місце.
Необхідно зазначити, що чиста вартість реалізації запасів може
виявитись меншою за їх собівартість у зв’язку з: пошкодженням або
старінням; зниженням цін на аналогічні запаси; зростанням очікуваних
витрат на завершення виробництва та збут. В якості ринкової ціни у
США використовується поточна вартість заміни, яка не може
перевищувати чистої вартості реалізації та не може бути меншою ніж
чиста вартість реалізації, зменшена на маржу нормального прибутку. У
Великобританії, Данії, Новій Зеландії, Фінляндії ринкова вартість
визначається як чиста вартість реалізації.
У зарубіжній обліковій практиці прийнято застосовувати три
основні підходи до застосування правила нижчої оцінки (табл. 1), а саме:
1) поштучний (позиційний) метод (за видами запасів). У
відповідності до даного підходу для кожного виду або одиниці запасів
порівнюється їх собівартість із ринковою вартістю. При цьому,
встановлюється менша величина, яка приймається за облікову. Для
визначення загальної величини запасів, суми за всіма товарними
позиціями додаються;
2) метод основних категорій запасів (товарних груп). Згідно з
яким порівнюється собівартість і ринкова вартість основних товарних
груп запасів. При цьому, знову ж таки, встановлюється менша величина,
яка приймається за облікову. Для визначення загальної величини
запасів, суми за всіма товарними групами додаються;
3) метод загальної величини запасів, який передбачає оцінку всіх
запасів за собівартістю і ринковою вартістю. Після цього, для оцінки
запасів вибирається менша величина.
Таблиця 1
Методи оцінки запасів за меншою вартістю, $
Методи оцінки запасів
Вид
Собівартість Ринкова
запасів
запасів
вартість поштучний
за
загальної
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запасів

категоріями величини
запасів

А
Б
В
Разом

10 000
15 000
25 000
50 000

Г
Д
Е
Разом
Всього
запасів

23 000
18 000
30 000
71 000

Категорія І
6 000
6 000
18 000
15 000
22 000
22 000
46 000
Категорія ІІ
25 000
23 000
16 000
16 000
32 000
30 000
73 000

121 000

119 000

112 000

46 000

71 000
117 000

119 000

Важливо зазначити, що найточнішим і найбільш об’єктивним є
поштучний або позиційний метод застосування правила нижчої оцінки
запасів. Використання даного методу в наведеному прикладі засвідчило
про знецінення запасів на 9 000 $ (121 000 $ – 112 000 $). За умови
застосування інших методів, отримаємо менші суми знецінення запасів:
 при методі основних категорій запасів – на 4 000 $ (121 000 $ –
117 000 $);
 при методі загальної величини запасів – на 2 000 $ (121 000 $ –
119 000 $).
Разом тим, метод загальної величини запасів заборонено для
застосування при розрахунках з бюджетом за податком на прибуток.
У країнах англосаксонської облікової моделі (Великобританія,
США та ін.) знецінення запасів відображається як збитки підприємства.
При цьому, складається обліковий запис:
Дебет «Збитки від знецінення запасів»
9 000 $
Кредит «Складські запаси»
9 000 $
У континентальній облікової моделі (західноєвропейські країни)
сума зниження вартості запасів та всі втрати запасів у результаті браку,
псування тощо включаються до витрат того періоду, в якому відбулися ці
події. При цьому, доведення балансової вартості запасів до чистої
вартості їх реалізації може бути здійснено шляхом прямого списання або
через створення резерву знецінення запасів. У першому випадку
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списання уцінки запасів відображається за кредитом рахунків обліку
відповідних запасів і дебетом рахунків витрат звітного періоду, тобто
складається обліковий запис:
Дебет «Операційні витрати»
Кредит «Складські запаси»
За наведеного підходу у балансі компанії товарно-матеріальні
запаси відображатимуться за чистою вартістю їх реалізації.
Другий варіант передбачає створення резерву знецінення запасів.
Погоджуємось із точкою зору д.е.н., проф. А.С. Крутової та д.е.н.
Т.О. Тарасової, стосовного того, що резерви знецінення активів
відіграють надважливу роль у формуванні фінансового результату,
оскільки дозволяють розподілити витрати за наступними періодами.
При цьому визначення їх величини має базуватися на професійному
судженні експертів-аналітиків з урахуванням ступеня значущості, а
також на минулому досвіді роботи в умовах невизначеності (якщо існує
достатня ймовірність того, що ці події здійсняться) [2, с. 39]. При
створенні резерву знецінення запасів складатиметься обліковий запис:
Дебет «Операційні витрати»
Кредит «Резерв знецінення запасів»
За наведеного підходу у балансі сума резерву знецінення запасів
вираховується з їх вартості і в до валюти балансу зараховується чиста
реалізаційна вартість. Таким чином, у балансі компанії буде показано:
Складські запаси за фактичною вартістю 121 000 $
Резерв знецінення запасів 9 000 $
Реальна (чиста) вартість запасів 112 000 $
За умови, що у наступних звітних періодах відбудеться збільшення
вартості запасів, які раніше були уцінені, то в обліку це відображається
записом за дебетом рахунків обліку відповідних запасів і кредиту
рахунків витрат звітного періоду (тобто записом, зворотнім до списання
вартості запасів). У випадку, коли підприємство створювало резерв
знецінення запасів, на збільшення вартості запасів, які були раніше
уцінені, буде зроблено такий запис:
Дебет «Резерв знецінення запасів»
Кредит «Операційні витрати»
У примітках до фінансової звітності стосовно запасів повинна бути
відображена така інформація [1]: облікова політика, прийнята
підприємством для оцінки запасів, включаючи використані формули
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собівартості; загальна балансова вартість запасів та балансова вартість
окремих груп запасів згідно з їх класифікацією, прийнятою на
підприємстві; балансова вартість запасів, відображених за чистою
вартістю реалізації; балансова вартість запасів, відображених за
справедливою вартістю мінус витрати на продаж; сума будь-якого
сторнування раніше списаної вартості запасів у результаті збільшення їх
чистої вартості реалізації, яке визнається як дохід певного періоду;
обставини або події, що призвели до сторнування раніше списаної
вартості запасів; балансова вартість запасів, переданих у заставу для
забезпечення зобов’язань.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження щодо порядку
обліку знецінення товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах
охарактеризовано два підходи: прямого списання та створення резерву
знецінення запасів. Використання останнього у практичній діяльності є
більш виправданим, оскільки відіграє важливу роль у формуванні
фінансового результату та дозволяє розподілити витрати за наступними
періодами.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є важливим об’єктом бухгалтерського обліку для
більшості суб’єктів господарювання. Питома вага таких активів в балансі
підприємства, зазвичай, висока, а тому зростає роль і значення обліку
наявності, руху та використання основних засобів.
При організації та веденні обліку основних засобів важливими є
питання, замовленні їх оцінюванням, визначенням строків корисного
використання, нарахуванням амортизації тощо. Одним із проблемних
питань, при первісному визнанні і подальшому оцінюванні, є
визначення
ліквідаційної
вартості
основних
засобів,
яка
використовується при розрахунку амортизації.
Відповідно до п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби», ліквідаційна
вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку
підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем
(ліквідацією).
Водночас, у відповідності до п. 6 МСБО 16 «Основні засоби»,
ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена сума, що її суб’єкт
господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після
вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є
застарілим і перебуває в стані, очікуваному після спливу строку його
корисної експлуатації [2].
Як бачимо, між вищенаведеними визначеннями є певна
неузгодженість, «зсув у часі», оскільки визначення П(С)БО 7 акцентує на
вартості
«після
закінчення
строку
корисного
використання
(експлуатації)», а МСБО 16 – на вартості «на поточний час». Це є
суттєвим, адже П(С)БО 7 вимагає визначення майбутньої вартості
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продажу (ліквідації) основних засобів, що потребує прогнозування
продажної вартості основних засобів у кінці строку їх експлуатації, в той
час як МСБО 16 вимагає оцінку за поточною вартістю такого продажу
(ліквідації).
Зазначимо,
що
ліквідаційна
вартість
встановлюється
підприємством самостійно. Таку вартість визначає комісія, призначена
керівником підприємства, обумовивши її розмір в Акті прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма
№ ОЗ-1) чи Інвентарній картці обліку основних засобів (типова форма
№ ОЗ-6) або ж в окремому акті.
Прямих приписів, як установлювати ліквідаційну вартість,
нормативні документи не містять. А тому вважаємо, що при визначенні
ліквідаційної вартості слід оцінити:
‒ скільки підприємство зможе отримати коштів або інших активів
за об’єкт основних засобів, який прослужив визначений підприємством
строк корисного використання, тобто скільки підприємство очікує
користуватися ним у себе, а не загалом усього строку можливої служби
об’єкта;
‒ суму затрат на продаж/ліквідацію чи інше вибуття такого
основного засобу.
Різниця між очікуваною сумою продажу та витратами на
продаж/ліквідацію фактично й буде ліквідаційною вартістю об’єкта.
Проблемні питання, пов’язанні з визначенням ліквідаційної
вартості основних засобів досліджувала Ю. Кловська, яка зазначає, що
«підприємство на свій розгляд визначає суму, яку воно може отримати в
майбутньому від реалізації (ліквідації) основних засобів після
закінчення строку корисної експлуатації» [1, с. 22].
Підтримуємо думку О. В. Щирської, з приводу того, що точно
визначити ліквідаційну вартість основних засобів на практиці досить
складно, адже строк їх використання складає кілька років, і точно
спрогнозувати, яку саме суму коштів можна отримати від їх продажу,
майже неможливо [5, с. 9]. Саме тому, в більшості випадків
припускають, що ліквідаційна вартість об’єктів на момент закінчення їх
експлуатації дорівнюватиме нулю. Сума, що амортизується, у цьому
випадку дорівнює первісній (або переоціненій) вартості.
Ми вважаємо, недоречним встановлювати ліквідаційну вартість на
нульовому рівні, посилаючись лише на те, що достовірно встановити її
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неможливо, адже така вартість є суто оціночною величиною. При цьому,
зазначимо, що П(С)БО 7 не вимагає перегляду ліквідаційної вартості
(окрім хіба що випадку, коли підприємство вирішило провести
переоцінку об’єкта основних засобів, залишкова вартість якого дорівнює
нулю). А ось міжнародний стандарт МСБО 16 зазначає, що ліквідаційну
вартість і строк корисної експлуатації активу слід переглядати,
принаймні, на кінець кожного фінансового року, та, якщо очікування
відрізняються від попередніх оцінок, зміну (зміни) слід відображати як
зміну в обліковій оцінці відповідно до МСБО 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки» [3].
Слід зазначити, що певним негативним аспектом нульової
ліквідаційної вартості є те, що після закінчення строку корисного
використання вартість об’єкта основних засобів буде дорівнювати нулю.
У листах ДФС зазначається, що відсутність установлення оцінки
ліквідаційної вартості об’єкта оподаткування призводить до визнання
необґрунтованого завищення річної суми амортизації та, як наслідок,
можливе вплинути на викривлення інформації про майновий стан та
результати діяльності суб’єкта господарювання. Однак, П(С)БО 7
дозволяє проводити дооцінювання об’єктів основних засобів, якщо їх
облікова оцінка відрізняться суттєво від справедливої вартості. У разі
нульової залишкової вартості можна провести дооцінювання об’єктів
основних засобів. Це не є додатковим ускладненням обліку, оскільки
навіть при ненульовій ліквідаційній вартості може виникнути потреба в
переоцінці об’єкта основних засобів, оскільки є висока ймовірність, що
на кінець експлуатації об’єкта раніше визначена ліквідаційна вартість
буде суттєво відрізнятися від його справедливої вартості.
Отже, покращити цю ситуацію можна якщо на законодавчому рівні
виділити групи основних засобів, для яких визначення ліквідаційної
вартості є обов’язковим із зазначенням її конкретної методики
розрахунку для кожної групи, а для всіх інших груп основних засобів –
цей показник вважати рівним нулю. Такими групами основних засобів
могли б, наприклад, стати будівлі і споруди, транспортні засоби. Цей
захід доцільний при гармонізації визначення ліквідаційної вартості в
П(С)БО 7 з МСБО 16, адже саме з цих об’єктів в Україні існує активний
ринок і можна визначити поточну ринкову вартість для об’єктів різного
строку використання.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в нашій державі,
вимагають від підприємств нового рівня конкурентоспроможності.
Досягти цей рівень можливо лише за рахунок раціонального і
економічно-обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності,
визначенням фінансової і виробничої політики, аналізу оцінки
отриманих результатів та пошуку способів їх поліпшення. У зарубіжній і
вітчизняній економічній літературі питання оцінки й управління
прибутком підприємства постійно знаходиться в центрі уваги науковців і
практиків. Питання управління формуванням і розподілом прибутку
підприємства та удосконалення механізму управління ним в різних
аспектах досліджували: М.Д. Білик, І.О. Бланк, І.С. Благун, О.А.
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Зінченко, В.М. Мішин, А.М. Поддерьогін, О.В. Хістєва та ін. Головною
метою нашого дослідження є визначення сучасного стану управління
фінансовими результатами підприємств. Процес управління прибутком
розглядають як систему принципів і методів розробки і реалізації
управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану
фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, яка дозволила б
підприємству розвиватися на основі зростання прибутку і капіталу при
збереженні платоспроможності і кредитоспроможності, а також
забезпечення і підтримки фінансової рівноваги підприємства [1, с. 140].
Розглянемо фінансові результати діяльності підприємств України
протягом 2015-2017 рр. (табл. 1).
Дані, наведені в табл. 1 засвідчують, що фінансові результати
протягом досліджуваного періоду суттєво зростають, що є, безумовно,
позитивним фактором в діяльності підприємств.
Таблиця 1
Фінансові результати діяльності підприємств України
2015
2016
2017
Результати
Прибуток до
(348471,7)
69887,8
287848,5
оподаткування,
млн.грн.
Чистий
(373516,0)
29705,0
181692,7
прибуток(непокритий
збиток), млн./грн.
Рентабельність від
операційної
1,0
7,4
9,1
діяльності, %
Джерело: складено за даними [2]
Ключовим елементом організації і реалізації моделі управління
прибутком суб’єкта господарювання є визначення стратегії управління.
У цілому стратегія є узагальнюючою сукупністю окремих,
взаємозв’язаних дій, реалізація яких є необхідною для досягнення
встановлених довгострокових цілей шляхом координації і розподілу
ресурсів. Відповідно, стратегія дозволяє визначити особливості і ключові
параметри формування і реалізації моделі управління прибутком на
конкретному підприємстві виходячи із специфіки його фінансово66
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господарської діяльності. Механізм розподілу прибутку має бути
побудований так, щоб цілком сприяти підвищенню ефективності
виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання.
Багато вчених вважають головним напрямом, що забезпечує успіх та
досягнення цілей управління підприємством в умовах ринкової
економіки управління якості прибутку.
Процес її управління здійснюється шляхом реалізації функцій:
планування, прогнозування, аналізу, організації, мотивації і контролю.
«Управління якістю - це цілеспрямований процес скоординованого
впливу на об’єкти управління для встановлення, забезпечення і
підтримки необхідного його рівня якості, що забезпечує вимоги
споживачів та суспільства в цілому» [3, с. 14].
Отже, дослідження сучасного стану управління фінансовими
результати діяльності підприємств України показало на позитивну
тенденцію зростання показників прибутку до оподаткування, чистого
прибутку (збитку) та рентабельності від операційної діяльності. Для
ефективного управління фінансовими результатами підприємств
потрібно створити дієвий механізм управління якістю прибутку, що
сприятиме
розробці
та
реалізації
високоефективної
конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємства.
Список використаних джерел
1. Дрофа А. А. Проблемні аспекти управління прибутком
підприємства / А. Дрофа, О. Лютая // Бизнесинформ. — 2010. — №12.
— С. 140.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом
підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник СумДУ, Серія
економіка. — 2010. — №1. — С.58—63.

67

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

Пастух Захар
Університет Короля Данила
Науковий керівник:
к.е.н.,доц. Тимоць М. В.
(м. Івано-Франківськ, Україна)
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У загальному розумінні класифікація є розподілом предметів,
явищ та понять за класами, видами, розрядами залежно від їхніх
загальних ознак. Класифікація оборотних активів є їх систематизацією
та групуванням для потреб управління активами підприємства.
Згрупована різними способами інформація про оборотні активи
потрібна для ефективного управління підприємством.
Будь – яка класифікація, що пропонується, повинна відповідати як
мінімум двом постулатам: перший – вона має бути теоретично
обґрунтованою, тобто базуватися на науковій основі, давати можливість
її легкого засвоєння великою кількістю аналітиків – практиків та
використання для підготовки фахівців; другий – застосування її на
практиці повинно бути необхідністю.
Необхідність
класифікації
оборотних
активів
зумовлена
наступними проблемами:
− науковою розробкою питань аналізу оборотних активів;
− подальшим удосконаленням методики аналізу оборотних
активів;
− покращенням підготовки та підвищенням кваліфікації
аналітичних кадрів [1, с. 125].
Існують різні підходи до класифікації оборотних активів.
Наприклад, поділ на постійні та змінні частини оборотних активів.
Постійна – незмінна частина коштів, що не залежить від сезонних та
інших коливань операційної діяльності і не пов’язана з формуванням
товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання. Тобто це мінімум
оборотних активів, необхідних для здійснення операційної діяльності.
Змінна – пов’язана з сезонними зростаннями обсягів виробництва і
реалізації продукції, що вимагає в певні періоди наявності додаткової
кількості оборотних активів [2, с. 13].
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Чухно І.С. пропонує виділяти оборотні активи за часом
перебування в кругообігу:
- початкові,
- функціональні
- накопичені [3, с. 62].
Даний поділ, на нашу думку, є важливим, оскільки підприємству
необхідно знати при здійснення господарської діяльності, яка кількість
оборотних активів була у його розпорядженні перед початком
операційної діяльності, яка кількість брала участь у операційному циклі,
і, як висновок, що отримали в кінці .
Також доцільно здійснювати класифікацію оборотних активів за
ступенем ліквідності. Такий поділ дає можливість підприємству
визначити, наскільки швидко в певний момент здійснення операційного
циклу воно зможе погасити свої поточні зобов’язання.
При класифікації оборотних активів за характером фінансових
джерел формування виникає проблема їх поділу на валові оборотні
активи, чисті оборотні активи, власні оборотні активи чи власні,
позикові та залучені. Позиковими є кошти, які підприємства отримують
у вигляді банківських кредитів з метою створення сезонних запасів
матеріальних цінностей та покриття витрат виробництва. Ці кошти
надаються підприємствам на певний строк, після завершення якого вони
мають бути повернені банку [4, c. 298]. Залучені оборотні активи –
фактично ті ж самі позикові кошти, отримані із зовнішніх джерел. Тому,
на нашу думку, такий поділ проводити недоцільно. Більш точним є
формування таких груп як валові, чисті та власні оборотні активи. Валові
оборотні активи характеризують загальний їх обсяг, сформований за
рахунок як власного, так і позикового капіталу. Чисті оборотні активи
характеризують ту частину їх обсягу, що сформована за рахунок
власного і довгострокового позикового капіталу. Якщо підприємство не
використовує довгостроковий позиковий капітал для фінансування
оборотних коштів, то суми власних і чистих оборотних активів
збігаються [5, с. 150].
Отже, з метою забезпечення ефективного, цілеспрямованого
управління оборотними активами вони потребують певної класифікації.
Економічно обґрунтована класифікація оборотних активів є важливою
передумовою успішної організації бухгалтерського і управлінського
обліку, оскільки від цього залежить здатність своєчасно і чітко
69

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

управляти оборотними активами, можливість оперативного аналізу і
прогнозування, що в кінцевому підсумку впливає на обґрунтованість
управлінських рішень.
Список використаних джерел
1.
Мулик Т. Нові підходи щодо класифікації оборотних активів
[Текст] / Т.Мулик, Г. Єкель, О. Панадій // Економічний аналіз. – №6.
– 2010. – С. 125 – 127
2.
Сікора І. Особливості оцінки оборотних активів на
виробничих підприємствах [Текст] / І. Сікора // Бухгалтерський облік
і аудит. – 2004. – № 9. – С.13 – 18
3.
Чухно І. С. Визначення економічної сутності поняття
«оборотні активи підприємства» [Текст] / І. С. Чухно // Регіональна
економіка. – 2008. – № 6. – С. 62 – 69
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Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури
Науковий керівник:
старший викладач кафедри фінансів і маркетингу
Окуневич І.Л.
Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури
(м. Дніпро, Україна)
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
В умовах ринкової економіки виняткової важливості набувають
процес формування банківських пасивів, оптимізація їх структури.
Пасивні операції історично відігравали первинну і вирішальну роль
щодо активних операцій, оскільки необхідною умовою для здійснення
активних операцій є достатність банківських коштів, наведених у пасиві
балансу.
Пасивним операціям та їх аналізу приділяли увагу багато вчених–
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економістів, таких, як: Васюренко О. В., Парасій–Вергуненко І. М., Д.
Полфреман, Ф. Форд та ін. Проте фінансові кризи та зміни економічного
середовища вимагають подальших досліджень.
Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі дуже
часто підіймається проблема щодо ефективного формування ресурсної
бази банку та обслуговування депозитів, здебільшого від фізичних осіб,
бо їх довіра до банківської сфери та економічна спроможність різко
знизилася у світлі кризових явищ в економіці.
Пасивні операції – операції, за допомогою яких банки формують
свої фінансові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та
інших активних операцій[2].
Пасивні операції включають[3]:
– залучення коштів юридичних осіб та вкладів населення;
– отримання кредитів від комерційних банків та центрального
банку;
– випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов'язань.
Пасивні депозитні операції можна класифікувати [1]:
1) за категорією вкладника:
– операції зі залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб
– на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;
– операції зі залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб –
на поточні, депозитні рахунки;
– операції зі залучення тимчасово вільних коштів банків–
кореспондентів – на кореспондентські та депозитні рахунки;
2) за строком:
– операції зі залучення тимчасово вільних коштів на рахунки на
вимогу (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого
використання для поточних розрахунків;
– операції зі залучення тимчасово вільних коштів на строкові
депозитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором
періоду.
Напрями підвищення ефективності функціонування банківського
капіталу:
– урегулювання дивідендної політики;
– регулювання розміру капіталу державою;
– підтримка довіри населення до банківської системи країни;
– прискорення переходу банків на акціонерну форму власності.
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Сьогодні більшість банків концентрують свою увагу на
вдосконаленні існуючих операційних процесів.
Основною проблемою у сфері залучення депозитів нині є
порівняно низький ступінь довіри до банків з боку потенційних
вкладників і низька фінансова грамотність населення. Для вирішення
цього питання необхідним є формування розвиненої системи
інформування суспільства про фінансову діяльність банків, що
дозволить споживачам банківських послуг приймати раціональні
рішення щодо інвестування коштів, а також стимулювало б банки
ефективніше працювати.
До основних напрямів вдосконалення пасивних операцій
можнавіднести [4]:
- розвиток депозитних операцій з населенням;
- забезпечення вищої стійкості залучених банком ресурсів;
- активне використання процентної політики як методу
стимулювання розміщення коштів на різні види депозитів;
- надання додаткових послуг при відкритті депозиту;
- створення позитивного іміджу банку;
- розвиток вітчизняної системи страхування депозитів.
Для забезпечення виконання своїх функцій та досягнення
стратегічних та тактичних цілей банк здійснює відповідні операції,
постійно намагаючись збільшувати їх кількість та підвищувати якість.
Пасивні операції на сьогодні є невід’ємною і однією із найбільш
важливих складових діяльності банку, адже формування ресурсної бази
банківської установи є основою для проведення активних операцій.
Сьогодні надто важливо отримати хоча б окремі, але значимі
позитивні економічні сигнали. І стабілізація банківської сфери,
повернення довіри до неї як з боку населення, так і бізнесу належать до
найбільш важливих з них.
Список використаних джерел
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Пасивні операції [Електронний ресурс] – Режим доступу:
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання підприємства проводять
розрахунки з покупцями та споживачами, що призводить до
виникнення дебіторської заборгованості.
Аналіз наукових праць провідних зарубіжних та вітчизняних
економістів дає всі підстави стверджувати, що серед широкого кола
питань проблема наявності дебіторської заборгованості підприємства,
шляхів її формування та структури залишається на даний момент досить
актуальною. Значна увага до дебіторської заборгованості підприємства
пояснюється тим, що, з одного боку, вона однаковою мірою разом з
товарами та матеріалами входить до структури оборотних активів
підприємства, а з іншої сторони - якщо у структурі тих же оборотних
активів дебіторська заборгованість займатиме велику питому вагу, це
може призвести до зменшення фінансової стiйкостi компанії та
збільшити фінансові ризики (наприклад, ризик неповернення кредиту).
Дослідження наукових підходів щодо трактування поняття
«дебіторська заборгованість» свідчить про їхнє розмаїття та певну
неузгодженість. Аналіз словникових джерел підтверджує, що слово
«дебітор» походить від слова «дебет» (винен) і означає особу, яка
одержала позику. Спочатку поняття «дебітор» ототожнювалося лише з
особою, товаром, грошима.
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Теоретичним підґрунтям для розгляду сутності поняття
«дебіторська заборгованість» є розкриття сутності таких категорій як:
«борг», «заборгованість», «дебітор», «розрахунки». Так, автори
фінансового словника Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. [1]
дають визначення заборгованості як сума фінансових зобов’язань чи
грошового боргу, яке підлягає погашенню. Ми погоджуємося з думкою
авторів щодо виділення окремо таких категорій, як зобов’язання і борг.
Борг – це грошова сума, взята в позичку на певний термін і на певних
умовах. Поняття боргу є вужчим, ніж поняття зобов’язання.
Слід зазначити,
що Білик М. Д. також розрізняє поняття
«зобов’язання» і «борг», але разом з тим дає визначення боргу як
зобов’язанню особи перед іншою особою [2, с.27], що є не досить
коректним.
Категорія «зобов’язання» тісно пов’язана з категоріями
«розрахунки» і «заборгованість». При визначенні терміну «розрахунки»
виникають дискусії, які можна виділити
в три основні позиції.
Відповідно до першої з них, розрахунки – це система
взаємовідносин.
Прихильники другої позиції вважають розрахунки безпосередньо
взаємовідносинами. Заборгованість – сума фінансових зобов’язань,
грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін.
На даний момент досить важливе значення на підприємстві мають
розрахункові операції, адже вони опосередковують розподіл і
перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в
грошову і навпаки. У загальній сумі дебіторської заборгованості
найбільшу питому вагу мають розрахунки з покупцями і замовниками,
адже їх частка складає 80-90 %. Сьогодні найскладнішим питанням є
управління дебіторською заборгованістю підприємства, що пов’язано з
проблемою неплатежів, особливо в умовах світової фінансової кризи.
Підприємства в таких умовах намагаються здійснювати контроль за
наявними дебіторськими заборгованостями, забуваючи про власні борги
перед контрагентами. На нашу думку, це зумовлено майновою
відповідальністю за договорами з контрагентами або взагалі відсутністю
таких договорів, або існування їх в усній формі. Саме ці обставини дають
змогу підприємствам ухилятися від розрахунків з контрагентами. Отже,
саме в таких умовах зростає необхідність управління дебіторською
заборгованістю.
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УМОВИ ТА НАСЛІДКИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З
МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
За весь час співробітництва з МФО Україна отримала кредитних
ресурсів МВФ, МБРР, МФК, ЄБРР та ЧБТР на загальну суму більше, ніж
15,4 млрд доларів США, в тому числі: МВФ – 4,41 млрд доларів США
(3009,83 млн спеціальних прав запозичення) МБРР – 5,3 млрд доларів
Відповідно до Закону України "Про вступ України до Міжнародного
валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку,
Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та
Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій", який було
прийнято 3 червня 1992 року, Україна стала членом Міжнародного
валютного фонду [3].
Фінансові ресурси МВФ спрямовуються для надання допомоги
країнам-членам, які намагаються подолати проблеми платіжного
балансу, а також для сприяння у пом'якшенні наслідків реалізації
стабілізаційних програм[2, с. 135]. МВФ надає фінансування як зі своїх
загальних ресурсів, так і в межах механізмів пільгового фінансування,
управління якими здійснюється окремо. Держави-члени, які
користуються загальними ресурсами МВФ, "купують" (тобто
позичають)валюту інших держав-членів в обмін на еквівалентну суму у
своїй власній валюті. МВФ стягує плату за такі позики та вимагає, щоб
75

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

держави-члени в межах визначеного терміну "викупили" свою валюту у
МВФ (тобто погасили заборгованість), використовуючи для цього
валюту інших держав-членів або СДР. Пільгове фінансування надається
у вигляді кредитів під низькі проценти.
Частка кредитних ресурсів, що надається країні вперше, називається
резервною часткою і становить до 25 % квоти країни-учасниці. Ресурси,
які можуть надати країні понад резервну частку, дорівнюють величині
квоти і, як правило, діляться на 4 кредитних частки до 25 % кожна. Це
означає, що гранична сума кредиту, що може надаватись країніучасниці, становить 125 % її квоти у Фонді. Кредити можуть надаватись
Фондом у формі резервного кредиту або кредиту стенд-бай, який
полягає в наданні іноземної валюти країні відповідно до домовленості
визначеними частками через встановлені проміжки часу протягом
усього терміну кредитування.
Починаючи з 1994 року, співпрацю з МВФ було активізовано за
програмами STF, Stand-by та "Механізмом розширеного фінансування" ,
по яких Україна отримала коштів загальним обсягом близько 4,3 млрд
дол. США. Частина цих коштів пішла на фінансування дефіцитів
платіжного та торговельного балансів (в тому числі закупок по імпорту
для багатьох сфер діяльності, включаючи паливно-енергетичний
комплекс, сільське господарство та ін. ) [4, с. 320].
Ще одним напрямом використання кредитів МВФ було формування
валютних резервів. Формування цих резервів за допомогою МВФ
дозволило Україні підтримувати стабільність національної валюти,
успішно провести грошову реформу, ввести конвертованість гривні за
поточними операціями. Крім того, збільшення валютних резервів та їх
високий рівень є підтвердженням стабільності фінансової системи
країни та підвищує рівень довіри до неї. У даний час квота України у
Фонді складає 0.576 % від сукупності всіх квот.
У 1994-1995 роках Україні було надано фінансову допомогу у вигляді
системної трансформаційної позики на суму 498,7 млн. СПЗ або 763,1
млн дол. США для підтримки платіжного балансу України. Проте, через
невиконання Україною ряду умов програму було завершено завчасно.
У 1995-1998 роках Україна отримала від МВФ кредити на загальну
суму 1318,2 млн СПЗ. (1935 млн. дол. США) за трьома річними
програмами "Стенд-бай".

76

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

У період з 2005 по 2008 роки співробітництво України з МВФ було
сконцентровано у сфері технічної допомоги, зокрема відбувалося
поступове перенесення центру ваги у співробітництві з МВФ у площину
безкредитних
стосунків,
узгодження
головних
параметрів
макроекономічної політики з тенденціями та прогнозами розвитку
світової кон'юнктури, з динамікою і напрямами світових фінансових та
інвестиційних потоків та поглиблення координації у сфері валютної
політики.
Фінансові ресурси МВФ надаються Україні на досить пільгових
умовах: строк сплати 3-5 років, початок оплати - через три роки,
процентні ставки за кредит - від 5,75 % до 6,29 %[1].
Кредити, які Україна отримала під час співпраці з міжнародними
організаціями з одного боку допомагали розв'язувати численні
проблеми макроекономічної нестабільності всередині країни на протязі
останніх 20 років. Так, виконання угоди stand-by: зниження інфляції,
зменшення ризиків у банківському секторі, стабілізація валютного
курсу, але з іншого боку, призвели до певного боргової залежності
України. Так, наприклад якщо в рамках співпраці України з МВФ
Україна на протязі 90-х років отримувала кредити від фонду, а обсяг їх
використання не перевищував 0,8 мільярда SDR за рік, то під час
фінансової кризи Україна підписала угоду на умовах stand-by в розмірі 11
мільярдів SDR або 16 мільярдів доларів і попала в певну боргову
залежність.
Усвідомлюючи залежність національної економіки від експорту
своєї продукції на зовнішні ринки, а останнього від кон'юнктури на цих
ринках, в разі погіршення останньої, слід говорити, можливість вкрай
негативних результатів платіжного балансу України.
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ФІНАНСОВІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Складна ситуація у світовій економіці загалом і в українській
зокрема є наслідком накладення однієї на одну одразу двох криз: у
міжнародних грошово-кредитних відносинах і фінансовому секторі. В
Україні становище ускладнилося через політичну нестабільність, що
призвела до кризи довіри, особливо до банківської сфери. Тож
необхідність активізації міжнародного співробітництва України у сфері
міжнародного кредитування й інвестування для стабілізації ситуації в
умовах економічної кризи є очевидною. Сучасний розвиток міжнародної
економіки характеризується її подальшою глобалізацією, головним
чином унаслідок нерівномірності розвитку країн світу: найрозвинутіші з
них та світові фінансові організації інвестують кошти у менш розвинені
економіки
з
метою
підтримання
стабільності
національних
господарських систем.
З метою вироблення дієвих заходів боротьби з соціальноекономічною й фінансовою кризами особливу увагу слід звернути на
роль кредитування й інвестування, а також основні проблеми України
щодо формування антикризових заходів [1,с. 12].
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Треба наголосити, що для подолання економічної кризи в Україні
потрібно в першу чергу стимулювати національне виробництво шляхом
активізації співпраці нашої держави з міжнародними організаціями. До
речі, сьогодні це питання активно досліджується вітчизняними
науковцями і практиками. Варто зауважити, що нинішня криза є однією
з наймасштабніших у історії. Заходи, спрямовані на боротьбу із
глобальною кризою вживають усі охоплені нею країни, кожна
відповідно до своїх можливостей. Оскільки економіка кожної країни має
свої особливості, шляхи подолання кризових явищ мають бути до певної
міри унікальними, хоча деякі заходи є актуальними для всіх країн світу,
зокрема використання для оздоровлення економіки кредитного
потенціалу. Антикризові заходи та інструменти різняться ще й через
різне розуміння сутності кризи. Так, в Україні її розглядають
здебільшого як кризу ліквідності, хоча, на нашу думку, її потрібно
розглядати як кризу довіри. Для розв'язання проблеми кризи довіри
треба насамперед забезпечити фінансову систему необхідними
механізмами гарантування та/або страхування повернення коштів[2, c.
54].
На мій погляд, криза в Україні спричинена не так крахом
банківської системи, як недосконалістю економічних перетворень, що
можна виправити з допомогою антикризових заходів. При цьому останні
повинні бути прозорими і зрозумілими суспільству й бізнесу, щоб не
склалася думка, ніби рішення приймається на користь окремої
фінансової групи чи банку.
Для подолання кризи потрібно прийняти ряд рішень на підтримку
кредитних ринків, акцентуючи увагу на питаннях поновлення ринку
міжбанківських кредитів, розвитку інституту державних гарантій і
зниження Нацбанком ставки рефінансування. Експерти вважають, що
потрібно знайти точки секторального економічного відновлення, куди
банки могли б ефективно спрямувати свої ресурси, тобто застосувати
селективну політику або її елементи. Але для банків важлива наявність
залучених і позичених коштів, хоча на докапіталізацію українських
комерційних банків[3, c.28].
Основні ризики, що загрожують стабільності банківської системи
України це неповернення коштів за кредитами, боргові зобов'язання
перед іноземними кредиторами, коливання курсу гривні до долара.
Економічна криза виявила наявність у банківському секторі структурних
79

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

дисбалансів, що стримує його розвиток та загострює ризики, пов'язані з
реалізацією банківської стратегії. До таких дисбалансів належать розрив
у фінансуванні банківських операцій, дисбаланс ліквідності, валютний,
надлишок відділень банків. В Україні, як і в більшості пострадянських
країн, рівень витрат перевищує рівень заощаджень.
Шляхи вирішення:
-Рефінансування банківського сектору має бути організоване під
попит на гроші з боку реального сектору економіки. Якщо поставити за
мету контроль ефективності використання коштів, то потрібно
рефінансувати комерційні банки не просто під гарантії повернення
коштів, а, наприклад, під заставу векселів перспективних виробничих
підприємств.
-Комерційні банки України не можуть конкурувати з іноземними
банками щодо кредитних операцій, оскільки ставка рефінансування
надзвичайно висока. З огляду на це необхідно переглянути її в бік
зниження.
-Необхідно створювати свою, незалежну, фінансову систему, яка
орієнтувалася б на гривню і внутрішній кредитний потенціал. А загальна
економічна політика повинна поступово змінювати свою спрямованість
від антикризової до інноваційної.
Для розв'язання окреслених проблем потрібен комплексний підхід
щодо використання різних інструментів фінансової і кредитної
політики, а також низка заходів, націлених на зменшення залежності
реальної економіки від впливу негативних зовнішніх факторів.
Список використаних джерел
1. Івасів І.П. Яка банківська система потрібна Україні? /Івасів І.П./
Вісник НБУ.- 2013.- №4.–С.12.
2. Шевченко Р. І. Банківські операції: навч.-метод посіб. / Р. І.
Шевченко. – К.: КНЕУ, 2012. –С.54
3. Савостьяненко М.В. Інвестиційні проекти міжнародних
фінансових організацій в Україні/М.В. Савостьяненко // Наукові праці
НДФІ. — 2008. — № 1. –С.28

80

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

Черевко А.М.
Університет Короля Данила
Науковий керівник:
Цюцяк А.Л.,
ст. викладач кафедри обліку та оподаткування
Університет Короля Данила
(м.Івано-Франківськ, Україна)
КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
Ефективність управлінських рішень досягається лише при чіткому
плануванні, раціональній організації системи бухгалтерського обліку,
оперативному контролі та здійсненні аналізу, що забезпечить цільове та
ефективне використання бюджетних коштів. Ці питання набирають
більшої
значущості
при
наближенні
національної
системи
бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів обліку та звітності,
вдосконалення нормативної та законодавчої бази, реформування та
реорганізації виробничо-господарських процесів.
В процесі здійснення бюджетними установами своїх функцій
виникають господарські відносини з різними фізичними та
юридичними особами, призводячи до виникнення поточних зобов’язань
установи. Доцільно зазначити той факт, що для того щоб здійснювати
видатки та платежі, розпоряднику бюджетних коштів необхідно взяти
бюджетні зобов’язання. Розпорядники коштів мають право брати
зобов’язання при виконанні кошторису за загальним фондом – у межах
кошторисних призначень з огляду на необхідність забезпечити
виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року з
урахуванням погашення заборгованості минулих років; за спеціальним
фондом – у межах кошторисних призначень [1, с. 21].
У результаті проведеного дослідження визначено, що державний
внутрішній фінансовий контроль є важливим інструментом державного
управління, який являє собою структуровану систему, що повинна
допомогти керівникам усіх рівнів досягати виконання поставлених
завдань, контролювати доходи та видатки, зменшити кількість
проблемних питань, пов’язаних з діяльністю органів державного та
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комунального сектору. Його метою є забезпечення законного,
ефективного, результативного та прозорого управління державними
фінансами. Вітчизняна система державного фінансового контролю
складається з трьох елементів: зовнішнього контролю, внутрішнього
аудиту та внутрішнього контролю [2].
Згідно Типового положення про бухгалтерську службу [3],
бухгалтерська служба бюджетної установи повинна виконувати заходи
поточного контролю, тобто заходи, які допомагають контролювати
розрахунки ще на стадії їх здійснення:
- поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при
взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах казначейства та
здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- поточний контроль за правильністю зарахування та використання
власних надходжень;
- дотримання вимог інвентаризації розрахунків та інших статей балансу;
- аналіз причин зростання кредиторської заборгованості, розробляє та
здійснює заходи щодо погашення кредиторської заборгованості,
організовує та проводить роботу з її списання відповідно до
законодавства;
- забезпечує отримання порядку проведення розрахунків за товари,
роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
Крім цього, велику роль у заходах контролю поточних зобов’язань
забезпечує безпосередньо головний бухгалтер установи, який здійснює
контроль:
- правильності проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів,
робіт та послуг;
- відповідності перерахованих коштів обсягам виконаних робіт,
придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених
договорів, у тому числі договорів оренди;
- стану погашення заборгованості установи;
- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої
оплати товарів, робіт та послуг у випадку їх закупівлі за бюджетні кошти.
У результаті проведеного дослідження визначено, що у літературі
відсутній конкретний набір видів контролю поточних зобов’язань, який
би давав змогу ефективно організувати контрольні процедури з
урахуванням специфіки діяльності бюджетних установ. Тому нами
здійснено систематизацію видів контрольних процедур щодо поточних
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зобов’язань та сформовано модель системи контролю, що сприятиме
формування більш точної і повної інформації про стан зобов’язань та
ефективність використання бюджетних коштів установою (рис. 1).
Контроль залежно від часу проведення

Контроль залежно від суб’єкту
здійснення

Попередній
контроль

Поточний
контроль

Наступний
контроль

Державний фінансовий
контроль

Контроль поточних зобов’язань:

Відомчий фінансовий
контроль

за розрахунками за товари, роботи, послуги;

Незалежний фінансовий
контроль

за одержаними авансами;

за платежами до бюджету;

за кредитами;

за розрахунками з оплати праці;
Пруденційний
Документальний
за розрахунками із соціального страхування;
контроль
контроль
за внутрішніми розрахунками;
Контроль залежно від джерел інформації та методики
виконання
контрольних
дій
інші поточні
зобов’язання

Рис. 1. Модель системи контролю поточних зобов’язань
бюджетної установи
Таким чином, питання контролю розрахунків, що зумовлюють
виникнення поточних зобов’язань та якості виконання бюджету в
Україні потребують негайного вирішення. Розв’язати нові проблеми
подальшого розвитку неможливо без їх наукового аналізу, вироблення
відповідних процедур і методів роботи, перебудови системи координації
та контролю, особливо зі зміною законодавства, яке регламентує
функції, повноваження, ступінь самостійності та інші аспекти діяльності
установ державного сектору.
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СКЛАД ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ
Кожна людина має право заробляти собі на життя працею, і за
виконану роботу роботодавець повинен їй виплатити заробітну плату. В
установах, які утримуються коштом бюджету, видатки на оплату праці
працівників належать до захищених статей кошторису (тобто, їх
виплачують обов’язково), а умови оплати праці чітко нормовані, тобто
визначені відповідними законами та рішеннями Уряду.
Нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи це
процес розрахунку заробітку за місяць з урахуванням посадового окладу,
різних доплат і надбавок, премій, матеріальних допомог, оплати
відпускних тощо. Заробітна плата нараховується обов’язково два рази на
місяць.
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Основним нормативним документом, який визначає економічні,
правові та організаційні засади оплати праці найманих працівників є
Закон України «Про оплату праці» [5], згідно з яким заробітна плата
працівників включає:
– зарплата за відпрацьований час відповідно до встановлених
годинних тарифних ставок, посадових окладів або розрахована за
середнім заробітком;
– різні надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових
окладів;
– премій керівникам, спеціалістам і службовцям;
– оплати щорічних і додаткових відпусток, грошових компенсацій
за невикористані відпустки тощо;
– одноразові винагороди та виплати згідно з чинним
законодавством;
– індексацію заробітної плати.
Питання обліку та звітності розрахунків за заробітною платою
працівникам установи регулюються також НП(С)БОДС № 132 «Виплати
працівникам» [1]. Виплати працівникам установи – це всі форми
компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги,
надані працівниками [1].
Регулювання оплати праці на рівні установи передбачає
розроблення, затвердження й застосування внутрішніх організаційних
документів, зокрема:
– положення про оплату праці (у ньому визначаються форма
оплати праці, системи оплати праці: тарифна та інші системи, що
формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації
працівників [5];
– положення про преміювання;
– колективний договір:
– правила внутрішнього трудового розпорядку;
– штатний розпис тощо.
Зазначені документи розробляються відділом кадрів та
затверджуються наказом керівника установи.
Нарахування основної заробітної плати за відпрацьований час
здійснюється, виходячи з кількості відпрацьованих днів (годин) та
встановленого місячного окладу (годинної ставки) за розрахунковий
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період. Розмір посадового окладу залежить від посади, на яку прийнято
працівника.
Основна заробітна плата при відрядній формі оплати праці
нараховується працівникові виходячи з виробітку та розцінки за
одиницю виробленої продукції (виконаних робіт та наданих послуг);
Розміри надбавок, наприклад за роботу в святкові та неробочі дні,
за
виконання
обов'язків
тимчасово
відсутніх
працівників,
обґрунтовуються
відповідними
розрахунками,
підтверджуються
необхідними документами та оформляються наказом керівника
установи, які є підставою для нарахування надбавок.
Наразі розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних
службовців передбачений постановою Кабінету Міністрів України № 15
від 18 січня 2017 р. «Питання оплати праці працівників державних
органів». Надбавки за ранги державним службовцям встановлені в
твердих сумах відповідно до займаної посади державної служби, рівня
професійної кваліфікації та результатів роботи тощо [2].
Також відповідно до наказу керівника установи працівникам:
1) нараховуються премії, відповідно до їх особистого вкладу в
загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та
ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не
менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. У
2018 році граничний розмір премії не може перевищувати 100 відсотків
посадового окладу;
2) виплачується матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань та допомога для оздоровлення у розмірі, що не
перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;
3) виплачується надбавка за вислугу років у відсотках від
посадового окладу залежно від стажу роботи у державній службі
зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу
державної служби згідно з чинним законодавством, у таких розмірах:
понад 1 рік – 5%, понад 3 роки – 10%, понад 5 років – 15%, понад 10 років
– 20%.
Працівники бюджетних установ також мають право на доплати [4]:
а) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки
посадового окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого
наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
86

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

б) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати).
Головна умова застосування надбавок і доплат - діяльність такого
працівника за профілем має збігатися з почесним, спортивним або
науковим званням. Відповідність посади і присвоєного звання профілю
діяльності працівника визначає керівник бюджетної установи.
Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
бюджетних установ їхніх філій, визначаються наказом Міністерства
праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів» [6]. Прибиральникам службових
приміщень, які використовують дезінфікувальні засоби в роботі,
установлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.
Водіям
автотранспортних
засобів
бюджетних
установ
встановлюють:
- надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50
відсотків тарифної ставки (місячного окладу);
- надбавки за класність: водіям II класу - 10 відсотків, водіям І
класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
- доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
Працівники бюджетних установ, як і всі наймані працівники,
мають право на щорічну відпустку, а також на додаткові, творчі та
соціальні
відпустки
згідно
із
законодавством.
Основними
законодавчими актами, що регулюють питання надання та оплати
відпусток є «Кодекс законів про працю України» та Закон України «Про
відпустки».
Надання
відпустки
оформляється
наказом
(розпорядженням) керівника установи, що і є підставою для
нарахування та оплати відпускних. Витрати, пов'язані з оплатою
відпусток, здійснюються за рахунок коштів установ, призначених на
оплату праці.
При звільненні працівника або виході на пенсію з ним
здійснюється остаточний розрахунок в частині заробітної плати за
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відпрацьований час у звітному місяці, так і в частині відпустки, яка до
звільнення не була використана.
Допомога з тимчасової втрати працездатності внаслідок загального
захворювання, не пов'язаного з нещасним випадком на виробництві,
призначається відповідно до Закону України від 23.09.1999р. № 1105–14
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [3].
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи
догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на
місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску. З 01 січня 2018 року максимальна
величина бази нарахування єдиного соціального внеску визначається як
максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15
розмірам мінімальної заробітної плати. Таким чином максимальна база
нарахування ЄСВ у 2018 році становить 55845 грн. (3723 грн. х 15).
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не
повинна перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового
випадку.
Отже, можна зробити висновок, що витрати на оплату праці
працівників суб’єктів державного сектору мають розгалужену структуру.
Оскільки, до суми нарахованих виплат працівникам, окрім заробітної
плати за відпрацьований час чи надані послуги, включаються різні
доплати й надбавки тощо. Розмір останніх залежить від ряду факторів,
таких як: складність та умови виконуваної роботи, професійно-ділових
якостей працівника, наукового ступеня, вченого звання тощо.
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ДЕРЕВ’ЯНІ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ЗАХІДНОЇ
УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Перший знаний нам теоретик архітектури – зодчий Марк Вітрувій
Полліонвніс до своєї тріади всього лише три якості, яким повинна
відповідати досконала будівля – це користь, міцність та краса. Заберемо
звідси красу – отримаємо чисто будівельну діяльність, але коли
мистецький складник присутній, то маємо справу уже зі справжньою
архітектурою.
Західна Україна є місцем зустрічі різнотипних дерев'яних храмів
Центральної Європи. Українські дерев'яні церкви, без сумніву,
відповідають принципу триєдності і найбільше розкривають функцій ні
можливості дерева. Якщо взяти до уваги французькі дерев'яні храми, то
вони мають лише каркасні стіни, заповнені іншим матеріалом, а
російські оздоблюються так званим «кокошником», що не є
функціональним. «Я дійшов висновку, що одна дерев'яна церква має
більшу естетичну цінність, ніж усі петербурзькі палаци. Бо коли останні
є тільки копією європейських, то кожна дерев'яна церква на Закарпатті
– єдина і неповторна», – зазначає Михайло Сирохман, людина, з якої,
власне, і почалася епоха зацікавлення дерев'яними церквами. Цей же
дослідник архітектури сформулював таке твердження: «Дерев'яні
церкви засвідчують, що Україна належить до Європи. Бо найзахідніша
точка поширення дерев'яної церковної архітектури – у французькій
провінції Шампань (в інших місцях не збереглися), а найсхідніша – у
нашій Слобожанщині»[10].
До сьогодні на Західній Україні збереглося понад 1500 дерев'яних
храмів. Байдуже ставлення до храмів із дерева починається ще з ХІХ ст.
Ціле ХХ ст. можна вважати періодом занепаду. Олесь Гончар у своєму
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романі «Собор» емоційно описує картину руйнування храму: «Майнуло
в згадці, як ще коли малою була, зносили в їхньому селі церковцю
дерев'яну. Невідомо ким і коли була поставлена , хоч ставили її, видно,
справжні майстри: збудована була без єдиного цвяха. Сокирами та
ломами розбивали старезне, але ще міцне, не поточене шашелями
дерево. «Без єдиного цвяха! На самих шипах!» - тільки й гомоніли про
це. Ті, що похмуро трощити, розшивали ту старизну, з мовчазною люттю
виконували те руйнацьке завдання. Спершу здавалося, що все там
одразу мусило б розсипатися вщент, а проте ветха споруда чинила опір,
вражала всіх міцністю. Аж на другий день, пригнавши трактори, таки
потрощили її, розламали, розтягли»[1]. Але виник парадокс: за роки
нашої незалежності згоріло більше церков, ніж за роки атеїстичної
радянської влади. Дві унікальні пам'ятки архітектури національного
значення – церква Вознесіння Господнього із дзвіницею в селі
Кобилецька Поляна на Закарпатті та Покровська церква у селі Ясени
Сторожинецького району Чернівецької області в 1994 році ці церкви
стали жертвами вандалізму. Їх об'єднує не лише рік, а й спосіб знищення
– обидві розібрані громадою свого ж села. Проте першу марно
намагались врятувати співробітники Ужгородського та Львівського
музеїв народної архітектури. Громада села під керівництвом
православного священика Сметанюка спалила рештки пам'ятки. Усе те
діялось із відома сільського голови. За це нікого не покарали. Цікаво те,
що в цьому ж році згорів унікальний храм Різдва Богородиці в селі
Стеблівка Хустського району. Церква тризрубна, з каркасною вежеюдзвіницею, що увінчана високим конусним шпилем. Завдяки йому
спостерігається деяка схожість між стеблівською церквою і спорудами
готичного стилю. Документально причину пожежі не встановлено.
Сучасні аспекти знищення церков здебільшого пов'язані із браком
коштів на їхню професійну реставрацію. Натомість часто трапляються
спроби оновити «власними силами» інтер'єрні розписи, обшити стіни
картоном, перефарбувати старовинні іконостаси, замінити дерев'яні
гонти на куполах сучасними будівельними матеріалами, відремонтувати
зовнішні стіни. І це ще не весь список – «умілі реставратори»
обшивають сторічні дерев'яні церкви листами із дешевої бляхи. Дерево –
матеріал особливий, екологічний, який повинен дихати, а не гнити під
бляхою внаслідок «ефекту термоса». Тенденція обшивати дерев'яні
храми бляхою набрала обертів у 80-х – 90-х роках.
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До прикладу, церква Пресвятої Трійці із с. Нові Кривотули
Тисменицького району теж була закута в бляху. Вона побудована ще у
1923 році гуцулами на тиблях, без жодного цвяха (на той час металевий
цвях – це була розкіш). Коли почалася війна, церкву закрили і дзвони
заховали під підлогу. У 1962 – 1963 роках дзвони відреставрували. Якщо
проаналізувати церкви Тисменицького району Івано-Франківської
області, то левова частка їх була збудована за проектами архітектора
Василя Нагірного і всіх спіткала така ж доля, як і вищезазначену церкву
– металеві «обладунки». Храм Різдва Пресвятої Богородиці у с.
Криворівня Верховинського району у 80-х роках теж потрапив у
бляшану пастку. Доцільно згадати про його культурну цінність:
всередині храму знімали кадри до фільму С. Параджанова «Тіні забутих
предків». А Струківську церкву в Ужку, теж занесену до всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, обшили пластиком зсередини[6].
Слід звернути увагу і на унікальний п'ятиверхий гуцульський храм
в с. Нижній Вербіж Коломийського району. Якщо вірити
“GazetiLwowskiej", то майстра Григорія Семенюка за зведення дивохраму нагородив малою золотою медаллю сам цісар Франц І. На момент
завершення будівництва Семенюку було 102 роки. Його могила
збереглась біля церкви. Як дійшло до того, що вся автентика храму вже
два десятиліття пріє під карбованою бляхою? І це при тому, що церкву
внесли до шістнадцяти унікальних дерев'яних церков всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Прикро, але на фоні інших вона ззовні виглядає
так, неначе потрапила в цей список випадково. Церква привернула до
себе увагу і журналістів із газети «Галицький Кореспондент». Як
результат – стаття «Велич духу, закута в бляху». У ній автор зазначає:
«Про необхідність зняти бляху і покласти гонт, а також замінити
бетонний паркан на дерев'яну огорожу – вориння громаду попереджали
ще у 2008 році». І додає, що тоді ж до Нижнього Вербіжа потягнулись
туристи з Польщі, але замість оголошення про внесення до списку
ЮНЕСКО над центральним входом до старої церкви, гостей зустрічає
проект велетенського новобуду з металопластиковими вікнами, який
також називається «Церква Різдва Пресвятої Богородиці» [7].
Ще один приклад недбалого ставлення до національних пам'яток –
самовільні реставрації Благовіщенської церкви Пречистої Діви Марії у
Надвірнянському передмісті Коломиї. В акті огляду стану церкви,
здійсненого групою експертів Національного комітету ІКОМОС України
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та Польщі 2009 року, зазначено: “Визнати стан пам’ятки за аварійний і
такий, що вимагає негайного проведення реставраційно-консерваційних
рятувальних робіт. Причиною такого стану є протиправна діяльність
релігійної громади УПЦ, яка використовує пам’ятку без належної
документації і здійснює самовільні перебудов”[8]. Під останнім мають на
увазі прибудову цегляної котельні до сторічної дерев'яної церкви і
встановлення блакитних куполів.
У 2016 році черговий конфлікт спалахнув навколо тоді ж
відреставрованої
дерев'яної
церкви
Святої
Анни
на
Великоберезнянщині. Керівництвом робіт, що розпочалися за
розпорядженням голови Закарпатської
ОДА Геннадія Москаля,
займався Валерій Мурга. Через чотири з половиною місяці в оновленій
церкві знову провели Богослужіння. І все б нічого, якби авторитетний
ужгородський дизайнер Олег Олашин не звернув увагу на
відреставровані куполи: «Це спаскудження, а не реставрація. Як інакше
назвати заміну традиційних барокових веж на московські цибулини?
Замість автентичних старовинних барокових куполів після роботи
відтепер її увінчують банальні російські «цибульки»». На це речник
губернатора Ярослав Галас відповів тим, що мовляв куполи мали нечітку
конусоподібну форму, а сплюснуту, бо «просіли». Так і знищили
автентичні барокові куполи церкви Святої Анни, що на знімку храму в
середині ХХ ст. виглядали так само як і за день до оновлення [9].
Проте не всі реставрації проводились безвідповідально. Наприклад,
зі слів Соколовського Зенона Богдановича знаємо, що церква Святого
Василія в с. Черчі втратила під час бурі центральну баню на початку ХХ
ст. Пізніше завершення було вдало відновлене реставраторами. Ще
одним із способів збереження дерев’яних церков було їхнє переміщення.
Церкву у с. Тисів Болехівської сільської ради на прохання церковної
громади було переміщено на 40 м у південному напрямі, а на
звільненому місці споруджено новий цегляний храм. А весною 2017 року
розпочали оновлення церкви в с. Гвізд Надвірнянського району. Того ж
року реставрацію закінчили, знято бляшані листи, замінено новими
гонтами перекриття верху, дахів, піддашшя і стін над опасанням.
Створення експедицій за путівником Олени Крушинської «44 дерев'яні
храми Львівщини» чи «55 дерев'яних храмів Закарпаття" Михайла
Сирохмана може суттєво пожвавити туристичну принадливість краю [6].
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На основі проаналізованого матеріалу, базованого на публікаціях
дослідників та на основі експедиційних фіксацій, проведені
дослідження, що розкривають особливості формотворення і образність
досліджуваної проблеми стосовно оновлення наших дерев'яних храмів,
зумовленої інфікованістю нашої автентичної архітектури закордонними
традиціями. Виходячи з наведених попередньо матеріалів, можна
стверджувати, що об’єкт дослідження, яким є дерев’яні храми Західної
України, займає вагоме місце, а також відзначається особливою силою
архітектурної виразності.
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ТИПОЛОГІЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗІ ЗМІШАНОЮ
ПЛАНУВАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ
Вступ. У статті приводиться аналіз житлових будинків змішаної
структури малої і середньої поверховості на основі вивчення вітчизняної
і зарубіжної практики для умов помірного і холодного клімату. Також
представлені їх планувальні схеми і можливості містобудівної
маневреності.
Основна частина. Вітчизняний досвід проектування і
будівництва будинків змішаної (комбінованої) планувальної структури
украй обмежений. Поки є лише спроби об'єднати в одному об'ємі
секційну і блоковану планувальну структуру, тоді як зарубіжний досвід
дає вельми широкий спектр комбінування різних типів квартир в
єдиному об'ємі. Поряд з яскраво вираженим індивідуальним зовнішнім
виглядом, такі будівлі можуть мати високий коефіцієнт компактності
форми з високими характеристиками щільності забудови. Часто змішані
структури застосовуються в так званій малоповерховій забудові
підвищеної щільності. Така забудова масштабніша, відповідна людині,
має високий комфорт мешкання в місті.
Істотний внесок у розвиток типології мало- і середньої поверхової
забудови, і будинків змішаної планувальної структури у тому числі,
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внесли багато видатних архітекторів: З. До. Петрова, Е. С. Пронін та
інші.
У даній статті аналізуються найбільш перспективні архітектурнопланувальні вирішення комбінованих житлових будівель і моделюються
їх принципові схеми стосовно умов помірного і холодного клімату.
Природно, що кожна планувальна структура володіє певною
містобудівною маневреністю і передбачає відомі обмеження на
планування житлових осередків. Наявність однобічно-орієнтованих
квартир формує меридіональну або широтну структуру житлової будівлі
[1, с.25-48].
Комбінації блок-квартир. Комбінація різних типів квартир
блокованого типа по вертикалі в зарубіжній практиці дуже популярна. В
ній зберігаються автономні входи в кожний житловий осередок визначальну ознаку блокованих житлових будинків. При цьому можуть
комбінуватися одноповерхові, двоповерхові і триповерхові блокквартири в однорядні і дворядні лінійні схеми. Квартири верхніх
поверхів можуть мати балкони, тераси і атріуми на дахах блоків, що
пролягають нижче (рис. 1).
Можуть також поєднуватися різні види атріумних блок-квартир,
які дозволяють створювати дома з дуже широким корпусом за рахунок
освітлення внутрішніх приміщень квартир через відкриті або засклені
атріуми.
Комбінації блок-квартир і секційної структури. Даний вигляд
комбінацій одно- і дворядних блок-квартир і секційної структури у
верхніх поверхах дозволяє отримати в одній будівлі широкий спектр
квартир: від квартир-студій до багато кімнатних квартир (рис. 2). В
рамках даних комбінацій можлива і терасна структура з поперечним
розташуванням терас (рис. 2, в). Це один з варіантів так званого
«терасного будинку на рівнині», що користується популярністю в
зарубіжній практиці.
Комбінації блок-квартир і коридорної структури. Дані
комбінації одно- і дворядних блок-квартир і коридорних структур у
верхніх поверхах володіють великою різноманітністю об'ємнопланувальних рішень з найрізноманітнішими квартирами [3, с.172-198].
При використанні однорядних блокувань і відповідних їм коридорних
поверхів з однобічним розташуванням коридорів виходять схеми з
частково-обмеженою маневреністю. При використанні дворядних
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блокувань і коридорних поверхів з центральним розташуванням
коридорів
утворюються
схеми
з
обмеженою
містобудівною
маневреністю, але досить широким корпусом.
Рисунок 1. Комбінації блокквартир:
А
однорядна
триповерхова структура; Б однорядна
чотириповерхова
структура;
В
дворядна
чотириповерхова структура; Г містобудівна
маневреність
однорядного блокування; Д містобудівна
маневреність
дворядного блокування.
Рисунок 2. Комбінації блок-квартир
і
секційної
структури:
А
одноповерхові блок-квартири і
триповерхова
секційна;
Б
двоповерхові
блок-квартири
і
двоповерхова
секційна;
В
одноповерхові блок-квартири і
триповерхова терасна секційна; Г містобудівна
маневреність
однорядного блокування і широтної
секції.
Рисунок 3. Комбінації блокквартир коридорної структури: А одноповерхові блок-квартири і
триповерхова
коридорна
структура; Б - двоповерхові блокквартири
і
двоповерхова
коридорна
структура;
У
двоповерхові блок-квартири і
двоповерхова коридорна структура
з дворівневими квартирами; Г містобудівна
маневреність
однорядного
блокування
і
коридорної
структури
з
однобічним коридором.
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Комбінації секційної і терасної структури. Поряд з терасною
структурою з поперечним розташуванням терас (рис. 2, в), можлива
комбінація секційної структури з терасною структурою в подовжньому
напрямі (рис. 3). Такі терасні будинки на рівнині володіють високим
рівнем комфорту і хорошими естетичними якостями і досить часто
зустрічаються в зарубіжній практиці. Ширина корпусу може досягати
18–20 м. Подібні структури інколи формуються і як міські вілли [3, с.5462].
Слід зазначити, що щільність даних видів забудови в основному
залежить не від характеристик будинків, а за інших рівних умов
(поверховості, довжині і ширині корпусу) від розмірів при квартирних
ділянок, мінімум площі яких для блокованих будинків нашими
нормами фіксується не менше 200 м2.
Аналіз зарубіжної практики будівництва свідчить про те, що в
умовах щільної міської забудови цей показник має сенс знизити до
розмірів, що забезпечують наявність невеликого при квартирного садка
- зеленої кімнати. Це дало б значний приріст щільності населення і
зробило б мало і середньої поверховості забудову більш
конкурентоздатною порівняно з багатоповерховою. Слід було б внести
відповідні корективи до відповідних норм.
Містобудівна маневреність вище в схем, що використовують
однорядне блокування квартир нижніх поверхів. Демографічна ж
маневреність дворядних будинків вища, оскільки дозволяє, поряд з
великими квартирами, що дають прийнятну ширину корпусу в
однорядних будинках, використовувати і менші за площею квартири.
Висновки. В результаті аналізу найбільш перспективних
архітектурно-планувальних вирішень житлових будівель з сучасної
зарубіжної практики змодельовані принципові схеми житлових
будинків змішаної структури. Впровадження цих типів будівель в
практику проектування і будівництва в нашій країні дозволить
збагатити архітектуру житлової забудови міст, підвищить економічну
ефективність і комфортність мешкання в такій забудові порівняно з
багатоповерховою забудовою.
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ВОДНІ МЛИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ТРАДИЦІЙНОЇ
АРХІТЕКТУРИ
Однією з найбільших окрас українського пейзажу є млини, які є не
заслужено забутими промисловим знаряддям та яскравими втіленням
української народної творчості в архітектурі та побуті [3].
Питання місця і ролі млинів у народній архітектурі і побуті
українців у вітчизняній історичній науці вивчалися лише фрагментарно
[1].
Розповіді про млини можна зустріти в легендах, переказах та
піснях. Також вони часто ставали предметом натхнення художників.
Млини часто були місцем, де збиралася сільська громада для
обговорення різних питань, часто потайки від сільської влади. Також
вони часто ставали місцем збору молоді, яка водила тут веснянки та
влаштовувала різні забави [3].
Дуже давнім в Україні є заняття мірошництва. Мірошник –
поважна людина, обов’язком якої було перемелювання зерна. Дочка
мірошника звалась мельниківною. У ті часи, мірошники користувались
значною повагою місцевої сільської громади [2].
Важко сказати, чому млин став одним з символів України, адже не
можна сказати, що в них є щось специфічне. Схожі конструкції можна
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зустріти у Швеції, Нідерландах та інших Європейських країнах. Однак,
власне водяні млини з’являються ще 7 тисяч років тому.
Перші водяні колеса почали застосовуватись більш ніж за 3 тисячі
років до н.е. у Єгипті, Китаї, Індії й інших країнах. Свідчення про їх
використання наводяться в таких давніх джерелах, як «Географія»
Страбона (63 р. до н.е. – 24 р. н.е.) у сімнадцятьох книгах, «Десять книг
про архітектуру» Вітрувія (друга половина I століття до н.е.) тощо [1].
Вітрувій так описує водяне колесо: «Довкола валу встановлюється
колесо, за своїми розмірами відповідне висоті, на яку повинна бути
доставлена вода, довкола нього, по зовнішньому колу розташовуються
кубічні ящики, що робляться водонепроникними за допомогою смоли і
воску. Наступаючи на колесо, воно починає свій рух і ящики
наповнюються водою, піднімаються догори і на зворотному шляху
виливають її у водосховище» [1].
Якщо течія річки досить сильна, то вона сама може обертати
колесо і зусилля раба або тварини можна замінити силою води. У того ж
Вітрувія описано: «У ріках також встановлюються водопідйомні колеса,
подібні вищеописаним, з тією тільки різницею, що до них із зовнішньої
сторони прилаштовуються лопаті, які, захоплені плином води, своїм
рухом змушують обертатися колесо, і при цьому, наповнюючи ящики
водою й підіймаючи їх догори, без необхідності штовхання, шляхом
використання течії води обертаються самі і, таким чином, виконують
необхідну роботу» [1].
Для України характерні два типи водяних млинів: гребляні
(стаціонарні) та наплавні. Наплавні млини базувалися лише на великих
річках, зокрема Дніпрі, Десні, Сеймі. Основою, на яку встановлювали
саму конструкцію млина, були човни-баржі. У разі потреби такі млини
могли переміщуватись річкою [3].
За типом водяного колеса розрізняли такі види стаціонарних
млинів [2]:
 коречний млин (корчак, коречник) – з наливним колесом;
 підсубійний млин (підсубійок, підсубійник) – з підливним
колесом;
 млин зі середньобійним колесом.
Середньобійне колесо повертала вода, що падала зверху, тому воно
було найбільш ефективним в роботі. Найменш ефективним було
підливне колесо, куди подавалась вода з невеликої висоти, а колесо
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поверталось повільно. Розміри колеса могли бути різними, наприклад, в
Британії середній водяний млин 19 століття мав діаметр три метри. За
допомогою зубчастого механізму колесо поєднували з жорнами. Жорна і
борошно від негоди ховали в приміщені. Приміщення млина могли бути
дерев'яними та кам'яними. В Західній Європі будували як дерев'яні, так і
кам'яні млини. Кам'яний млин розділяли на виробничу та житлову
зони-кімнати, де мешкав мірошник (мельник), один або з родиною.
такий млин міг мати два поверхи і комори для зберігання зерна й
готового борошна.
Водяні колеса весь час удосконалювалися. Так були винайдені
досить складні пристрої і механізми, які дозволяли використовувати
силу води не тільки для помелу зерна, але і для виконання
найрізноманітніших робіт. Водяні колеса обертають верстати, приводять
у рух ковальські міхи, допомагають металургам підіймати руду із шахт
[3].
Для стаціонарного млина обирали таке місце, де б на річці або на
струмку можна було зробити греблю й подавати воду до вертикального
колеса – привода, закріпленого на горизонтально встановленому валу.
Коли колесо оберталося, обертався, відповідно, і сам вал. Таким чином,
через злагоджену систему передач вал запускав у рух механізм молоття
зерна.
Водяні млини набувають значного поширення територією нашої
держави вже у ХVII ст. Вони набувають характерних рис, національного
колориту і стають атрибутикою українського пейзажу. Згадаємо,
наприклад, «Наймичку» – відомий твір Т. Г. Шевченка («Придбали
хутір, став і млин,…») тощо [3].
Стаціонарні водяні млини, залежно від системи приводу, тобто
подачі води до колеса, поділялися на пристрої з верхнім і нижнім боєм.
У млинах з нижнім боєм, що називалися підсубійними, підсубійниками,
підслідниками, колесо-привід оберталося під тиском течії, а в млинах з
верхнім боєм – коречних, корчаках – воно рухалось водою, що
жолобами подавалася зверху й спадала на лопаті-ковші. Далі принцип
дії механізму однаковий для всіх типів млинів. Закріплене на другому
кінці валу колесо, по краю якого симетрично розміщені кулачки
(дерев’яні зуби), приводить в рух веретено, зачіпаючи кулачками цівки
баклуші, закріпленої на вертикальному металевому стрижні. З рухом
вертикального вала обертається верхнє жорно. Спідній камінь не
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рухається. Над жорнами був ківш для зерна, а борошно висипалося в
спеціальний відсік. Весь цей механізм помелу зерна встановлювали на
невисокому помості [3].
Нерідко, особливо в Карпатах, водяні млини об’єднували з
сукновальнями. На Буковині траплялися млини, а інколи і вітряки, які
безпосередньо входили до комплексу житлової будівлі (хати), займаючи
частково приміщення сіней. [2].
Розрізняють три типи водяних коліс, які розміщуються на
горизонтальному валу: нижньобійні (підливні), середньобійні та
верхньобійні (переливні чи наливні). Застосовувані колеса були
тихохідними (до 4–10 обертів за хвилину) і, в основному, малої
потужності [3].
Поступово здійснюється перехід до більш продуктивних
верхньобійних коліс, почали застосовувати метал для валів та інших
деталей, збільшувався діаметр колеса для підвищення потужності
гідравлічного двигуна.
Безсумнівно млини займають вагоме місце у житті нашого народу,
а також є невід’ємною частиною українського фольклору, архітектури та
побуту. Серед численних млинів на сьогоднішній день в Україні
збереглось лише декілька пам’ятників, більша частина з яких в не
робочому стані. Необхідність відновлення і збереження млинів України
є очевидною, адже це не лише сучасний екологічний засіб переробки
зернових для задоволення потреб населення, а й частина нашої історії,
культури і традицій [3].
Одним з прикладів будівництва водяних млинів в Карпатах був
млин в пам’ятці архітектури XVII cт. Скиті Манявському в
Богородчанському районі Івано-Франківської області. На сьогодні
збереглися фотографії, ескізи та робочі креслення, тому одним з
актуальних проектів є регенерація цього об’єкта традиційної народної
архітектури.
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ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВ
Актуальність.
Можливість
виконання
аналізу
існуючої
дослідницької та методичної літератури і реального досвіду з історії
проектування та реконструкції виробничого середовища, а також
проблем, що виникають у цьому напрямку в умовах розвитку сучасної
промисловості. Ситуація
в
сучасній
промисловості
України
складається таким чином, що на перше місце виходить саме
організація
внутрішнього простору промислових виробничих
приміщень, місць відпочинку, рекреаційні та допоміжні елементи. Це
обумовлено перш за все широким використанням існуючих приміщень
великих промислових цехів, які втратили своє колишнє значення з
розпадом радянської держави, загальносоюзної системи промислових
зв’язків, Переорієнтація промислової політики країни на невеликі
приватні
промислові
підприємства,
необхідність
підтримки
вітчизняного виробника при відсутності
державних коштів на
перебудову і
реконструкцію зробили необхідною саме роботу з
пристосування старих виробничих приміщень під сучасні вимоги
організації робочого простору. До того ж, сьогодні як в Україні, так і за її
межами колишні промислові і комунальні приміщення використовують
за комерційним призначенням у вигляді супер-, гіпер- та мега103
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маркетів. Цей вид реконструкції швидко окупається. В цьому і полягає
актуальність даної проблеми.
Постановка проблеми. Мета запропонованої статті – визначити
проблематику сучасних вітчизняних промислових просторів шляхом
розгляду існуючих рішень в Україні та поза її межами, пошуку нових
рішень проблеми у зв’язку з реконструюванням існуючих виробничих
споруд.
Об’єктом статті є питання сучасного проектування промислових
приміщень та аналіз існуючої на сьогоднішній день літератури та
наукових розробок у цій галузі.
Результати дослідження. За часів становлення капіталістичного
суспільства найголовнішою метою була кількість продукції, що
виготовляється, а до умов праці вимоги були мінімальні. Звісно, це
призводило до підвищеного травматизму на підприємствах, росту
професійних захворювань, низької кваліфікації робітників і, нарешті до
затримки розвитку виробництва. Якщо розглянути фотографії інтер’єрів
найстаріших
заводів
Івано-Франківська
локомотиворемонтний,
пивзавод і порівняти їх з інтер’єрами періоду розвитого соціалізму, або
сучасними промисловими приміщеннями, стає зрозумілим, що розвиток
внутрішнього простору відбувався у напрямку покращення головних
санітарно-гігієнічних факторів. Освітлення, зменшення пило виділень,
рівню шуму та вібрації, безпека технологічного процесу покращувались
з розвитком нових технологій і матеріалів. Із зростанням свідомості
суспільства відношення до умов праці докорінно змінилося. Розуміння
того, що якість та кількість продукції напряму залежить від комфорту та
безпеки працівників призвело до появи великої кількості об’єктивних
факторів, що необхідно врахувати при проектуванні будь-якого
виробничого приміщення.
Зрозуміло, що, зважаючи на це, проектувальник вивчає,
насамперед, санітарно-гігієнічні, функціонально-технологічні, технікоекономічні та інші складові, створюючи простір, в якому людині буде
комфортно, зручно та затишно виконувати певні технологічні процеси,
проводити більшу частину (до 40%) часу [1].
Важливим елементом промислового середовища можуть стати і всі
існуючі комунікації та інженерні мережі, виступаючи як метричні, чи
ритмічні акценти загальної композиції. Проектант має можливість
використати, чи заховати ці елементи декоративними конструкціями.
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Кожна приватна поважаюча себе фірма випрацьовує свій стиль, свої
привабливі особливості, до яких поряд з логотипом і спецодягом
входить і оформлення
інтер’єрів приміщень. Справжні проектні
рішення роблять звичайний цех, виробниче приміщення несхожим на
склад чи будівельний майданчик , комфортабельним, затишним,
пристосованим для довгочасного перебування в ньому людей. Сучасні
технології не просто змінюють процес виробництва тієї чи іншої
продукції. Значно змінюються умови знаходження людини на
підприємстві, підвищується ступінь комфортності як під час
безпосередньої роботи, технологічного процесу, так і умови релаксації,
відновлення оптимального стану людини під час перерви, відпочинку.
Зараз маємо змогу забезпечити цехи денним освітленням,
кондиціонерами та обігрівачами, встановити клімат-контроль, пило
фільтри, акустичний захист, створити штучний мікроклімат у будьякій зоні виробництва. Звісно, це вимагає від керівників вкладання
коштів і чималих. Та на сьогоднішній день рішення цих задач повинно
стати обов’язковим для будь-яких підприємств. Такого висновку дійшли
вже на Заході і Сході – дочірні фірми іноземних компаній починають
свою розбудову саме із забезпечення гідних умов роботи і відпочинку
на підприємствах.
Якщо взяти за приклад працюючі в Івано-Франківську цехи з
виготовлення запчастин для автомобілів, швейних виробів, побутової
техніки, можна побачити, як піклується хазяїн про своїх робітників.
Нажаль, багато вітчизняних фірм намагаються “гнати продукцію”, не
надто займаючись умовами праці та відпочинку своїх робітників. Існує
велика кількість розробок у літературі, які розглядають різні фактори
забезпечення робочого режиму та комфорту, дають деякі рекомендації
щодо обрання різноманітних параметрів технологічних процесів. Та
більшість з них залишається на папері, бо мають складну та поширену
форму, а швеї, перукарі, кондитери та інші робітники продовжують
втрачати зір, слух та здоров’я під час роботи.
Серед науковців сьогодення дуже небагато друкованих робіт,
присвячених промисловому середовищу. Фактично, після досліджень
[2, 5] та доповненого дослідження В.В.Блохіна [3, 4] наукові
дослідження в цій галузі майже не проводилися.
На сьогодні, науковий аналіз та об’єднання в єдиний матеріал
рекомендацій щодо проектування виробничих приміщень відсутні. До
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того ж, усі ці дослідження стосуються нових об’єктів, що проектуються.
Та якщо у великій соціалістичній державі наголос ставився на розвиток
значних за розмірами підприємств важкої промисловості, в наш час
акценти змінюються. Замість загальної забудови новими величними
приміщеннями, відбувається перебудова, реконструкція. Ці самі
приміщення, в яких виробництво давно припинилося, заводи
збанкрутіли, промоб’єднання розпалися, пристосовуються приватними
підприємцями, акціонерними об’єднаннями під нові, невеличкі за
обсягом виробництва, в основному легкої, харчової, побутової
промисловості, чи навіть, торгівельні майданчики, супермаркети тощо.
При цьому є потреба забезпечити оптимальні параметри температурновологісного режиму, уникнути забрудненості і загазованості повітря,
шуму і вібрації, створити певні умови освітленості, чистоти та інших
вимог, при цьому відновивши естетичні якості приміщень, з
використанням сучасних обробних матеріалів, витворів декоративного
мистецтва та введення природних елементів в інтер’єр.
Більш цікавими та сучасними здаються експерименти зарубіжних
проектантів сьогодення (Лофт-стиль). Прикладом може слугувати
перебудова фірмою Джека Барклея-Ltd промислової споруди в салон
показу автомобілів Бентли в Лондоні (грудень 2004 р.), пристосування
колишньої фабрики під школу за системою Монтессорі в Колорадо,
сучасні суперфешенебельні інтер’єри на основі виробничих приміщень
Emergenceof Lofts у Барселоні та Нью-Йорку [8].
Серед зарубіжних видань найближчими до галузі, що
розглядається, і найцікавішими здаються [9, 10]. Ці досить визначні
видання розглядають необхідність зміни інтер’єру при зміні функції
будівлі в умовах сучасної урбанізації, підкреслюють необхідність
розуміння процесу, що буде відбуватися в споруді надалі, розглядають
простір як частину корпоративної культури майбутнього підприємства.
Та обидва ці видання більшою мірою спрямовані на громадські
комерційні або офісні інфраструктури. Промисловість лише посередньо
можна розглядати в межах досліджених джерел. Стан же вітчизняної
економіки на сьогодні вимагає зовсім інших пріоритетів.
Не є таємницею, що швидкі темпи розвитку вітчизняних
підприємств, одночасна поява великої кількості невеличких швейних та
взуттєвих, кондитерських та м’ясних цехів призвели до того, що
непрофесійно обладнані старі приміщення не мають навіть необхідних
106

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

за нормами освітлення і кольорового рішення, не кажучи вже про зони
релаксації, чи якісь естетичні якості приміщень. Цей процес майже не
контролюється державою, яка більше зацікавлена у своєчасній виплаті
всіляких податків, ніж у забезпеченні комфортних умов праці на таких
підприємствах.
Таким
чином,
розглянувши
історичні шляхи
розвитку
промислового середовища (а це легко зробити на прикладі місцевої
промисловості, що має глибоке історичне коріння), а також дослідивши
сучасні тенденції, спираючись на досягнення сьогодення у виробництві
будівельних та обробних матеріалів (за останні роки промисловість
збагатилась великою кількістю нових екологічно чистих, корисних та
естетично привабливих знахідок, нових типів освітлення, рішень стелі,
перегородок
та
іншими
елементами,
які
конче
необхідно
систематизувати задля грамотної рекомендації їх у дизайнерському
проектуванні), доцільно розробити конкретні методичні рекомендації
для деяких підприємств легкої, харчової, побутової промисловості, що
найчастіше сьогодні починають роботу на базі існуючих виробничих
приміщень, за якими дизайнер легко і швидко зможе обрати основні
параметри освітлення, кольору огороджувальних конструкцій,
обладнання, комунікацій, та скористатися обґрунтованими порадами
щодо застосування рослин, світильників, меблів та різноманітних
декоративних елементів при рішенні інтер’єрів.
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Науковий керівник: викладач кафедри
будівництва та цивільної інженерії
Гусар Катерина Дмитрівна
(м. Івано-Франківськ)
СУТНІСТЬ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ НАУКИ
Кожна професія має своє знаряддя праці, що є принципом
розуміння даної сфери та її основної суті існування. Для лікаря – це
хірургічний набір, де кожний предмет (скальпель, пінцет, щипці,
затискач, ножиці та ін.) має свою форму, певні фізико-механічні
властивості та призначення [1], що дають можливість зрозуміти
людський організм в якому поєднуються різні за своїми хімікобіологічними та фізичними процесами органи в одну єдину систему.
Вивчаючи будівництво, можна зауважити схожість між професіями
інженера-будівельника та лікаря. Будинок – це уподібнення людського
організму, який має міцний взаємозв’язок з навколишнім середовищем.
Кожний окремий елемент: цегла, балки, плити перекриття, фундаменти,
перемички, має свою форму, призначення, функцію, але за допомогою
зв’язуючих матеріалів: арматура, бетонні розчини, вони об’єднуються в
одну єдину систему. І в залежності від вибору поєднання схеми,
створюється одна за видом, характеристикою, архітектурно-будівельним
планом та розрахунком споруда.
Для того щоб зрозуміти існуючі схеми будівництва та відчути дух
інженера, винайдено студентський інженерний набір до якого
під’єднано цілісну систему навчання.
А саме:
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1. Ручки (вміння приймати рішення) – чорна (головна); червона
(зв’язуюча); синя (теоретична).
2. Олівці (розвиток уяви) – 2Н (уявні лінії зв’язків); 2В (видимі в
просторі лінії); 2НВ (зв’язування уявних ліній з видимими в
просторі, проставляння габаритних розмірів).
3. Ліній 15 см (зосередженість, уважність) – вимірювання та
проставляння точних розмірів.
4. Лінійка 50 см (шлях по дистанції) – з’єднання точок на відстанях.
5. Рулетка (взаємодія з ситуаціями) – вимірювання дійсних
параметрів.
6. Рейсшина (проекція силових ліній природи) – перенесення
паралельних ліній.
7. Клей (терпіння) – склеювання частинок.
8. Аркуш А4 або А3 (цінування можливостей) – нанесення
архітектурно-будівельних креслень.
9. Гумка (знаходження власних помилок) – стирання зайвих ліній.
10.
Інженерський калькулятор (точність дій) – обчислювання та
перевірка формул.
11. Циркуль (співпраця) – зв’язування в єдине ціле коло-систему.
12. Дані геології, геодезії (втілення мрії та цілей) – локація.
13. ДБН (знання правил) –
 розроблення проектної документації;
 рішення на проектну документацію;
 початок будівельно-монтажних робіт.
В процесі навчання, проведено ряд експериментів, які дають
можливість зрозуміти саму сутність людини.
З теорії виведено висновки:
1)
Фундаментна подушка закладається на ґрунтах з малим
коефіцієнтом промерзання – «Потрібно починати з самого себе».
2)
Стіни зводяться з цегли, яка в’яжеться бетонним розчином –
«Кожна секунда – щастя».
3)
В якості міжповерхового перекриття служать панелі
перекриття, які опираються на несучі стіни та колони – «Потрібно
знати свої цілі, забезпечувати їх можливостями».
4)
Дах – конструктивний елемент, що захищає внутрішнє
середовище будинку від навколишнього середовища. Першим кроком,
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розраховують навантаження на даху – «Продумавши життя, ми
обираємо дорогу до дому».
З Державних будівельних норм [2] сформульовано основну
формулу будівництва в яку закладено інженерне мислення.
Архітектура (Яка конструкція?) – Дія силових законів природи
(Які діють на об’єкт?) – Формули (Як буде?) [3,4].
Якщо узагальнити інженерський набір та співставити з даною
формулою, можна зрозуміти систему програми «Мономах».
Проводячи інженерний розрахунок навантажень і впливів на
будинок приймають такі схеми:
 Основа – Фундамент;
 Фундамент – Дах;
 Дах – Стіни – Фундамент.
Тобто, на початку існують пункти, які за призначенням сортуються
в схему, після чого схема взаємодіє з іншою близькою їй за значенням
схемою, а тоді схеми об’єднуються в одну основну систему – будову.
Отже, інженер – це людина, художник, поет, психолог, артист,
дослідник, винахідник, лікар, воїн, віщун, метелик. А основна суть
існування професії – винайдення взаємозв’язку людини і природи.
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ТРИВИМІРНА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА І АНІМАЦІЯ
3D-графіка призначена для імітації фотографування або відео
зйомки тривимірних образів об’єктів, які попередньо створюються в
пам’яті комп’ютера в такій послідовності: попередня підготовка,
створення геометричної моделі сцени, настроювання освітлення і
знімальних камер, підготовка і призначення матеріалів, візуалізація
сцени. Таким чином створюється уявний світ, який часто називають
віртуальним.[6]
Попередня підготовка передбачає продумування складу сцени,
розміщення об’єктів і їх деталей, які будуть видимими з передбачуваних
напрямів спостереження. [6]
На етапі створення геометричної моделі сцени за допомогою
різноманітних інструментальних засобів будуються тривимірні
геометричні моделі об’єктів сцени, після чого сцену можна розглядати і
“фотографувати” з будь-якого потрібного ракурсу. [1]
Правильний вибір джерел світла дозволяє виконувати імітацію
фотографування сцени в будь-яких умовах освітленості, причому
освітленість всіх об’єктів, тіні від них і бліки світла розраховуються
автоматично. Моделі знімальних камер дають можливість розглядати
тривимірну сцену і виконувати її знімання під будь-яким вибраним
кутом зору. [1]
На етапі підготовки і призначення матеріалів забезпечується
надання сцені візуальної правдоподібності, що наближує якість
зображення до реальної фотографії. Працюючи з матеріалами, можна
настроювати такі їх якості, як сила блиску, прозорість, самосвічення,
дзеркальність, рельєфність та інші. Реальні фотографії можна включати
в склад матеріалів або використовувати для імітації фону.
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Візуалізація сцени або рендерінг (rendering) полягає в проведенні
програмою розрахунків і нанесення на зображення всіх тіней, бліків,
взаємних відблисків об’єктів і т. п. і може тривати досить довго, що
залежить від складності сцени і швидкодії комп’ютера. [6]
Типовими галузями застосування тривимірної графіки і анімації є:
комп’ютерне проектування – архітектурне, конструювання
інтер’єрів, віртуальних виставок, створення тривимірних образів деталей
і конструкцій і т. п.;

комп’ютерні ігри;

комбінована зйомка – використовується там, де виконання
реальної фотозйомки неможливо, важко реалізується або вимагає
значних матеріальних витрат, а також для синтезу зображень подій, які
не зустрічаються в повсякденному житті (книжкова і журнальна графіка,
реклама, художня творчість, популяризація науки);

комп’ютерна мультиплікація – спрощується робота над
мультиплікаційними відеофрагментами за рахунок використання
методів анімації тривимірних сцен (телевізійна реклама, кінозйомка з
включенням анімаційних ефектів, створення науково-популярних або
фантастичних сюжетів, відеотренажерів і т. п.). [4]
До недоліків тривимірної графіки слід віднести:

підвищені вимоги до апаратної частини і пам’яті комп’ютера;

необхідність проведення великої підготовчої роботи по
створенню моделей всіх об’єктів сцени і призначення їм матеріалів;

меншу, ніж в двовимірній графіці, свободу в формуванні
зображень;

необхідність контролю за взаємним положенням об’єктів в
складі сцени;

неправдоподібну ідеальність результатів візуалізації.
В тривимірній графіці оболонки об’єктів, незалежно від їх форми,
складаються з трикутникових граней, що утворюють сітку. Кожна грань
має три вершини і три ребра. Суміжні грані, що лежать в одній площині,
утворюють багатокутник, або полігон, тому сітку часто називають
полігональною. Ребра між гранями, які не лежать в одній площині,
зображують на сітці суцільними лініями, а між гранями, які лежать в
одній площині – пунктиром. Нормаль (перпендикуляр до поверхні
грані) дозволяє визначити, чи буде дана грань видимою. Видимими
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вважаються тільки ті грані, нормалі яких направлені в бік спостерігача.
Кожна грань задається координатами своїх вершин (Х,Y,Z). [8]
Кожний об’єкт розміщується в так званому габаритному
контейнері, який являє собою прямокутний паралелепіпед, описаний
навкруги об’єкту. В момент створення об’єкту сторони габаритного
контейнера орієнтуються паралельно координатним плоскостям
глобальної системи координат, а при повертаннях об’єкту разом з ним
повертається і його габаритний контейнер. Габаритні контейнери
дозволяють програмі швидко визначати, чи закривають об’єкти один
одного при спостеріганні сцени з певного напряму. Вони
використовуються при підгонці розміру об’єкту під розмір вікна,
визначають геометричний центр об’єктів складної форми (центр
габаритного контейнера), дозволяють відобразити об’єкти в вигляді
габаритного контейнера. [8]
Використовуючи контролери анімації, програми тривимірної
графіки здатні автоматично створювати анімаційні послідовності кадрів
з врахуванням взаємного затінення, зміни освітленості, відбиття і
перевідбиття світла, рівномірного або прискореного руху і т. п. [8]
В 3D-графіці використовується два види проекцій: паралельні
(аксонометричні) і центральні (перспективні). При побудові
аксонометричної проекції тривимірного об’єкту його окремі точки
зносяться на площину проекції паралельним пучком променів, а при
побудові центральної проекції – пучком променів, що виходять з одної
точки, яка відповідає положенню ока спостерігача. Окремим випадком
аксонометричних проекцій є ортографічні проекції, коли площина
проекції вирівнюється паралельно одній з координатних площин
тривимірного простору (вид зверху, знизу, спереду, ззаду, справа і зліва).
[7]
Всі об’єкти сцени розміщуються в глобальній системі координат
(Х,Y,Z) з початком в точці (0,0,0). Умовно вважають, що в віртуальному
тривимірному просторі цієї системи вісь Z відповідає поняттю висоти,
вісь Х - ширини, а вісь Y – довжини або глибини сцени. Площинами, на
які зображуються проекції об’єктів сцени, по замовчуванню є три
площини, що проходять через осі глобальної системи координат: ZX
(вид спереду, вид ззаду), XY (вид зверху, вид знизу), ZY (вид зліва, вид
справа). [4]
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Локальна система координат призначається кожному об’єкту і
визначає поняття “верх”, “ліво”, “право” для цього об’єкту. Початок її
розміщується в опорній точці об’єкту, яка для деяких об’єктів міститься в
геометричних центрах їх габаритних контейнерів, а для інших - в центрі
основи. Осі локальних координат об’єкту вирівнюються паралельно
бокам його габаритного контейнера. При повертанні або переміщенні
об’єкту його локальна система координат повертається і переміщується
разом з ним, причому, наприклад, напрямом “вверх” для нього завжди
залишається напрям осі Z локальної системи координат. [2]
Для визначення яскравості і кольору кожної точки поверхні
об’єктів в тривимірній графіці використовуються різноманітні типи
алгоритмів тонованого зафарбовування сітчастих оболонок (постійне, за
Фонгом, за Блінном, металічне та інші). При постійному зафарбовуванні
кожна грань оболонки об’єкту зображується як плоска площадка,
яскравість якої залежить від орієнтації нормалі грані по відношенню до
напряму променів світла і напряму погляду спостерігача. Так як
оболонки тривимірних об’єктів розбиті на трикутникові грані штучно,
необхідно вживати заходів щодо забезпечування згладжуваності ребер
між гранями. Наприклад, при зафарбовуванні за Фонгом згладжуваність
досягається за рахунок того, що орієнтація нормалі в кожній точці
плоскої грані вважається змінною і розраховується як проміжна між
початковими орієнтаціями нормалі даної грані і трьох сусідніх. [3]
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ГОЛОГРАМНІ ЗОБРАЖЕННЯ У ВИРІШЕННІ
ПРОСТОРУ МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ
Голографія — одне з досягнень сучасної науки і техніки, яке має
унікальну властивість подавати повноцінне об’ємне зображення
реальних предметів. Назва походить від грецьких слів «holos» — повний
і «grapho» — пишу, що означає «спосіб записування просторової
структури світлової хвилі й одержання об’ємного зображення об’єкта»,
як засіб відображення реальної дійсності голограма має унікальну
властивість: на відміну від фотографії, що створює плоске зображення,
голографічне зображення може відтворювати точну тривимірну копію
оригіналу. Таке зображення є навдивовижу реалістичним і часто не
відрізняється від реального об’єкта. цей метод був запропонований 1947
р. вченим Деннісом Габором, який ввів і термін «голограм» та отримав
«за винахід і розвиток голографічного принципу» нобелівську премію з
фізики 1971 р. З винаходом цієї технології був створений новий спосіб
демонстрації зображень. Голографія дає візуальну копію об’єкта, що
майже у всіх відношеннях відповідає оригіналу та яку можна розглядати
з будь‑якого боку [1].
Процес отримання та відтворення голографічного зображення
включає наступні етапи: наявність тривимірної фігури; сканування
лазерним променем на темному фоні; обробка зображення на
комп’ютері; обробка лазерним променем скла, яке буде згодом
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відповідним чином відображати світло, що на нього потрапляє, і
відтворювати зображення.
Завдяки тому, що голограми настільки реально передають
предмет, що виникає повна ілюзія його присутності, відвідувач
буквально бачить реальний об’єкт, який насправді є об’ємною
картинкою. Його можна обійти, розглянути з усіх боків, можна надати
потужну глибину, якої не дозволяє жодна інша технологія
3D‑відображення, тому в музейній практиці набуло поширення
виготовлення голограм з музейних експонатів.
Застосування цифрової голографії в музейній справі має наступні
переваги:
а) можливість експонування в музеях об’єктів, що заходяться у
запасниках або є недоступними;
б) дублювання і захист музейних цінностей;
в) надання повноколірного тривимірного зображення;
г) можливість відображення декількох незалежних сцен на одній
голограмі та анімації;
д) можливість масштабування і ретуші;
е) можливість зйомки живих об’єктів[3].
Технічно для отримання зображення потрібно мати проектор,
екран і для того, щоб зображення було видимим, його треба висвітлити
одним або декількома джерелами світла. Усі голографічні проектори,
популярні на сьогоднішній день, є «псевдооб’ємними», тобто вони
проектують плоскі зображення на певний екран, який виконується у
вигляді або прозорої плівки, або скла, або повітряного потоку,
насиченого парою, і навіть голографічна піраміда — теж плоске
зображення різних боків об’єкта, які відображаються від монітора,
встановленого зверху. Важливо, що на відміну від проекційних екранів,
екрани для проекційних голограм можуть бути прозорими, тому
здається, що зображення ніби рухається у повітрі і дозволяє дивитися
крізь нього.
Існують два типи голограм: пропускні і відбивні; перші з них
спостерігаються в прохідному світлі, а другі — у відбитому. Зазвичай на
голограмах об’єкт знаходиться в глибині умовного середовища, але
сучасні голограмні технології дозволяють розташувати об’єкт не тільки
«всередині», але і «винести» його перед екраном.
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Пропускна голограма є ніби вікном, крізь яке видно об’ємне
зображення об’єкта. Таким способом можна записати об’єкти, розмір
яких більший від розміру фотопластинки. Обмеження є лише в
потужності лазера, якого має вистачати для освітлення об’єкта.
Наприклад, можна записати фрагмент великої кімнати, а якщо
використовувати імпульсний лазер — то й людей, що сидять у цій
кімнаті. Завдяки використанню лазера для відновлення зображення
голограми різкість зображення буде надзвичайно високою по всьому
об’єму зображення. І, оскільки це зображення видно за голограмою,
воно називається уявним.
Серед великих голографічних об’ємних зображень найбільшу
популярність здобуло зображення в натуральну величину (висотою 2,18
м) скульптури Венери Мілоської з Лувру.
У сучасній музейній експозиції більшості музеїв світу, де при
вирішенні дизайнерської ідеї є потреба відтворення зображення
реального чи віртуального об’єкта, застосовуються прозорі голографічні
екрани. Особливістю їх використання є те, що жоден інший засіб
відображення не здатний створити повноколірне яскраве зображення,
що оживає на екрані, крізь який видно всю іншу експозицію. При цьому
рівень розсіяного світла практично не впливає на яскравість та
насиченість зображення на екрані, завдяки чому його можна успішно
використовувати навіть у добре освітленій музейній залі. Прикладами є
експозиції музею мистецтва у Клівленді, історичного музею в
Нью‑Йорку (США), меморіального музею у місті Ясса (Румунія), музею
дизайну, мистецтва та архітектури в Нью‑Йорку, американського музею
природи в Нью‑Йорку, музею мистецтв у Мілані, музею води у
Санкт‑Петербурзі (Росія)[5].
Розміщення таких екранів обумовлюється специфікою експозиції
та зображенням, яке вони транслюють. так, у меморіальних, історичних
музеях це можуть бути зображення певних видатних людей, постаті яких
розміщуються в реконструйованому предметному середовищі. Завдяки
прозорості екрана відвідувачі спостерігають тільки фігуру певної особи,
яка до того ж має звуковий супровід. Так, наприклад, в меморіальному
музеї у місті Ясса (Румунія) голографічне зображення місцевого
письменника створює відчуття, що людина стоїть за письмовим столом і,
підіймаючи очі від книги, звертається до відвідувачів, які входять до
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зали. Експозиція Клівлендського музею мистецтва побудована на
поєднанні реальних творчих робіт митців із великими голографічними
об’ємними зображеннями, які знайомлять відвідувачів з шедеврами
образотворчого мистецтва, що демонструються на екрані, котрий
знаходиться в центральній частині зали. Окрема зала відведена у музеї
історії Болоньї (Італія) для голографічного зображення історичної
знахідки — саркофага подружжя. Зібраний із більш ніж 400 фрагментів,
він набув друге життя у повноцінній віртуальній моделі, де в експозиції
поєднались голографічна техніка, 3D‑відеопроекція і об’ємний звук, що
створює захоплюючу аудіовізуальну оповідь про пам’ятник, якому
більше ніж 2500 років.
Мультимедійна експозиція «всесвіт води» музею води у
Санкт‑Петербурзі увійшла до п’ятірки найкращих європейських музеїв.
У побудові експозиції використано 12 проекційних систем на основі
прозорих екранів Sax3d, підвішених до стелі на найтонших тросах.
Зображення, яке на них подається, є ніби «завислим» у повітрі, завдяки
чому зберігається відчуття цілісності простору, який водночас стає
інформативно насиченим. прикладом іншого розміщення екрана є
музейна експозиція Піскарьовського меморіального комплексу. Відео
ніби розчиняється в повітрі і формує особливі відчуття у глядача[2].
Дизайн сучасних музейних експозицій, де віртуальний експонат,
виконаний за допомогою голографічних технологій, може виступати як
реальний предмет, у контексті впровадження інноваційних підходів
набуває значного розвитку та формує сучасний вигляд музейного
простору.
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СУЧАСНА ПОЛІГРАФІЯ НА ТКАНИНІ
Людина живе в оточенні краси і різнобарвності, витонченості форм
природи, уміє бачити красу в навколишньому світі і сама творить
предмети краси. Мистецтво творити, оздоблювати ужиткові вироби
з'явилось і удосконалювалось з часу появи людства на землі. Уміння
прикрашати своє оточення розвивалось у взаємозв'язку з потребами
людини: створити своє житло естетичнішим, оздобити посуд, одяг, різні
побутові речі. Це мистецтво поступово набувало своїх регіональних
особливостей, входило в національну культуру, звичаї народу.
Історичними способами обробки поверхні тканин для одягу та
предметів інтер’єру стали технології гарячого та холодного батику і
технологія вибійки.
Батьківщиною батика, мистецтва розпису тканин, вважається
Південно-східна Азія. До нас батик прийшов з Індонезії, навіть назва
цього декоративного мистецтва походить від місцевого слова «анабатик»
- малювати, писати.
При виготовленні батика, окрім фарбників, використовувалися
спеціальні склади - резерви, що дозволяють зберігати забарвлення того
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або іншого фрагмента тканини при подальшому фарбуванні. Основою
для розпису служили бавовняні тканини, які виготовлялися вручну.
Батик в давнину був поширений не тільки в Індонезії, але і в Індії,
де цей спосіб забарвлення тканини мав назву «бандхана» і «лахерия».
Китайці подарували світові шовк і, як наслідок, спосіб його
забарвлення - техніку «лацзе» ( в перекладі «узори воском» ) дуже схожу
на батик. На шовк наносили малюнок розплавленим воском, після чого
тканину зафарбовували. Коли віск видаляли, на його місці залишалися
ділянки не зафарбованої тканини. Існував і інший метод, при якому
тканину спочатку повністю фарбували, а після нанесення узору з воску
опускали в лужний розчин, що повертав фону розпису його первинний
колір. Такий розпис міг бути і багатоколірним.
У Японії, куди батик, на думку учених, потрапив з Індії або Китаю,
він називався «рокеті». Японці, з'єднавши отримані знання з власною
культурною спадщиною, створили дивовижні по красі твори з
традиційними узорами. Такі тканини використовувалися для
виготовлення кімоно.
Коли на початку XVII століття до Індонезії проникли голландці,
вони звернули увагу на вражаючу схожість храмових батикiв-панно цієї
країни з фресками християнських церков. Завдяки заповзятливим
голландцям батик потрапив до Європи, європейці модернізували це
мистецтво, перетворивши його на напівпромисловий спосіб забарвлення
тканин.
Холодний батик заснований на тім, що при цьому способі розпису
тканин всі форми малюнка, як правило, мають замкнуту контурну лінію,
обведену резервуючою сумішшю,
що надає своєрідний характер
малюнку. [1]
Для нанесення на тканину контуру малюнка застосовують скляні
трубочки. Найпоширеніша й зручна в роботі трубочка із загнутим
тонким кінцем і резервуаром, розташованим ближче до її робочої
частини. Барвники для батику використовують як природні, так і
анілінові, але найрозповсюдженішими стали акрилові рідкі фарби, які
дають можливість додатково не закріплювати зображення на парі.
Метод гарячого батику відрізняється від методу холодного батику
резервуючою речовиною: у гарячому батику це – розтоплений віск,
який, після виконання всього розпису, необхідно видалити з поверхні
тканини.
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Технологія батику (не залежно від способу) дає можливість
розписати лише легкі, прозорі тканини, такі як шовк, шифон, крепсатин, крепдешин.
Розписані тканини можна використовувати для пошиття одягу та
для створення затишку. З них виготовляють ширми, шиють абажури,
тюлі, балдахіни. [1]
В Україні існували способи розпису тканини, які називалися
вибійкою
(вибивання,
набійка, пейстра,
пейстря, друкування,
мальованка, димка, синильниця). В Райковецькому городищі на
Житомирщині знайдено кам’яний штамп-печатку датований ХІ-ХІІ ст. і
який використовувався для вибивання орнаменту на тканинах. Під час
розкопок курганів цього ж століття на Чернігівщині, виявлені
фрагменти тканини, прикрашені чорною олійною фарбою на білому
фоні, а також знайдені дерев’яні форми для вибивання. Полотно
призначене для вибивання добре вирівнювали: качали рублем. Для
фарбування застосовували природні фарби, розтерті на оліфі з лляної
олії. [2]
Ці історичні способи оздоблення тканин з часом модернізувалися.
З розвитком сучасних технологій існують абсолютно інші способи
нанесення зображення на поверхню тканин. Часто вони імітують
традиційні
ремісничі
способи,
надаючи
зображенню
деякої
рукотворності.
Потреба друку на тканині на сучасному етапі розвитку дизайну
обумовлена двома факторами. По-перше, є потреба в таких тканинах
для пошиття дизайнерських колекцій одягу чи елементів інтер’єру.
Часто рукотворні зображення батику сканують, оцифровують і
перетворюють на кліше для друку. Другою причиною є потреба в
корпоративному
стилі, фестивальній айдентиці,
малосерійному
виробництві тканинних пакувань та ін. Друкують на футболках,
світшотах, робочих комбінезонах, прапорах, торбинках, наплічниках,
шапках, кепках – перелік такої продукції великий [3].
Трафаретний друк - це спосіб відтворення тексту і графічних
зображень за допомогою трафарету - сітки з найтонших металевих,
полімерних або шовкових ниток, - що виконує роль друкарської форми,
тому спосіб іноді називають шовкографією. Відбиток створюється в
результаті продавлювання фарби крізь друкувальні елементи форми на
задруковуваний матеріал у процесі руху ракеля по формі.
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Основною перевагою цього способу нанесення є яскраве і чітке
зображення, можливість обирати будь-які відтінки фарб (пантони), а
отримане зображення є найбільш зносостійким.
Звісно, що такий спосіб друку має і ряд недоліків. Серед них складний і трудомісткий процес додрукарської підготовки, що
обумовлює мінімальний тираж однакових надруків (15 шт. і більше) а
також обмежена площа задруку (максимальний розмір нанесення
41*38см). Такий розмір може бути не зручним при виготовленні
дизайнерської тканини для пошиття, але він цілком виправданий при
задруковуванні акцентних декорів чи фірмової айдентики [4].
Трансферний друк - метод друку, при якому зображення
наноситься на тканину через проміжний носій – папір або плівку. Для
тиражних робіт використовують пластизольний трансферний друк.
Спочатку зображення фарбами наноситься на папір, у дзеркальному
вигляді, після чого, за допомогою термопресу – безпосередньо на
тканину. Таким способом можна надрукувати великий тираж на папір і
в такому вигляді зберігати, а в міру необхідності - переносити на
текстиль. Крім того кольорова гамма друку може бути обмежена лише
фантазією розробника-дизайнера.
Процес такого методу забезпечує друк великими тиражами. Це є
одночасно і перевагою, бо здешевлює вартість одиниці виробу (зручно
для корпоративного одягу мережевих магазинів, заправок, сервісних
центрів), але й недоліком, бо не завжди є потреба у великій кількості
зображень [4].
Друк термоплівками варто застосовувати, коли мова йде про
одиничні і дрібні замовлення (тиражі до 15шт, або ж коли зображення
усі різні: напр. іменні футболки для команди). Термоплівка флекс високоякісна поліуретанова плівка з матовою поверхнею для гарячого
термопереносу. Його суть полягає в тому, що за допомогою плотера
зображення вирізається на плівці, після чого вона накладається на
тканину і поміщається у термопрес. В результаті такого друку можна
отримати зображення, яке міцно тримається на поверхні натуральних,
синтетичних, змішаних тканини, плівка самого зображення не тріскає,
еластична [4].
Сублімаційний друк — створення малюнка фарбою або
чорнилом, коли під впливом високих температур вони переходять з
рідкого або твердого стану в газоподібний і глибоко проникають в
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структуру матеріалу. Серед текстильних виробів краще віддавати
перевагу синтетичним тканинам (чим вище відсоток вмісту синтетики,
тим вища якість зображення і його довговічність). Друкувати у такий
спосіб на тканинах можна високоякісні зображення будь-якої
складності. Тиражі друку не обов’язково повинні бути великими.[4]
Отже, сучасні розвинуті технології друку на тканині на сьогоднішній
день є абсолютно затребувані. Вони розвиваються на основі синтезу
стародавніх технік розпису та сучасних технічних можливостей із
застосуванням полімерів, термопластів, типографічних фарб нового
покоління. Результатом такого синтезу є ексклюзивні вироби дизайнерів
одягу та тиражовані вироби корпоративного характеру (одяг, сувенірна
продукція, засоби реклами) графічного дизайну.
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ДЕРЕВ’ЯНІ ХРАМИ ПРИКАРПАТТЯ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АСПЕКТ
Сакральна архітектура має досконалі естетичні елементи та символи
духовної дійсності, які дають людині віру і поєднують її з Богом. На
території України вона постала із запровадженням християнства.
Влучно стосовно цього зазначає видатний історик-науковець та
дослідник сакральної архітектури Василь Слободян: «Церква завжди
була центром релігійного, мистецького й культурного життя громад, і
кожна громада намагалася зробити так, щоб її церква була найкращою.
Для святинь завжди працювали найкращі митці, архітектори,
скульптори, маляри, яких тільки можна було запросити, і тому історія
церков є надзвичайно важливим чинником для духовного життя нашого
народу» [5].
Одним з видатних архітекторів того часу був Василь Нагірний. У
його доробку понад двісті спроектованих храмів, з яких близько ста
дерев'яні. У 1882 році Нагірний спроектував свою першу церкву, яка
згодом була побудована в Яричеві Малому. Пізніше напрацюваннями
його бюро стали проекти для будівництва церков у різних районах
Івано-Франківщини, зокрема в Перегінську, Завадці, Ракові, Потоці,
Торговиці, Острові, Коростовичах, Рожнятові, Підгірках та інших.
Василь Нагірний фактично першим зробив спробу урізноманітнити
форму української сакральної споруди. Прагнучи творити новий
напрямок, він намагається поєднати в одному різні стилі, беручи за
основу візантійський, але дбаючи про збереження традицій. Працюючи
одночасно як з деревом, так і з каменем, архітектор виявляє
найхарактерніші форми, що відповідають цьому матеріалу. Як говорив
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сам Нагірний: «Те, що виконується, наприклад, з дерева, не конче
дасться виконати з каменя і навпаки» [6].
Взявши за основу хрещато-банну конструкцію, Василь Нагірний
максимально спрощує структуру храму і надає їй візантійського
характеру з елементами класицизму. Врахувавши всі економічні
можливості українського населення, архітектор запропонував просту,
компактну та бездоганну з технічного боку сакральну споруду, яка
вимагала відносно малих коштів та невеликої кількості будівельних
матеріалів. Незважаючи на це, кожна церква вирізняється своєю
вишуканістю та неповторністю[6].Сюди можна віднести такі зразки
церков:

Церква Святого Архистратига Михайла в селі Палагичі
Тлумацького району. Збудована в 1895 році за проектом В.Нагірного,
наступного ж року була освячена. Ймовірно, що баню й дахи церкви
відразу покрили бляхою. Сьогодні церква, яка належить до пам'яток
архітектури місцевого значення, у користуванні громади УГКЦ.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Клубівці, побудована
в 1906 році. У радянський період була зачинена і тричі пограбована ( у
1980, 1982 і 1983 роках). Знову чинна з 1989 року. Сьогодні в
користуванні громади УГКЦ. Пам'ятка архітектури місцевого значення.

Церква Пресвятої Трійці в селі Нові Кривотули Тисменицького
району, яка побудована в 1923 році на місці старої дерев’яної церкви, що
була пошкоджена під час Першої світової війни. Вона чудом залишилась
неушкодженою після спалення села в 1944 році. Зачинена з 1961 по 1989
рік і перетворена на колгоспний склад. Відновлена перед відкриттям і
поновленням богослужінь на зламі 1980-1990-х років. Сьогодні в
користуванні громади УГКЦ[4].
Загалом ці три храми поєднані майже однаковим архітектурнопланувальним вирішенням і схожі за зовнішнім виглядом. Це класичні
хрещаті, одноверхі святині, що в плані утворюють хрест. До вівтаря з
обох сторін прибудовані ризниці. Вхід до церкви з заходу веде до
бабинця, а з півдня - до нави. Під опасанням стіни з відкритих
фарбованих брусів-зрубів. Верх цих храмів повністю оббитий бляхою.
Також однобанними вважаються такі храми: церква Собору
Пресвятої Богородиці в Ракові збудована в 1888 році, церква Різдва
Христового в Рожнятові (1900 рік) та церква Різдва Пресвятої
Богородиці в Пшеничниках (1911 рік). Вони дещо відрізняються від
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попередніх і мають свої особливості. До нави, яка прилягає до вівтаря з
північного заходу по осі церкви, з обох боків прибудовані бічні гранчасті
рамена. Стіни цих храмів суцільно оббиті пластиковою вагонкою, вікна
замінені на пластикові.
Ідеї, які реалізував Василь Нагірний при спорудженні церкви в
Ракові, лягли в основу інших типів сакральних дерев'яних будівель.
Серед них - храми з п’ятибанним завершенням. Це церква Різдва
Пресвятої Богородиці в Перегінську(1884 рік), церква Святого
Архистратига Михайла в Небилові (1886 рік), церква Різдва Пресвятої
Богородиці в селі Солотвино (1903рік) та церква Перенесення Мощей
Святого Миколи в Чортівці(1906 рік) [6].
У Перегінську збереглися дві дерев’яні церкви, одна з яких церква
Різдва Пресвятої Богородиці, збудована в 1884 році за проектом Василя
Нагірного. Первісно була дочірньою парафіяльної церкви Зіслання
Святого Духа в цьому ж селі. Перебудова на початку 1990-х років.
Сьогодні в користуванні громади УГКЦ, пам’ятка архітектури місцевого
значення. Велика хрещата церква в плані з п’ятьма верхами, зовнішні
стіни якої оббиті пластиком і бляхою. Традиційно бабинець має
прибудовані ризниці, до вівтаря прилягає по осі присінок з
надбудованою частиною зборів. Маківка і верхи тепер під блискучою
бляхою. У 2013 році після реставрації була оббита фальшбрусом [4].
У сусідньому селі Небилів розташована церква Святого
Архистратига Михайла,1886 рік. Великий храм з виразним силуетом,
який утворює верх середхрестянави і чотири менші восьмерики з
невеликими банями на гребенях дахів бабинця, вівтаря і бічних рамен
нави. Усі верхи перекриті блискучою бляхою, стіни церкви оббиті
пластиковою вагонкою. При вівтарі прибудовані ризниці. До бічних
рамен ведуть додаткові входи, а перед головним до бабинця встановили
довгий захисний дах[4].
Цікавою є церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Солотвино
Богородчанського району, яка спроектована В.Нагірним у 1903 році. У
радянський період постійно чинна. Відновлена коштом жертводавців і
мешканців Солотвина у 1995-1999 роках. Сьогодні пам’ятка архітектури
місцевого значення, у користуванні греко-католиків. Це масивна
хрещата в плані п'яти верха святиня. При вівтарі гранчастої форми з
обох сторін прибудовані ризниці. До бабинця прилягає немалий
присінок з надбудовою. Додаткові входи до церкви у коротких західних
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стінах бічних рамен. Вікна в церкві замінили метало пластиковими, а
стіни ззовні оббиті дерев’яною вагонкою «підялинку», що надало
святині особливого вигляду. Церкву оперізує піддашшя, оперте на
профільовані випусти зрубів, яке на чільному західному фасаді утворює
півциркульний дашок над входом. В інтер’єрі простір нави розкритий до
зеніту куполу, у бічних раменах – лучкові склепіння. Лучкові арки
об'єднують рамена з навою [4; 1].
Слід додати ще й про село Чортовець церква Перенесення Мощей
Святого Миколи 1906рік. Чимала хрещата в плані п’ятиверха церква
(вівтарем орієнтована до Південного Сходу). До обидвох сторін вівтаря
прибудовані ризниці. Бабинець став довшим за рахунок розбудови в
західному напрямку. Стіни над опасанням в 2011 році оббили
профнастилом, верхи булатом, а стіни восьмериків прикрасили різною
бляхою. Під опасанням стіни збережені в оригіналі, так само як і двоє
дерев'яних вхідних дверей [4].
Дерев'яні храми, описані у поданій науковій доповіді, є унікальними
в аспекті і діостилю (інд. – авторського стилю) їх творця – Василя
Нагірного. Основою, при розробці цих проектів, для нього послужили
чудові традиції бойківського сакрального будівництва, яке дало світові
шедеври дерев'яної архітектури.
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МИСТЕЦТВО ТА ЕКОЛОГІЯ В АРХІТЕКТУРІ
Архітектура постійно впливає на емоції, свідомість та поведінку
людини. Архітектурні образи проникають і вживаються в її свідомість,
формуючи певну поведінку і психічний стан.
Вчений-психолог Н.Е. Румянцева підкреслювала: «Кращим
засобом для виховання почуття взагалі, для пробудження відчуття
краси, для розвитку творчої уяви, є мистецтво» [1].
Архітектура – це мистецтво, вираження душі людини, те, що є
частинкою нас і хоч один раз в житті вплинуло певним чином на
кожного із нас.
Поведінка людини, насамперед, залежить від її емоційноціннісного відношення до світу, від рівня естетичного сприйняття
дійсності, від її моральних якостей. З часом, суспільство почало прагнути
до нової забудови, до корисного проведення дозвілля. Все більше
зростає зацікавленість у збереженні історичних місць, пам’яток,
поєднуючи їх з місцями відпочинку, які задовольняють потреби людини
в отриманні релаксації, нових вражень. Саме тому є важливим
проектування дизайну малих архітектурних форм та міського
середовища у цілому, котрі б дали змогу задовольнити потреби
суспільства в відпочинку, не забуваючи про історичні осередки, що нас
оточують.
Важливо, щоб архітектор був не просто фахівцем своєї справи, а й
добре освіченою, ерудованою людиною. Адже архітектура – це частина
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культури, і успішно займатися нею можуть люди, які знаходяться в руслі
всіх актуальних тенденцій в світі мистецтва, дизайну та моди.
Процес проектування та будівництва не такий простий, як може
видаватись на перший погляд. В першу чергу, потрібно замислитись чи
буде нова забудова екологічно чистою, кращою, не завдаватиме шкоди
як самій людині, так і навколишньому середовищу. Нажаль, часто люди
не зважають на це. В період глобалізації, коли роль зовнішніх факторів
стрімко зростає, потреби суспільства у сучасних умовах постійно
змінюються. У зв’язку з цим, стають актуальними нові методи
проектування і будівництва, де пошук архітектурної форми, у першу
чергу, враховує зміни вимог суспільства і дозволяє передбачати зміну та
адаптацію в залежності від функціонального значення об’єкта і
оточення. При цьому особлива увага приділяється питанням екології,
зв’язку з природним оточенням та економії енергоресурсів
(використання енергії сонця, вітру, гідроресурсів та біопалива).
Зараз
стало
дуже
популярно
забудовувати
міста
багатоповерхівками. З одного боку це добре, адже таким чином
вирішується проблема дефіциту житла - на меншій за площею ділянці
землі, проживає більша кількість людей. Проте, наші будівлі, особливо
хмарочоси – своєрідні екологічні катастрофи. За останні 30 років,
людство створює міста, які практично залежні від залізобетону,
пластику та металу. Людство стало дуже залежне від штучного світла,
кондиціонерів, ліфтів та інших приладів. Ми просто марнуємо
електроенергію, нафту й газ, тощо.
Для ефективного вирішення перелічених вище архітектурномістобудівних проблем пропонується наступна концепція «екологічно
збалансованого міста»: для зведення багатоповерхового житла
доцільніше використовувати моноліт, який є легшим в виготовленні,
йому можна надати різноманітних форм і він більш «живучий», ніж
інші матеріали [4]. Будинки покриті звукопоглинаючими та
теплоізоляційними матеріалами для покращення умов житла, а в
підвалах розміщені платні стоянки для автомобілів а також спортзали
[2].
Однією з найважливіших світових проблем є економне
використання енергоресурсів. Слід зазначити, що більша їх частина, яку
ми використовуємо, йде саме на опалення та охолодження будівель.
Прикладом приладів енергопостачання можуть бути теплові насоси та
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сонячні колектори. Виробляючи теплову енергію, вони не спалюють
електричну енергію або іншу сировину, а просто відбирають необхідну
нам для експлуатації будівель «дельту» температур із навколишнього
середовища [5]. Весь центр міста «екологічного міста» повинен бути
озелененим та закритим для транспорту.
Дуже важливим є присутність і належне оформлення місць
соціальної активності людей, там, де відбувається комунікація. Іншими
словами, це простір гри, так званий «urban space», де людям цікаво –
наприклад, парки, площі, виставкові центри, книгарні, які
знаходитимуться в центрі міста.
Щодо приватних житлових будинків – то ефективним рішенням
може бути розроблений українським стартапом «PassivDom»
енергозалежний «розумний» модульний будинок, якого називають
«найтеплішим будинком в світі» [3]. Його монолітний каркас
виготовляється за особливою технологією, яка багато в чому нагадує 3Dдрук. Проте, українські інженери для друку підлоги, стін, стелі і даху
задіяли комбінації з різних матеріалів, а щоб добавити міцності, в якості
з’єднувачів використовуються склопластикові і карбонові нитки.
Спеціальний підбір матеріалів та їх комбінація, склопластикові 4-х і 6-ти
камерні енергозберігаючі вікна дозволяють отримати стіни і дах з
такими показниками теплоефективності, що для отримання схожих
показників, цегляний будинок мав би мати стіни товщиною 7,5 метра
[3].
Особливість цього будинку полягає в тому, що всі енергетичні
системи життєзабезпечення – системи комунікації, підігріву води,
опалення, Інтернет-мережа і системи безпеки – працюють виключно на
«зеленій» електриці, яка генерується сонячними панелями на даху.
Встановлені сонячні батареї мають дуже великий запас потужності.
Наявність теплового насоса і системи рекуперації тепла в системі
вентиляції дозволила в 10-20 разів знизити споживання тепла. Будинок
площею 72 м кв. обійдеться від 60 до 100 тисяч євро, в залежності від
комплектації. Це набагато вигідніше, дешевше та корисніше ніж
будувати «класичний будинок».
Так звані «екологічні будинки» краще розташовувати окремими
районами, з мінімумом автомобільного транспорту і значною кількістю
велотранспорту. Будівництво об’їзних автодоріг (але не кілець, а дуг, як
прийнято в європейських містах) також є важливим фактором зниження
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автотранспортної напруженості всередині міста, щоб відводити
транзитний потік. Особливу значимість набуває будівництво хордових
магістралей.
Проте, не потрібно забувати про естетику і красу міського довкілля.
Доречними і «сучасними» будуть будинки в стилі «хай-тек», або
«модерн» - вони ідеально вписуються в природній ландшафт і їх сміливо
можна називати витворами сучасного мистецтва.
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ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНО ГРОМАДСЬКОГО
ПРОСТОРУ У ПРОЕКТУВАННІ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛА
В УМОВАХ НАДУЩІЛЬНЕННЯ ЗАБУДОВИ
За останнє десятиліття напівформальне відношення до
будівництва БЖ у великих містах України, принаймні у столиці,
призвело до значного погіршення екології не тільки на її вулицях, але й
у мікрорайонах, кварталах і дворах занадто урбанізованої забудови. Яке
посприяло поширенню транспортних колапсів на магістралях і
надвір’ях, руйнації соціально-громадської інфраструктури, зменшенню
озелененого довкілля та поступовій втраті міських переваг щодо
комфортного мешкання городян у позаквартирному просторі на
прибудинкових територіях.
Створення, таким чином, сучасного БЖ в умовах існуючої
забудови, а також історично сформованого середовища породжує
певний
дефіцит
затребуваних
прибудинкових
територій
у
співвідношенні до розрахунковонеобхідних. Який у надущільненій
житловій забудові створює додаткові проблеми для облаштування не
тільки повноцінного навколо об’єктного простору співіснування, а й
сталого міського середовища вулиць.
У наслідку простежується недостатньо добросовісне відношення до
реалізації інвестиційно-замовничих намірів переважної більшості
забудовників, які природньо налаштовані на забезпечення високої
рентабельності власного бізнесу. Та переважна більшість яких керуються
шляхом надущільнення житлової забудови, вихолощення її соціальнопобутової інфраструктури та знищення озеленення.
І дані негативні тенденції прогресують, завдяки ігноруванню
діючих нормативів у містобудуванні, які вимагають створення більш
досконалого навколо будинкового середовища. Відмовляючи майбутнім
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мешканцям у створенні «повноцінного» комфорту на подвір’ях, де не
знаходять місце необхідні споживачу майданчики для відпочинку,
заняття фізичною культурою, виховання дітей і тому подібного. Не
кажучи вже про зберігання гостьових і власних автомобілів на
відведених для цього стоянках чи вбудованоприбудованих паркінгах. Із
цим неподобством потрібно щось робити, заради подолання
егоїстичного «прагматизму», який поглиблює сучасні соціальноекологічні проблеми міста.
В умовах глобальної урбанізації і хронічної нестачі територій під
забудову параметри багатоповерхових ЖК і окремих житлових будинків
невпинно збільшуються в об’ємі. У даному випадку переважаючими
тенденціями являються стрімке зростання поверховості БЖ і
розширення «товщини» їх корпусу, заради компенсації витрат високо
вартісної землі під забудову. У супротив цьому в країнах Заходу перевагу
мають різноманітні типи забудови житла малої і середньої поверховості,
що є кращим у порівнянні з багатоповерховим житлом, адже гарантує
мешканцям значно вищий рівень комфорту [1, с.396].
Тим не менш Україна, поки не Європа, хоча і прямує до ЄС, будує
те БЖ, яке користується попитом. Із чим не можна не рахуватися, бо
подібне будівництво впливає на погіршення екології і здоров’я людини.
І що підвищує актуальність вирішення проблеми будівництва БЖ за
допомогою компенсуючих засобів, що спрямовані на екологічне
поліпшення урбанізованого середовища. А також використання
інноваційних
технологій
по
відновлюванню джерел
енергії,
застосування сонячних панелей, вітро-генераторів, розумних систем
вентиляції, вертикальних садів, зелених насаджень на даху. Усього того,
що значно покращує рівень життя мешкання.
Але не все перераховане є інноваціями у сучасному будівництві.
Бо ідея впровадження саду у структуру будівлі як природного елемента
на даху бере своє коріння ще з античності. Мабуть, найвідоміша з них,
що була реалізована є одне з «чудес світу» під назвою «Сади
Семіраміди». Де близько 600 року до н.е. величні терасові сади були
зведені на висоті 25 м над землею у Стародавньому Вавилоні. Сучасні
форми в озелененні покрівель пов’язують з іменем відомого
будівельника Карла Рабітца, котрий ще у ХVIII ст. реалізував подібну
ідею на 416 даху власного будинку у Берліні. А у XX ст. ЛеКорбюзье
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визначив експлуатовані дахи-тераси програмним аспектом у розвитку
сучасної архітектури. [3]
У сучасних реаліях термін «експлуатований дах» здобув ще більш
широкого вжитку. Це вже не стільки озеленення, скільки формування
цілісних зон для відпочинку городян з альтанками, літніми кав’ярнями
чи басейнами. Уже навіть не дивує на дахах розміщення також теплиць,
плодових садів або у разі потреби й автостоянок.
Тим більш, коли замала ділянка під будівництво не дозволяє
повноцінно розпланувати прибудинкову територію, експлуатовані дахи і
проміжні тераси можуть, певним чином, усувати недостатність території
для соціально-рекреаційного співіснування. [2]
За браком місця поряд із будівлею під розташування дитячих
майданчиків, спортивних комплексів, кінотеатрів, а також садів і парків,
сучасні архітектори влаштовують подібне на дахах або терасах висотних
будівель. Прикладом чого може слугувати доволі сміливе рішення
розташування спортивного майданчика в готелі Бурдж аль-Араб у Дубаї.
Найвищий тенісний корт (Рис.1), круглий за формою плану, у разі
відсутності спортивних змагань на ньому, слугує вертолітним
майданчиком на висоті 211 м над рівнем моря. Не менш оригінальним
спортивним майданчиком (Рис.2) є той, що розмістився на даху в’язниці
у Чикаго. [4] І прикладів подібного у світі тисячі, принаймні там, де є
актуальним розширення громадського просторнадущільненій забудові.
[4]
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Важливо й те, що зелені насадження на покрівлях сприяють
створенню ізолюючого ефекту, який обумовлює зменшення
енерговитрат на опалення або охолодження будівель. Крім того, рослини
поглинають дощову воду і зменшують водовідведення дощової
каналізації. Але найголовніше, наближають сучасне суспільство до
природи, заради покращення екології урбанізованих міст на планеті.
Згідно з останніми міжнародними дослідженнями у екологічному
плані зелена будівля дозволяє на 18% підвищити загальну
продуктивність персоналу, на 8,5% скоротити кількість лікарняних, а
також до 40% знизити енергоспоживання. [5]
Житловий комплекс "Дев'ять драконів" (Рис.3) є прикладом
створення в Китаї зеленого житлового лабіринту, який об’єднує простір
восьми внутрішніх дворів та садів на дахах, що перетікають поміж собою.
[6] Дизайн дев’яти житлових одиниць та стилобат із зеленою покрівлею
орієнтовані на максимальне освітлення та єднання з природою. У
даному ЖК відсутні спортивні чи дитячі майданчики на покрівлі
будинку, але її озеленена покрівля компенсує дефіцит прибудинкової
території на рівні землі та слугує місцем колективного співіснування для
мешканців.
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В умовах надущільненого об’єктного середовища та й історичної
частини міста слід звертати увагу на навколишню забудову, аби
гармоніювати з нею без спотворення архітектурної спадщини. Тим
самим виключаючи наднормовані затінення сусідніх будинків чи парків
та забезпечуючи оптимальні показники аерації, провітрювання і
відсутність значних протягів.
Втіленим прикладом контекстуального надущільнення забудови є
ЖК ClintonPark у Нью-Йорку (Рис.4), який повністю займає ділянку
виділену під забудову. При тому, що всі необхідні майданчики
суспільного використання містяться на терасах будинку, а головною
особливістю є його незвичайна гвинтова форма, створення якої
продиктоване сусідством з парком, щоб не закривати вид на природу
зеленого масиву. [7] Винятковим можна вважати житловий комплекс у
Сінгапурі (Рис.5) з чотирьох 13-поверхових житлових будинків та
чотириповерховою
автостоянкою,
що
входить
у
склад
ландшафтнооблаштованого стилобату, довжиною 185 метрів. Стратегія
дизайну полягала у створенні динамічних умов для спільної взаємодії
між мешканцями у різних приміщеннях і на відкритому повітрі. Об’єкт
був спроектований саме за розглянутим принципом використання
прибудинкової території не на одному рівні з основною вулицею, а у
площині п’ятого поверху над автостоянкою, де і забезпечується доступ
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до

житлових

будинків.

[8]

Дехто цілком негативно ставиться до розташування дитячих
майданчиків на покрівлях або терасах висотних ЖК. Із цим можна
погодитися, адже вони дбають про безпеку дітей. Тому варто на це
зважати, не розміщуючи дитячі об’єкти відпочинку там, де це
небезпечно, а використовувати для них нижні поверхи. Оптимальним є
другий чи третій, але краще на рівні земної поверхні. Житловий будинок
«Аристократ» в Єкатеринбурзі (Рис.6) є яскравим прикладом щодо
розміщення на покрівлі стилобату дитячих майданчиків у рекреаційній
структурі даного ЖК.
Ще один приклад у винайденні засобу цивілізованого
надущільнення ділянки є ЖК «TaryanTowers» (Рис.7) по вул. Іоанна
Павла ІІ (ПатрісаЛумумби), 12, у Печерському районі Києва, але все ж
таки не за межами його історичного ареалу. До складу футуристичного
об’єкту входять три 35- поверхові башти, які об'єднані загальним 4поверховим стилобатом. Де його архітектура передбачає овальні форми і
плавні лінії суцільно засклених фасадів, що додає будівлям
«космічного» вигляду. У кожній «вежі майбутнього» мають місце
експлуатовані покрівлі. На даху однієї з яких розміститься ресторан, на
іншій - парк, а на останній – музей сучасних технологій. При тому, що ці
три верхні тераси, що вінчають окремі будинки, планується об’єднати
між собою заскленими переходами або мостами для пішохідного
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сполучення співмешканців і тих, хто завітав до комплексу. [9]

У нашій країні екологічне будівництво лише набирає обертів у
даному напрямі, чому сприяють набутий іноземний досвід з
екологічного будівництва, а також впровадження міжнародних
стандартів [10]. Екологічне будівництво для України поки, що
недостатньо розкрите, але є великий потенціал, перспектива для
економічного зростання і шлях до сталого розвитку країни.
Таким чином, розглянувши декілька прикладів БЖ, що
побудовані в умовах надущільнення забудови, можна оцінити вагомі
переваги
використання
засобів
компенсуючого
відтворення
прибудинкових територій не тільки на рівні землі, а ще й на покрівлях і
терасах будинків. Розміщуючи спортивні й дитячі майданчики, зони
відпочинку та побутово-господарського призначення на штучно
створених терасах спільного користування, де можна не лише
забезпечити якісний комфорт мешканцям у повноцінно створеному
позаквартирному просторі, а й суттєво збільшити розрахункові
показники території спільно-громадського використання. Вдале
поєднання житлового та позаквартирного середовищ шляхом
впровадження максимальної кількості озеленення додає не лише
естетичної краси об’ємно-просторовому рішенню будівлі, а й користі
здоров’ю людини, яка мешкає в ньому. Звісно, не забуваючи про
комфорт автовласників, які постійно утримують машини, що розміщені
у підземних паркінгах під будинком або територією подвір’я.
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ПЕРЕВАГИ DIGITALМАРКЕТИНГУ
Наш світ рухається з неймовірною швидкістю, все змінюється дуже
швидко. Зараз кожна велика компанія бажає мати в штаті інтернетмаркетолога,
здатного ефективно організовувати рекламні акції,
аналізувати діяльність конкурентів і який сприятимиме поліпшенню
іміджу компанії в мережі. Про швидкість змін свідчить той факт, що
часто власники підприємств самі не розуміють, навіщо їм потрібен такий
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фахівець, хоча впевнені, що це критично важливо для компанії. Але
тепер і знань в інтернет-маркетингу вже мало - прийшла нова ера digital маркетингу[2].
Проблематикою теорії та критики цифрового маркетингу
займались досі зарубіжні вчені і практики: О. Кент Вертайм, Ян Фенвік,
І. Ашманов, Ф. Вірін, І. Манн та ін. Вітчизняні наукові роботи з даного
напряму досліджень практично відсутні.
Цифровий маркетинг — це вид маркетингової діяльності, який
передбачає використання різних форм цифрових каналів для взаємодії
зі споживачами та іншими контрагентами на ринку. У наш час сюди
входять: телебачення, радіо, інтернет, соціальні медіа та інші форми.
Цифровий маркетинг тісно переплітається з Інтернет маркетингом, але
в ньому вже розроблені ряд технік, що дозволяють досягати цільову
аудиторію навіть в офлайн середовищі (використання додатків в
телефонах, sms/mms, рекламні дисплеї на вулицях і т.д.).
Сьогодні digital-маркетинг починає широко використовувати і
традиційні види реклами, основне завдання якої «захопити» увагу
аудиторії і перетягнути її в віртуальний світ. Найбільш наочний приклад
-QR коди в рекламних плакатах і журналах[2].
Цифровий маркетинг поділяється на[4]:
Pull-форму (витягування): споживач самостійно вибирає потрібну
йому інформацію (контент) і сам звертається до бренду. В цьому
випадку, аудиторія користується тим, що їй запропоновано.
Push-форму (проштовхування): споживач, незалежно від свого
бажання отримує інформацію (sms розсилка, спам, та ін). Дана форма
має значний мінус – на отриману у такий спосіб інформацію, часто не
звертають достатньої уваги, а отже наші зусилля марні.
Складові digital-маркетингу[2]:

найважливішим, по праву, можна назвати інтернет і пристрої,
що надають доступ до нього (комп'ютери, планшетники, смартфони і
т.д.). Як засіб отримання інформації, спілкування і самореалізації
людини;

цифрове ТБ , з кожним роком все впевненіше тіснить
аналогове і поступово інтегрується з інтернет-додатками. Вже зараз
можна за допомогою телевізора зайти на свою сторінку в Facebook,
подивитися ролик на youtube або дізнатися свіжі новини;

онлайн-радіо;
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digitalгаджети - пристрої, які можуть збирати інформацію і
передавати її на інші носії. Наприклад smart годинник, окуляри
oculosrift, фітнес браслети та інші;

реклама в додатках, месенджерах, онлайн-іграх;

реклама на інтерактивних і вуличних світлодіодних екранах,
терміналах самообслуговування;

контекстна реклама, банери ;

партнерський маркетинг, при якому веб-майстер отримує
оплату за залучення кожного відвідувача або покупця.
До інструментів digital-маркетингу належать[1]:

створення власного WEB-сайту;

розповсюдження інформації через соціальні мережі;

e-mail-розсилання;

телесемінари, вебінари, блоги;

банерну рекламу, контекстну рекламу;

ігри, квести;

опитування;

інтерактивні листівки;

додаткову реальність, відеосервіси, інтерактивні поверхні,
малюнки, звуки, анімації тощо.
Переваги digital-маркетингу[3]:
1.
Цифровий маркетинг дозволяє охопити і онлайн-, і офлайнспоживачів, які використовують планшети і мобільні телефони, грають в
ігри, завантажують додатки. Так бренд може звернутися до більш
широкої аудиторії, не обмежуючись інтернетом.
2.
Можливість збирати чіткі і деталізовані дані. Практично всі
дії користувача в цифровому середовищі фіксуються аналітичними
системами. Що дозволяє робити точні висновки про ефективність різних
каналів просування, а також скласти точний портрет покупця.
3.
Гнучкий підхід - Діджитал-маркетинг дозволяє залучити на
онлайн-ринок офлайн аудиторію, і навпаки. Наприклад, за допомогою
QR-коду на флаєрі можна направити користувача на сайт. І в той же час,
завдяки email-розсилці можна запросити передплатників на семінар або
інший офлайн-івент.
Тенденції в розвитку digital сфери будуть спрямовані на створення
нових видів взаємодії з аудиторією. Вперше, в історії маркетингу
з'явилася така можливість взаємодії, коли самі споживачі можуть
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створювати продукт, такий - який вони хочуть отримати. Говорити, те
що думають - і бути впевненими, що їх почують. Тепер навіть маленька
компанія з унікальним і цікавим продуктом, без особливих рекламних
бюджетів може за лічені хвилини донести своє повідомлення до
мільйонів потенційних споживачів, і стати великою корпорацією.
Цифровий маркетинг - це комплексне просування, яке включає в
себе безліч каналів. Тому важливо не намагатися охопити їх усі, а
виходити з цілей і можливостей бізнесу, пам’ятати що універсальних
рішень не існує, а інструменти потрібно вибирати під конкретну
компанію.Світ став швидше, світ став прозорішим, світ став цікавішим. І
тільки в такому світі міг виникнути digital-маркетинг в усіх його проявах.
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СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ
Буріння здійснюється, зазвичай, в земній корі, рідше в штучних
матеріалах (бетоні, асфальті та інших.).
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Область застосування буріння багатогранна: пошуки й розвідка з
корисними копалинами; вивчення властивостей гірських порід;
видобуток рідких, газоподібних і твердих з корисних копалин через
експлуатаційні свердловини;
штучне закріплення гірських порід
(заморожування, бітумізація, цементація та інших.); осушення
обводнених родовищ з корисними копалинами і заболочених районів;
розтин родовищ; прокладка підземних комунікацій: спорудження
пальових фундаментів та інших.
Бурінням називають процес руйнації ґрунту (гірської породи) у її
лобовій (донній) частині й вилучення на поверхню продуктів руйнації.
Залежно від орієнтації подачі робочого органу на забій розрізняють
вертикальне, горизонтальне і похиле буріння. Вертикальні виїмки
глибиною, сумірною з розмірами поперечного перерізу, називають
ямами. У ями встановлюють стовпи дорожніх знаків, залізобетонні
опори ліній електропередач та й т. п. Виїмки великої глибини
називають свердловинами. Свердловина
із малими розмірами
поперечних перетинів називають шпурами. Для буріння
ям і
вертикальних чи похилих свердловин застосовують бурильно-кранові
машини, у яких крім бурового робочого устаткування монтують кранове
обладнання для установки в ями стовпів. Горизонтальні свердловини
під
насипами
шосейних
доріг
і
залізниць
розробляють
напівстаціонарними установками горизонтального буріння в поєднанні
з обслуговуючими їх вантажопідйомними машинами (зазвичай
трубоукладчиками) і екскаваторами для перевантаження вийнятого із
прихопленої свердловини ґрунту на відвал чи транспортні засоби. Після
закінчення робіт бурове устаткування демонтують і перевозять на новий
будівельний об'єкт. Для буріння шпурів розробки міцних ґрунтів і
гірничих порід застосовують самохідні бурові установки з
використанням пневмоколісних і гусеничних тракторів. Перелічені
машини та устаткування використовують обертальний чи ударнообертальний способи буріння, поруч із якими відомі й інші способи
(ударний, термічний), застосовувані в гірничих роботах бурильнокранові машини. Вітчизняна промисловість випускає бурильно-кранові
машини з використанням автомобілів, пневмоколісних і гусеничних
тракторів для буріння ям і свердловин діаметром 0,3...0,8 і глибиною 3 м
(на тракторної базі) і по 8 м (на автомобільної базі). Машини
комплектують змінним буровим устаткуванням. Експлуатаційна
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швидкість буріння свердловин у ґрунтах не мерзлого стану без
кам'янистих включень становить середньому 0,6... 1.4 м/хв залежно від
діаметра і глибини свердловини. Під час розробки мерзлих ґрунтів ця
швидкість знижується в 3 рази. Процес буріння ґрунтів — найбільш
енергоємний спосіб їх розробки. На буріння 1 м3 ґрунту не
мерзлоговитрачається набагато більше енергії ніж розробку
одноківшовими екскаваторами. З меншою мірою ці машини
поступаються
одноківшовим
екскаваторам
по
питомій
матеріаломісткості (у середньому 1,5...3 рази). Проте задля повної оцінки
бурильно-кранових машин по техніко-эксплуатаційних показниках
свердловин ці машини поки що є єдино можливими технічно та
економічно обґрунтованими засобами. Лише окремих випадках
розробки вилучень великих поперечних перетинів в ґрунтах не мерзлого
стану можливо використовувати одноковшеві екскаватори з грейферним
робочим устаткуванням, енерго ємність яких дещо нижча, ніж в
бурильних машинах.
Список використаних джерел
1. Волков З. А., Сулакшин З. З., Андрєєв М. М., Бурове справа, М.,
1965;
2. Кулічихін М. І., Воздвиженський Б. І., Розвідувальне буріння, М.,
1966;Техніка буріння розробки родовищ з корисними копалинами, М.,
1966;
3. Скрипник З. Р., Данелянц З. М., Механізація в автоматизація
трудомістких процесів в бурінні, М., 1968;
4. Будівельні машини та основи їхньої автоматизації / Помазан У.
М., Гиверц У. Л., Рябов М. М., Галай М. У.; Під ред. У. М. Помазана. –
М: Агропромиздат, 1992.
5. Будівельні машини: Учеб. для вузів по спец. ПГС / Д. П. Волков,
М. І. Альошин, У. Я. Крикун, Про. Є. Рынсков; Під ред. Д. П. Волкова.М.:Высш. шк., 1988.

144

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

Кривушенко Я.Г.,
Бс-2015
Університет Короля Данила
(м.Івано-Франківськ, Україна)
ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ МАЙБУТНЬОГО
Актуальність дослідження людиноцентризму [1] полягає у тому,
щоб навчити нас не впадаючи в крайнощі, жити в комфорті, достатку,
бути здоровими і розвиватись використовуючи спільні зусилля цілого
світу. Я хочу поговорити з вами про те, як прикрасити, облагородити
простір навколо нас, щоб це задовольняло нашим бажанням, потребам і
прагненням. Як видно з назви, людина стоїть в центрі, і весь інший світ
крутиться навколо неї. Я хочу переосмислити цю концепцію. І
розглянути не те, як людина змушує природу, світ тварин, та й інших
людей, нижчими за кастою, працювати на неї, а те ким ми можемо стати
і до чого можемо прагнути [16]. Моя доповідь буде швидше філософська,
тому як рішень я не надам, але я допоможу вам задуматися про деякі
речі.
Виклад матеріалів дослідження. Якщо не вдаватися в
подробиці всесвітньої історії [2], можна сказати, що людина з давніхдавен прагнула до того, щоб полегшити свою працю, починаючи від
придумування простих інструментів (палиця-копачка) [3] і закінчуючи
Штучним інтелектом (надалі ШІ) [4]. Так само ми завжди хотіли
відчувати себе затишно і комфортно, особливо в наших оселях,
використовуючи техніки малювання, ліпки (скульпторства), вишивання,
чи обробка дерева та каменю, так ми прикрашали і продовжуємо
прикрашати все, що нас оточує. З самого початку зародження життя
з'явилися правила, які визначали що можна було робити, а що не можна
[13][14], з часом вони коригувалися і доповнювалися, пристосовуючись
під сучасне для кожного з періодів буття. Іноді прикрашаючи історію,
або навпаки викреслюючи будь-які події з неї. З'явився бартер, який з
часом еволюціонував в гроші, тепер ми можемо поміняти будь-яку
продукцію або послуги на матеріальні або віртуальні гроші, і навпаки.
Змінилося багато різних систем правління, пріоритетів, ідеологій, з
цим ми живемо вже понад 45 тисяч років. І зараз ми тут [5], на порозі
технологічного прориву. Ми придумали комп'ютер, який допомагає нам
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обчислювати величезні масиви даних, і постійно вдосконалюємо
технологічний процес [6]; за допомогою цього ми вдосконалюємо
медицину, освіту, безпеку і інші сфери нашого життя. Якщо порівняти
якість і тривалість життя [7] людини яка жила 600 років тому (на
годиннику всесвіту це ніщо) і яка живе зараз - ми суттєво покращили і
продовжили їх. Цьому посприяли незліченні досліди на біоматеріалі,
тваринах [8] і самих людях [9]. Якщо подивитися в цілому на історію
розвитку людства, можна описати її фразою, яку сказав Олівандер Гаррі
Поттеру про Волдеморта: "ВІН творив великі справи, жахливі, так, але
великі" [10]. В даному випадку ВІН - це людство. Але завдяки тому, що
ми робили раніше ми маємо те, що маємо зараз: ми віримо у що хочемо,
одягаємося як нам подобається, в нашому розпорядженні транспорт,
гаджети, твори мистецтва великих людей, і при цьому ми залишаємося
творцями і творимо історію для наступних поколінь, користуючись тим,
що було створено для нас попереднім.
Ви знали, що зараз ведуться розробки в сфері ШІ, вона вже
розумніша більшості з нас, а швидкість розвитку у неї експоненціальна,
це видно на прикладі AlphaGo. За 8 місяців вона пройшла шлях від
неможливості перемогти щодо хорошого гравця в ГО, до перемоги над
чемпіоном Європи, шестисотого по рейтингу в світі, потім 4 перемоги з 5
з Лі Седоль [15], який був чемпіоном світу багато років, далі перемога
над нинішнім чемпіоном світу, потім перемоги над усіма гравцями,
граючи з ними одночасно, потім з'явилася AlphaZero, яка перемогла
AlphaGo в 100 матчах зі 100. AlphaZero вчилася грати сама з собою, і
вона може грати в будь-яку гру для якої ви ставите правила. Які б ви не
давали правила, просто зачитайте їх і зіграйте з нею в гру, в будь-якому
випадку - людина програє в будь-якій грі. Ніхто не очікував такої
швидкості розвитку [11].
Я - люблю інновації, я люблю прогрес, мене бентежить думка про
майбутнє людства. І щоб це майбутнє було процвітаючим нам потрібно
навчитися розумно використовувати ресурси, перестати бути егоїстами.
Чому я згадав ШІ? Багато хто боїться цього питання, думаючи, що він
перетвориться на Скайнет [12]. Але не варто забувати, що це людина
його (ШІ) створила, ґрунтуючись на дослідженні роботи Свого мозку,
людина задає правила, і завжди їх задавала, і це в наших руках ким ми
будемо в очах ШІ. Говорячи ШІ, або СІ (синтетичний інтелект) я маю на
увазі повноцінний, індивідуальний розум котрий сформувався. Які
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права ми йому надамо? Які свободи? Що він отримає натомість за свою
допомогу і роботу? Чому ми можемо його навчити? Це дуже важливі
питання, на які немає однозначної відповіді.
Висновок. Отже, при чому ж тут людиноцентризм? В силу своїх
фізіологічних особливостей, людина не може прораховувати мільйони і
мільярди ходів наперед, не може робити нескінченне число проб і
помилок в знаходженні потрібних ліків або відповідей в найкоротші
терміни, не може занурюватися на велику глибину для досліджень не
використовуючи для цього техніку, і не може витримувати будь-яких
температури, що відрізняються від норми на нашій планеті. Але ж ми
зібралися підкоряти Марс, а в майбутньому і іншу сонячну систему. Але
в цьому нам може допомогти СІ, може допомогти зрозуміти,
розшифрувати і змінювати наш геном, може допомогти стати нам краще
в біологічному плані, але для цього нам потрібно стати "краще" в
ментальному. Ось, що є для мене людиноцентризм.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАСТМАС В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
ТА БУДІВНИЦТВІ
Пластиками або пластмасами, називають цілу групу матеріалів
штучного (синтетичного) походження. Їх виробляють шляхом
ланцюжка хімічних реакцій з органічної сировини . Пластики являють
собою органічні речовини з довгими полімерними молекулами, які
складаються із сполучених між собою молекул більш простих речовин
[1].
Початковою сировиною для переважної більшості видів пластиків
служать вугілля, природний газ і нафта. З них шляхом хімічних реакцій
виділяють прості (низькомолекулярні) газоподібні речовини – етилен,
бензол, фенол, ацетилен та інші, які потім, під час реакцій
полімеризації, поліконденсації і поліприєднання перетворюються в
синтетичні полімери. Чудові властивості полімерів пояснюються
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наявністю високомолекулярних зв’язків з великим числом вихідних
(первинних) молекул [1].
Деякі етапи виробництва полімерів є складні і надзвичайно
небезпечні для навколишнього середовища процеси, тому виробництво
пластиків стає доступним лише на високому технологічному рівні. При
цьому кінцеві продукти, тобто пластмаси, як правило, абсолютно
нейтральні і не мають суттєвого негативного впливу на здоров’я людей.
Змінюючи умови полімеризації, хіміки отримують пластики з
потрібними властивостями: м’які або тверді, прозорі або непрозорі [2].
Основні властивості пластмас [2]:
 невисока щільність;
 здатність бути електричним ізолятором;
 різноманітні механічні властивості залежать від складу;
 здатність до теплоізоляції;
 висока стійкість до хімічного впливу
Низка властивостей синтетичних матеріалів, навпаки, обмежують
застосування пластмас у будівництві, зокрема:
 низька стійкість до впливу температур;
 горіння;
 низька механічна міцність;
 розчинники здатні пошкодити низку синтетичних матеріалів.
Перший в світі пластик був виготовлений в англійському місті
Бірмінгем фахівцем-металургом А. Парксом. Це відбулося в 1855 році,
коли вивчаючи властивості целюлози, винахідник обробив її азотною
кислотою, завдяки чому запустив процес полімеризації, отримавши
нітроцелюлозу. Створену ним речовину винахідник назвав власним
ім’ям – паркезін. Паркс відкрив власну компанію з виробництва
паркезіна, який незабаром стали називати штучною слоновою кісткою.
Проте, якість пластику була низькою і компанія незабаром
збанкротувала [1].
Надалі технологія була вдосконалена, і випуск пластика продовжив
Дж.У. Хайт, який назвав свій матеріал целулоїдом. З нього
виготовлялися найрізноманітніші товари, від комірців, які не
потребували прання, до більярдних куль. У 1899 році був винайдений
поліетилен і інтерес до можливостей органічної хімії надзвичайно виріс
[1].
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На сьогодні, промисловістю випускається і використовується безліч
різновидів пластиків. За внутрішньою структурою і властивостями
пластики діляться на дві великі групи [2]:

термопласти, які при нагріванні плавляться, але після
охолодження зберігають свою первісну структуру;

реактопласти, з вихідною структурою лінійного типу, при
затвердінні набувають сітчастої структури, але при повторному
нагріванні повністю втрачають свої властивості.
Термопласти можуть використовуватися неодноразово, для цього
їх досить подрібнити і розплавити. Реактопласти за робочими якостями,
як правило, дещо краще термопластів, але при сильному нагріванні їх
молекулярна структура руйнується і в подальшому не відновлюється.
Термопласти – це такі синтетичні матеріали, які при підвищеній
температурі (нагріванні) стають пластичними (м’якими), а при
охолодженні відновлюють свої властивості. Таку пластмасу в твердому
стані обробляють механічним шляхом. У м’якому стані їй надають
бажану форму. До найважливіших термопластів відносять поліетилен,
полістирол, полівінілацетат і полівінілхлорид [2].
Ще один вид пластмас – дюропласти – такі матеріали, що
практично не сприймають нагрівання, тобто зберігають свою форму при
збільшенні температури. Обробляють дюропласти напильником,
пилкою або рубанком. До мінусів дюропластів можна віднести
неможливість поєднати елементи за допомогою зварювання, тільки
клейове з’єднання. Основні представники дюропластів – меламінові
смоли, фенольні смоли та поліуретани. Крім того, до цього виду
відносяться пінопласти, які дуже широко застосовуються в архітектурі та
будівництві в якості тепло-і звукоізоляційних матеріалів. Ще один вид
пластмаси це еластомер. Це матеріал, який легко змінює форму під
механічним впливом і повертає свою початкову форму після того як
механічний вплив знімається. Властивості цих матеріалів також
залежать від температури. Дуже важливий матеріал – силікон. Це
маслянисті матеріали, які мають білий колір або зовсім є прозорими.
Основна їх властивість – відштовхування води, тому використовуються
ці пластмаси для гідроізоляції швів та різьбових з’єднань [2].
Пластмаси застосовують як напівфабрикати, як готові матеріали і
конструкції. Наприклад, використання пластмаси як будівельного
матеріалу – спеціальне покриття для бетонних підлог, ними заповнюють
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суміші для швів підлогових покриттів, використання в якості
пластифікаторів для бетонних сумішей, крім того, як клей для
керамічної плитки. З пластмас виготовляють труби для дренажу,
водовідведення, рулонні гідроізоляційні матеріали, плити для звуко- та
теплоізоляції . В якості готових будівельних елементів пластмаси
використовуються у вікнах, водостоках, часто як садові меблі, меблі для
ванної кімнати виконується повністю з пластмаси.
Цікаво, що в більш розвинених країнах, де роздільний збір сміття і
його переробка вже стали звичними, також знаходять цікаве
застосування пластмасі, відмовитися від використання якої не
представляється можливим [3]. Наприклад, в Сінгапурі з
відпрацьованого
пластику
почали
зводити
будинки.
Житло
відрізняється низькою ціною і вимагає мінімальних витрат на
експлуатацію. Панелі для таких будинків виробляє сінгапурська
компанія Nevhouse – нею налагоджений збір використаного пластика на
вулицях Індонезії та Сінгапуру і відправлення його для подальшої
переробки [3].
Будинки з пластика, в першу чергу, призначені для
малозабезпечених сімей з країн, що розвиваються, людей без засобів
існування, а також потерпілих у зонах стихійних лих і які втратили
житло в результаті цунамі, ураганів, землетрусів та інших природних
катастроф. Цікаво, що такий будинок збирається за три дні і не вимагає
спеціальних інструментів для складання. До того ж, творці гарантують
високу стійкість такого житла до впливу вогню і сейсмічної активності.
Втім, наскільки шкідливо жити в такому житлі – не повідомляється [3].
У свою чергу, голландська компанія VolkerWessels працює над
проектом пластикового дорожнього покриття, яке, на думку розробників
ідеї, зробить революцію не тільки в дорожньому будівництві, але і в
екології. Власне, концепція полягає в тому, щоб будувати дороги з
пластикових відходів. При цьому основну кількість сировини
передбачається витягувати з океанів, де таке сміття вже утворили
гігантські острова [3].
На відміну від традиційного підходу до дороги, як до
багатошарового «торту» з насипних чи накатаних покриттів, планується,
що пластикове шосе буде, найімовірніше, віддаленим аналогом
«бетонки»: його будуть дуже швидко збирати на місці з блоків,
вироблених в строго контрольованих умовах заводу. При цьому окремі
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панелі будуть не суцільними, а порожніми, а в порожнинах розмістяться
кабелі, трубопроводи, колектори та інші елементи інфраструктури [3].
На сьогоднішній день немає жодної сфери виробництва, де б не
застосовувалася пластмаса. Ці синтетичні матеріали мають високу
міцність, величезною стійкість до механічного зносу, а також довговічні .
Використання пластмас в архітектурі та будівництві практично
необмежена.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КНИГОДРУКУВАННЯ
В умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні повинна
формуватися державна політика, спрямована на розвиток
вітчизняного книговидання. Основною метою є задоволення
культурно-освітніх потреб суспільства, забезпечення захисту
національного
інформаційного
простору,
забезпечення
конкурентоспроможності української книги на внутрішньому та
зовнішньому ринках шляхом використання суб’єктами видавничої
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справи нових технологій книговидання та поліпшення якості
української книжкової продукції.
Аналізуючи стан розвитку даної галузі, слід відзначити низку
проблем, які стримують розвиток книговидання. Зокрема, сюди
відносимо недостатній рівень державної підтримки, невисока
конкурентоспроможність, низький рівень попиту українців на
книжкову продукцію і відсутність інтересу до неї.
Так, дані соціологічного дослідження, проведеного компанією GFK
Ukraine (за ініціативою Міжнародного фонду “Відродження” та The
Fund for Central and European Book Projekt (Amsterdam)) і за підтримки
програми МАТРА відповідно до проекту «Дослідження книжкового
ринку» засвідчують, що українці втрачають інтерес до книжкової
продукції, зокрема 58% із них впродовж останніх трьох місяців не
придбали жодної книги, водночас бодай одну купили тільки 42%
респондентів. Головними аргументами низького попиту на книги є
брак грошей (19%) і висока вартість необхідних видань (11%). Однак,
найважливішою причиною низького попиту на книги серед опитаних
є відсутність потреби в них взагалі (50%). До негативних тенденцій
слід віднести також той факт, що за результатами дослідження, книги
українською мовою й надалі програють за популярністю
російськомовним виданням. Лише 38% книжок, що їх купили українці
впродовж трьох місяців, були написані українською мовою, 60% –
російською, а 2% – іншими мовами.
Нормативно-правове забезпечення про заходи щодо державної
підтримки національного книговидавництва та книгорозповсюдження
не змогло зупинити обвал книговидання. Так, 1999 року в Україні
зафіксували рекордно низький показник: було видано 21 млн. книжок,
що становило 0,37 книжки на одного українця. Вже у 2001 році
кількість найменувань книжок, виданих в Україні, зросла порівняно з
попередніми роками на 37%. Закон України
«Про державну
підтримку книговидавничої справи в Україні» від 6 березня 2003 року
надавав значні податкові пільги підприємствам книговидавничої
галузі.
Збереження існуючої мережі закладів культури, зокрема,
видавництв і книгарень передбачено Указом Президента України
«Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури та духовності
в Україні». Законодавча підтримка зумовила покращення ситуації в
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даній галузі. Так, за результатами 2007 року видано значно більшу
кількість книжок порівняно з іншими роками — у середньому по 1,2 на
українця (було випущено 17987 назв книг і брошур тиражем 56,1 млн.
примірників). Проте відчутних зрушень не відбулося, що зумовлено
недостатнім рівнем виконання нормативно-правових актів та
неналежним рівнем фінансового забезпечення галузі. У 2008 році
кількість видань суттєво не збільшилась, а в 2009 році зменшилась.
Серед суттєвих проблем, які стримують розвиток книговидавничої
галузі, слід назвати такі:
- відсутність цілісного управління книговидавничою галуззю та
чіткої стратегії розвитку книговидавництва з визначенням цілей і
мети цієї розбудови, що унеможливлює проведення єдиної державної
політики у цій сфері;
- відсутність постійного якісного моніторингу тематичного,
економічного і фінансового стану книжкового ринку України з метою
визначення існуючих тенденцій його розвитку, забезпечення
контролю за динамікою змін, що відбуваються, і впливу на цей процес
з боку держави;
- недостатній рівень розвитку системи книгорозповсюдження в
Україні. Нині спостерігається повільне зростання кількості книгарень,
що мають забезпечити широкий доступ населення до книжкових
видань.
Сьогодні спостерігаємо збільшення кількості об’єктів роздрібної
торгівлі книжкової продукції: книжкових магазинів, кіосків та
прилавків. Проте цього недостатньо. Статистика стверджує, що в
Україні одна книгарня припадає на 96 тисяч населення, у той час як у
Франції – на 20 тисяч;
- високий рівень зношеності та застарілості технічного і
технологічного обладнання більшості поліграфічних підприємств, що
призводить до зменшення якості продукції та падіння обсягів
виробництва;
- значне переважання на вітчизняному книжковому ринку
імпортованих іншомовних, зокрема, російськомовних видань, які
витісняють
україномовну
продукцію.
Звичайно,
забороняти
іншомовну літературу не варто. Для зменшення засилля іншомовної
літератури потрібно підвищувати конкурентноздатність вітчизняних
книжкових видань;
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- недостатнє фінансове забезпечення галузі. Підприємства галузі
не спроможні власним коштом комплексно вирішити питання
переоснащення (вартість друкарської машини для районних
друкарень в межах 120 - 150 тис. дол., а для газетно-журнальних
видавництв вартість ролевої машини складає 1,8 - 2 млн. дол.). Лише
для заміни зношеного поліграфічного устаткування державних
видавничо-поліграфічних підприємств необхідно близько 100 млн.
доларів;
- відсутність кваліфікованих фахівців книгорозповсюдження та
відповідного програмного забезпечення для ведення обліку
друкованої продукції, слабке інформаційно-рекламне забезпечення
функціонування книжкового ринку;
- недостатнє забезпечення підприємств книговидавничої галузі
відповідними приміщеннями, спостерігаються непоодинокі випадки
виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів
культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень із займаних
ними на законних підставах приміщень державної та комунальної
власності;
- звуженість асортименту українських книг, відсутність якісного
змістовного наповнення вітчизняних книг;
- недостатній рівень розвитку наукового книговидання;
- низький рівень забезпечення фондів вітчизняних бібліотек
україномовною літературою.
В першу чергу потрібно забезпечувати публічні та шкільні
бібліотеки через програм типу «Шкільна бібліотека», «Класики
української та зарубіжної літератури»;
- нерозвиненість електронного книговидання.
Аналізуючи останній пункт, слід зазначити, що розвиток
електронного книговидання – це одна з провідних світових тенденцій.
Значна кількість провідних бібліотек світу реалізують проекти по
створенню електронних копій своїх фондів.
У підсумку можемо додати, що в наш час існує чимало проблем у
галузі книгодрукування, книга дещо втратила свою актуальність,
оскільки чимало людей приділяють більшість часу комп’ютерним
іграм, мобільним телефонам та іншим інноваціям, не замислюючись
над тим, що книга це набагато цікавіше. Завдяки книзі розвивається
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мислення, зв’язне мовлення та відбувається загальний розвиток
особистості.

Парасюк Ілона-Анна Сергіївна
Студентка Дс-2015
Університет Короля Данила
Науковий керівник:
Матоліч І.Я.
кандидат мистецтвознавства, доцент
БІОНІКА. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО СТИЛЮ В
ІНТЕР’ЄРІ
У своїй творчій діяльності людина постійно свідомо звертається за
допомогою до живої природи. Природа – найкомфортніше середовище
проживання та невичерпне джерело натхнення людини. Ще в давні часи
наші предки при створенні житла багато ідей переймали з
навколишнього світу. Людство з давніх пір запозичувало у природи
структуру, елементи та побудову для вирішення своїх технологічних
завдань. Але біоніка – це не просто створення копій, її результат –
винахід принципово нового, передового [5].
Біоніка є порівняно новим напрямом у дизайні інтер’єру. В її
основі закладений тісний зв’язок з природою та найновішими
досягненнями техніки. Розвиток цього дизайнерського напряму почався
тоді, коли активно впроваджувалися альтернативні джерела енергії,
екологічні будівельні матеріали, а також цьому сприяла глобальна
урбанізація.
Причини особливої уваги дизайнерів до законів формоутворення в
живій природі полягають у тому, що дизайн як особливий вид
мистецтва, має безпосередній зв’язок з матеріальним середовищем.
Жива природа у процесі свого розвитку прагне до всебічної економії
енергії, будівельного матеріалу і часу. Саме це й наштовхнуло на думку
щодо можливості використання в дизайні не лише зовнішніх контурів
природних форм, а й закономірностей формоутворення живих
організмів.
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У ширшому розумінні, біоніка – це наука, яка вивчає біологічні
процеси з метою їх використання в інженерних цілях. Ще великий
Леонардо да Вінчі казав: «Птах – це інструмент, який працює за
математичними законами, а людина здатна відтворити цей інструмент».
Саме він першим зробив спробу використовувати закономірності будови
живих організмів у винаході технічних пристроїв, коли створював
проект літального апарата на основі крил птаха. Цей приклад пояснює
суть застосування біоніки у промисловому дизайні [1].
Що ж стосується безпосередньо біоніки як стилю, то його можна
назвати доволі молодим. Він зародився в Європі на початку ХХ століття,
проте повноцінним самостійним стилем його визнали лише в 70-х роках.
За цей час біоніка як стиль інтер’єру набула рис, які виділили б її з
безлічі інших стилів: повторення природних ліній, відсутність чіткого
зонування приміщення, використання природних матеріалів і нових
технологій. Концепцію стилю біоніці диктує сама природа [1].
Сьогодні, коли з'явилося безліч нових будівельних технологій,
біоніка переживає пору свого розквіту. Цей стиль дозволяє включати в
інтер'єр матеріали з небувалими раніше властивостями.
Фактично, біоніка – це з'єднання новітньої технічної думки з
законами природи на користь людині. І якщо йдеться про дизайн
інтер'єру, то ця суть переноситься в приміщення, роблячи його
функціональним і гармонійним. У такому інтер'єрі немає прямих ліній,
гострих кутів, адже це не властиво природі. Кожна деталь є обтічною, а
всі лінії – природні, як у дерев або хмар, як у хвиль чи піску. У
біонічному просторі людина завжди відчуватиме себе зручно. Інтер’єр
завжди буде затишним, зручним, практичним і красивим, як сама
природа. Такий ефект досягається за рахунок легкості не захаращених
приміщень, різних природних джерел освітлення, відсутності чіткого
зонування [3].
Оскільки основним завданням біоніки є збереження гармонії з
природою, в інтер’єрі максимально використовуються натуральні
матеріали. Перевага надається дереву і натуральному каменю, мармуру
та шкірі. Для біоніки також характерна велика кількість глянцевих,
скляних поверхонь. Їх присутність дозволяє створити ефект світлішого,
просторішого приміщення.
Інтер’єр у стилі біоніка має бути світлим і легким, тому підбирається
відповідна колірна гама. Для оформлення приміщення допускається
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використання тільки пастельних тонів. Виняток можуть становити лише
природні кольори: зеленої трави чи морської хвилі.
Особливу увагу у біонічному інтер’єрі слід відвести освітленню.
Безсумнівно, природне світло є дуже важливим для створення
повноцінного образу «живого інтер’єру», але для посилення ефекту і
виділення певних зон додатково застосовується штучне освітлення.
Що ж стосується меблів у біонічному стилі, то вони можуть бути
різними, найхимерніших форм і розмірів. Всі предмети меблів мають
плавні форми та не перевантажені, вони доповнюють природний образ
інтер’єру [4].
Основна концепція біоніки полягає в тому, що між формою і
функціональністю будь-якого предмета існує реальний зв'язок [3].
Матеріали в біоніці бувають не лише натуральними, проте вони
обов’язково повинні надавати відчуття затишку й комфорту. Внутрішнє
облаштування приміщень і виробів створюється за аналогією з живою
природою: бджолині соти, пористість деревини. Спинка стільця може
нагадувати кам’яну кладку, підлога – піщаний пляж. В інтер'єрі
представлені високотехнологічні матеріали: полімери, сплави, скло, що
поєднуються з традиційними натуральними: вовна, шкіра, камінь, льон,
шовк, бавовна тощо.
Кольори повинні природно поєднуватися один з одним, хоча
допустимі невеликі яскраві вкраплення. У біонічному дизайні
переважають білий колір і різні його відтінки: молочний, бежевий,
світло-сірий . Але застосовують й інші кольори: забарвлення зелені,
неба, води, кори, піску та ін. Можливі елементи яскравих кольорів:
синій, червоний, лимонний. Однак вони повинні гармонійно
вписуватися в інтер'єр. Все, як у природі! [5].
Варто відзначити, що ключовою особливістю біоніки в архітектурі та
дизайні інтер’єру є наслідування природних форм з урахуванням
наукових знань про них. Створення сприятливого для людини
екологічно безпечного середовища проживання із застосуванням нових
ефективних технологій може стати ідеальним напрямком розвитку міст
[2].
Стиль та стильовий напрямок – це вираження основної ідеї дизайнпроекту. Стилі інтер’єру бувають різними, але всі вони залежать від
світогляду, характеру та звичок людини. Як бачимо, біоніка має багаті
історичні передумови та сьогодні відіграє важливу роль у дизайні, як
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один з найсучасніших і найперспективніших напрямків дизайну, що дає
практичні необмежені можливості для створення предметного
середовища інтер'єрів та архітектурних споруд.
Отже, вивчення природи людством ще не є завершеним, але ми вже
отримали у природи безцінні знання про раціональну будову і
формоутворення, що доводить актуальність і перспективність вивчення
дисципліни у всіх її аспектах.
Тільки справжні професіонали здатні гармонійно організувати
простір в обраному стильовому напрямку, зуміють застосувати прийоми,
які будуть органічно поєднувати між собою всі деталі та предмети
інтер’єру.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ
УМОВАХ
Сьогодні будівництво в Україні є однією з найпотужніших галузей
промисловості, що розвивається прискореними темпами. Підвищення
цін на будівельні матеріали, збільшення вартості земельних ділянок під
забудову призводять до зростання вартості будівництва. Водночас
інвестори та будівельні компанії зацікавлені в спорудженні об’єктів в
місцях, найсприятливіших для подальшої експлуатації споруд. Це
призводить до використання під забудову ділянок, які колись вважалися
неперспективними через складність рельєфу, щільність прилеглої
забудови, слабкі грунти чи високий рівень грунтових вод.
Сьогодні використання таких ділянок стає все актуальнішим.
Водночас будівництво в таких місцях пов’язане з ризиком деформацій
чи тріщиноутворення в існуючих будівлях, ризиком підтоплення чи
руйнування
стінок
котлованів.
Наприклад,
спорудження
багатоповерхових житлових будинків на вільних від забудови ділянках в
центральній частині міста зі щільною прилеглою забудовою може
призвести і почасти призводить до появи наскрізних тріщин у
прилеглих житлових будинках, нерівномірних осідань існуючих
фундаментів, спричиняє численні скарги мешканців, призупинення
будівництва та судові позови. Будівництво в таких місцях велося раніше,
ведеться і сьогодні. При цьому проектами, як правило, передбачається
підсилення фундаментів традиційними методами, шляхом влаштування
підбетонок для збільшення ширини підошви фундаменту, влаштування
суцільних бетонних плит по периметру капітальних стін, щоб звести до
мінімуму навантаження на грунти основи, що, з одного боку, призводить
до зменшення поверховості, а з іншого – не дає можливості використати
земельну ділянку з максимальною ефективністю, наприклад, спорудити
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висотну будівлю. Крім того, влаштування підвальної частини
новобудови за наявності прилеглих фундаментів мілкого закладання є
проблематичним з погляду наведених вище ризиків. У сучасних умовах у
будівництві є можливість використовувати нові передові методи і
технології, які забезпечують спорудження будівель на раніше не
доступних ділянках: в ярах, на болотах, крутих схилах , в системі щільної
рядової забудови.
Зведення будівель і споруд в особливих інженерно-геологічних
умовах зв’язано з додатковими матеріальними витратами на здійснення
конструктивних заходів захисту, спрямованих на підвищення міцності і
жорсткості конструктивної системи чи на підвищення її піддатливості з
метою пристосування до нерівномірних деформацій основи.
Розрізняють такі принципи конструктивних заходів захисту
будівель і споруд, призначених для будівництва в особливих інженерногеологічних умовах:
- Принцип жорсткості припускає виключення можливості
взаємного переміщення окремих елементів несучих конструкцій при
деформаціях основи за рахунок посилення конструкцій і зв’язків між
ними, а також влаштування додаткових конструктивних елементів,
наприклад замкнутих поповерхових залізобетонних поясів.
- Принцип піддатливості припускає забезпечення можливості
пристосування конструкцій без появи в них додаткових зусиль до
нерівномірних деформацій земної поверхні за рахунок поділу будівель і
споруд деформаційними швами на окремі відсіки, влаштування швів
ковзання, введення шарнірних і податливих зв’язків між елементами
несучих і огороджуючих, зниження жорсткостінесучих конструкцій,
уведення гнучких вставок і компенсаційних пристроїв.
- Комбінований принцип припускає сполучення елементів
принципу жорсткостіі принципу піддатливості, наприклад поділ будівлі
на короткі жорсткі відсіки. Будівництво будівель і споруд в особливих
інженерно-геологічних умовах сполучено з додатковими матеріальними
витратами на здійснення конструктивних заходів захисту від впливу
нерівномірних деформацій основ і фундаментів. За довідковими
даними, вартість зведення фундаментів будівель і споруд у складних
інженерно-геологічних умовах може перевищувати їхню вартість у
звичайних умовах будівництва на 10 – 50 %.Будівлі і споруди в
особливих інженерно-геологічних умовах розраховують на особливі
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сполучення навантажень, що включають впливи у вигляді додаткових
нерівномірних переміщень (осідань, кренів і горизонтальних
зсувів)деформованої основи. Розрізняють два види нерівномірних
переміщень деформованої основи в таких розрахунках:
– переміщення від навантажень на основу, викликані зміною
деформаційних характеристик ґрунтів у стисливій товщі;
- вимушені переміщення основи, величини яких не залежать від
навантажень, переданих спорудою на основу.
Прикладом нерівномірних осідань першого виду є осідання
лесових ґрунтів у стисливій товщі основи при їхньому замоканні під дією
навантажень від споруди. Прикладом нерівномірних переміщень
другого виду є зрушення земної поверхні від впливу підземних гірських
виробок чи від осідань ґрунтів основи за межами стисливої товщі,
наприклад при замочуванні осадочної товщі лесових ґрунтів (осідання
від власної ваги ґрунту).
Традиційні способи посилення полягають у збільшенні ширини
підошви фундаментів для забезпечення зменшення питомої тиску на
грунт.
Також виконується поглиблення підошви підстави з метою заміни
мінеральним матеріалом гнилих дерев'яних елементів і забезпечення
обпирання на підстильний щільний грунт. Це є оптимальним при
поглибленні підвалів. Основа розширюється будівельним каменем на
розчині. Нова кладка додає основі форму трапеції або призми , що
дозволить посилити фундамент.
Підсилення фундаментів в зоні будівництва метрополітену
здійснюється підведенням суцільних плит під будівлю. Такі плити
виготовляються із залізобетону і вони працюють разом з існуючими
основами і підвищують стійкість основи за рахунок підвищення
загальної жорсткості будівель і зменшення тиску на грунт.
Представлені технології неважко виконати в сухих ґрунтах, але
проблематично в водонасичених. У цих умовах «приклад» до
фундаменту робили вище рівня основи і рівня грунтових вод. Таке
посилення найчастіше є недостатньо ефективним.
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ДВІР БЕЗ АВТОМОБІЛІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ КВАРТАЛІВ
З ПЕРИМЕТРАЛЬНОЮ ЗАБУДОВОЮ
В Івано-Франківську є новобудови з периметральною забудовою, в
яких невеликі двори використовуються для паркування автомобілів.
Згідно з новими нормами щодо планування міст, «для кварталів з
периметральною забудовою, що проектуються організація місць
постійного
та
тимчасового
(гостьових)
зберігання
засобів
автотранспорту на відкритих автостоянках всередині кварталу не
допускається»[1]. Метою роботи є дослідити, якими засобами можна
організувати комфортний двір без автомобілів в таких кварталах.
В Україні є приклади реалізації концепції «двір без автомобілів» в
житлових комплексах, суть якої полягає в тому, щоб двір залишався
територією для відпочинку, прогулянок, ігор дітей або занять спортом.
Один із варіантів реалізації концепції - стилобат, коли простір
двору облаштовують на підвищенні, яке складають комерційні
приміщення або паркінг. Двір виявляється винесеним над дорогою і
тротуарами і дає відчуття закритого простору, з якого може
відкриватися цікавий краєвид.
Інший варіант –відповідне зонування території, при якому
рекреаційна зона максимально відділена від під'їздів до будинку.
Наприклад, зона двору може перебувати між корпусами житлового
комплексу, а дорога йде навколо будівель. Так внутрішній простір
комплексу залишається закритим. Для автомобілів - багатоярусний
підземний паркінг з пандусами. Хоча двір намагаються максимально
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звільнити від автомобілів, зовсім без них обійтися не можна. Необхідно
забезпечити можливість проїзду для машин швидкої та пожежної
допомоги, поліції, охоронних організацій.
У світі концепція зонування території новобудов, при якій двір
звільнився від автомобілів, з'явилася в 1980-1990-і роки, коли в США
виник такий рух в містобудуванні, як «новий урбанізм». При
перевантаженні
міських
центрів
автомобільними
потоками
паркувальних місць не вистачало. Автовласники почали залишати свій
транспорт в недозволених місцях: на газонах, пішохідних доріжках і
клумбах. Усвідомлюючи потребу в комфорті для міських жителів,
забудівники стали продумувати проекти новобудов з акцентом на
збільшення зелених і пішохідних зон у дворах.
Рух
«новий
урбанізм»
протестував
проти
класичного
містобудування з густонаселеним і динамічним центром і пасивної
периферією, закликаючи до ергономічного і екологічному способу
життя. По суті, концепція «двір без автомобілів» - це концепція міста з
відносно автономними районами, де необхідні для життя об'єкти
знаходяться в пішохідній доступності[2].
Переваги у закритих від автомобілів дворів наступні.
1. Безпека дітей. Поширення автомобілів по всій території
підвищує ризики для найменших мешканців, які часто, бавлячись на
майданчику з друзями, в потрібний момент не включають систему
контролю. Одним із варіантів контролю є паркан навколо дитячої зони
відпочинку. У концепції "двір без автомобілів" бар'єром виступає сама
будівля.
2. Збільшення корисної площі типового двору. На прикладі міської
забудови видно, що навіть в кварталах, де в центрі розташований
дитячий або спортивний майданчик, по внутрішньому периметру
проходить дорожнє полотно. Відстань між житловими будівлями фіксована величина; отже, дорога знижує корисну площу двору на 20%.
У концепції безавтомобільних дворів проїзд пожежних машин по
території двору здійснюється по геосітці, крізь яку росте газон і не
провокує власників приватних автомобілів паркуватися в зеленій зоні.
3. Громадські зони дружні до мешканців. Існуюча житлова
забудова не справляється з кількістю автомобілів мешканців, що
паркуються не тільки на проїжджій частині, а й на тротуарах і газонах,
чим заважають матусям з дітьми, пенсіонерам та іншим мешканцям, які
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при пересуванні повинні маневрувати між припаркованими
транспортними засобами.
До
планування території повинні
застосовуватися закони розведення різних логістичних потоків, що і
реалізовано в концепції "двір без автомобілів".
4. Багатофункціональність дворів. Вона стала можливою через
велику площу території. Один такий двір вміщає не тільки дитячий
майданчик, а й ігрову зону, ворк-аут куточок, альтанки та мангал, тобто
враховує вимоги до дозвілля ширшої аудиторії.
5. Швидша поява реального життя в новому житловому комплексі.
6. Привабливий пейзаж. При реалізації концепції «двір без
автомобілів» всі автомобілі «заховані» або в підземних, або в окремих
наземних паркінгах.
7. Безпека автомобілів. В закритих паркінгах автовласники мають
переваги у порівнянні з тими, хто залишає автомобіль в місцях
стихійного вуличного паркування[4].
Недоліки.
1. Двір без автомобілів дорожчий. Доглянутий двір із зеленими
насадженнями, альтанками, ігровими та спортивними майданчиками
збільшує витрати інвесторів. Облаштування підземного паркінгу з
системою заїзду-виїзду робить будівництво комплексу на 20%
дорожчим, що відображається на вартості місць для паркування.
2. Часто кількість квартир в комплексі більша за кількість
облаштованих місць на паркінгу.
3. В малих дворах при великій поверховості будівель менше світла,
ніж у великих; відсутня інсоляція у ранкові години з жовтня по
квітень[5].
В Україні концепцію комплексів з «дворами без автомобілів»
почали освоювати порівняно недавно. Нижче наведено приклади.
1. Житловий комплекс «Покровський посад» на вулиці
Глибочицькій в Києві являє собою три вежі, розташовані на стилобаті,
на даху якого облаштовані дитячі, спортивні майданчики і невеликий
сад.
2. Бульвар фонтанів на вулиці Патріса Лумумби, 6/1 в центрі Києва.
В комплексі вирішується проблема двору без автомобілів за допомогою
трирівневого паркінгу на 900 паркомісць для 811 апартаментів. Двір
може замінити жителям прогулянкову зону в місті - тут можна
повечеряти, провести побачення і просто почитати книгу на повітрі.
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3. Житловий комплекс «Славутич». В дворі є всі компоненти для
повноцінного відпочинку на повітрі: кілька дитячих і спортивних
майданчиків, тераса і озеленені території. Але в підземному паркінгу–
тільки 334 місця на 1204 квартири.
4. Повітрофлотський квартал. Комплекс спроектований таким
чином, що заїжджати у двір автомобілям немає потреби, тому їх тут
точно не буде. Але в підземному паркінгу запроектовано тільки 81 місце
на 433 квартири в житловому комплексі [3].
Я вважаю, що такі житлові комплекси надають мешканцям
комфорт, безпеку та затишок. Та мають досить хороші переваги, такі як
зелені насадження загального користування з дитячими ігровими та
фізкультурно-спортивними майданчиками, що формують рекреаційні
ділянки для мешканців житлової забудови.
Наведені приклади організації простору двору можна застосувати
при проектуванні кварталів з периметральною забудовою. Щоб двори
були комфортними, вони повинні освітлюватися прямим сонячним
світлом, а цього можна досягти застосуванням будівель малої і середньої
поверховості.
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ОСОБЛИВОСТІ ШРИФТОВИХ ФОРМ У СУЧАСНОМУ
ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНI
Шрифт – графічна форма літер при писанні, характер малюнка
написаних літер, накреслення букв та знаків, що складають єдину
композиційну та стилістичну систему.
Як і кожен вид мистецтва, мистецтво шрифту відтворює стильові
особливості епохи, в яку створено той чи інший шрифт.
Без знання історії і теорії шрифту без глибокого, вдумливого
вивчення і практичного засвоєння шрифтового мистецтва неможливо
уявити сучасного художника-дизайнера, здатного вільно працювати на
високому професійному рівні. Тому вивчення та дослідження
шрифтових форм у сучасному графічному дизайні є доволі актуальним
на сьогоднішній день.
Високорозвинена реклама сприяє створенню спеціальних
рекламних шрифтів, виразних та яскравих, які іноді досягають такої
виразності, що вже будь-які зображувальні елементи в рекламі стають
недоречними.
Шрифт не тільки читають, а й сприймають образно, естетично.
При цьому виникають певні уявлення, в основі яких лежать відповідні
образи, що закладені особистостями шрифту.
Шрифт може здаватись енергійним, діловим, пластичномузикальним або навпаки статично-монументальним. Правильно
підібраний шрифт може підсилювати або послабляти концентрацію
уваги при читанні, полегшувати або ускладнювати сприйняття тексту.
[1].
Так нещодавно Дизайнери з Університету RMIT в Мельбурні
створили шрифт SansForgetica, який дещо ускладнить читання.
Завдяки цьому мозок ліпше запам’ятовуватиме написану цим
шрифтом інформацію.
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Для того, щоб зробити процес читання складнішим, але
не переборщити, в букви Sans Forgetica додали пробіли та нахилили
їх на 8 градусів вліво.
Швидкість читання такого шрифту зменшилася несуттєво, проте
це дозволило збільшити кількість запам’ятовуваної інформації майже
на 15 відсотків.
Проте Стівен Банем, лектор і автор шрифту, в інтерв’ю
TheGuardian каже, що шрифт найкраще підходить для коротких
творів.[2].
Жодна літера не може виглядати нейтрально. Кожна з них
викликає певні уявлення, а в загальній композиції у слові вони
створюють настрій, вселяють емоції, допомагають сприйняттю образу
ще до прочитання тексту.
Кожна ознака шрифту впливає на людину на рівні оптики,
стародавніх
інстинктів
та
культурного
досвіду.
Основними
особливостями шрифтових форм є: насиченість, ширина, контраст,
висота, округлення, зарубки та бруски, курсив та нахил, геометрія,
статистика і динаміка, відкритість.[3].
1.
Насиченість(Weight) шрифту ми помічаємо у першу чергу та у
будь-яких умовах. Основні типи насиченості: світлий, нормальний і
жирний. Нормальні накреслення (Regular) емоційно нейтральні, на них
найменше впливають оптичні викривлення чи погана чіткість
зображення. Справжнє емоційне значення мають світлі та жирні
накреслення.
Тонкі накреслення (Thin, Light) приємно розглядати як лінійний
рисунок. Такий напис не привертає уваги. Їх використовують у
косметичній галузі.
Напівжирні
накреслення (Semibold)
містять
максимум
унікальності форми, зберігають читабельність і додають значущості
тексту. Їх використовують для виділень у тексті, а також у логотипах.
Жирні накреслення (Bold) створені для привертання уваги до
коротких написів. Читати їх не дуже комфортно.
Наджирні шрифти (Black) створюють відчуття ваговитості,
потужності та підсилюють власні якості шрифту. Їх часто застосовують:
в іграх, рекламі, шоу-бізнесі.
2. Ширина. Ширина (Width) знаків шрифту, як і насиченість,
розрізняється миттєво і сильно впливає на читабельність та помітність
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напису. Накреслення нормальної ширини оптимальні для читання, а
інші варіанти: вузькі та широкі дуже специфічні та мають виразне
емоційне забарвлення.
Трохи
завужені
накреслення
теж
можуть
бути
читабельними. Компактні версії текстових шрифтів використовуються
там, де потрібно вмістити багато тексту у невеликий рядок. Але цей
прийом створює легке відчуття тісноти й економності.
Надвузькі накреслення мають цікавіші особливості. На них дуже
легко звернути увагу через вертикальні лінії. Вони органічно
виглядають там, де потрібен стоп-ефект: в оголошеннях, газетних
заголовках, агітації.
Широкі та надширокі накреслення сильно змінюють сприйняття
тексту. Такі шрифти часто використовують виробники авто, літаків та
спортивних товарів.
3. Контраст. Різниця товщини основних і додаткових штрихів
називається контрастністю шрифту. Контраст визначає положення
шрифту на шкалі читабельність / естетичність. Слабкий та середній
контраст допомагає при тривалому читанні, а нульовий та сильний
контраст, формують виразні художні образи.
При повній відсутності контрасту напис виглядає просто і
лаконічно, іноді навіть примітивно. Неконтрастні шрифти дають
вигляд сучасності та прогресивності.
Дуже сильний контраст – художній прийом, характерний для
шрифтів романтизму та класицизму. Контрастні шрифти добре
підходять для театру, моди та розкоші.
4. Висота рядкових. Висота рядкових літер (X-height), відносно
заголовних та власних виносних елементів – один з основних ознак
шрифту, що визначають його застосування. Також від висоти рядкових
залежить настрій та характер повідомлення.
При середньому відношенні (від 2/3 до 3/4) літери верхнього та
нижнього регістру зберігають баланс схожості та відмінності, що
дозволяє легко знаходити початок речення, але не відволікає від
читання. Це робить шрифт зручним для роботи у тексті.
Маленька висота рядкових (1/2 і менше) робить шрифт удвічі
різноманітнішим та цікавішим, ніж його аналог із середнім значенням.
Чим більше ця різниця, тим краще передається екстраверсія,
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музичність, артистизм. Ці якості чудово підходять для невеликих
особистих чи художніх текстів: віршів, привітань, запрошень, афіш.
Високі рядкові (Більше 3/4) роблять шрифт більш однорідним,
таким шрифтом можна набрати більше тексту.
5. Округлення кутів. Перетини та з'єднання штрихів неминуче
утворюють кути. Прямі, як у T, H, E, або гострі, як у A, V, Z, N. Також
кінець кожного штриху має свій обрис: загострений, прямокутний або
округлений. Чим гостріше кути у написі, тим легше вона привертає
увагу.
3Заміна звичних, очікуваних кутів літер на округлення зменшує
зорове напруження. Жирні та округлені шрифти пасують до дитячого
харчування, шампунів, підгузників тощо.
Загострення кутів та країв штрихів привертає підвищену увагу.
Такі шрифти часто зустрічаються у підліткових товарах, атрибутиці
металістів та інших субкультур.
6. Зарубки та бруски. Наявність зарубок (Serif) у шрифту –
найважливіша ознака у будь-якій класифікації шрифтів. Форма зарубки
залежить від загальної логіки побудови шрифту, а ця логіка
розвивалася із Стародавнього Риму до наших днів. Через давнє
походження шрифти з зарубками називають антиквами.
У текстових шрифтів, таких як TimesNewRoman або його аналогів,
зарубки на краях штрихів допомагають очам швидше ковзати по рядку.
Тому такі шрифти найчастіше використовуються в об'ємних текстах
художньої, наукової чи освітньої тематики. А шрифт Trajan є
найпоширенішим у кіно.
Брускові шрифти часто відрізняються від інших, тому їх
класифікують окремо. Форма таких шрифтів сприяє комфортному
читанню. Вони органічно виглядають у заводських цехах, магазинах
інструментів або стейк-хаусах.
7. Курсив та нахил. Курсивні та нахилені накреслення часто
зустрічаються у сучасних шрифтових родинах у додаток до прямих. При
цьому вони мають різні функції та зміст.
Курсивні накреслення (Italic) відрізняються від прямих більш
рукописної формою, тому що вони походять від поширеного
італійського почерку епохи Відродження. Вони використовуються в
більшості привітань та запрошень.
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Нахилені накреслення (Oblique) робляться шляхом скосу прямих
літер. Вони підходять для спортивної або автомобільної тематики.
8. Геометрія. У цифрових шрифтів кожна літера побудована за
геометричною формулою. Але ця формула має різне значення для
функції та образу шрифту. У декоративних шрифтів, що імітують
почерк, плями або мазки, геометрія відкидається, їх форма ніби
спонтанна. Але більшість шрифтів широкого застосування, створених з
початку книгодрукування до наших днів, чітко прораховані та мають або
гуманістичні, або геометричні пропорції.
Гуманістична побудова шрифту означає, що в його основі лежить
форма почерку гуманістів епохи Відродження, звідси і назва.
Це красиві та комфортні для читання шрифти, доведені до
досконалості. Вони зручні для більшості людей і практично
універсальні.
Часто
зустрічаються
у
масових
комунікаціях,
наприклад, міській навігації.
Геометрична побудова з нуля характерна для XX століття. Перші
геометричні шрифти з'явилися у 1920-ті роки під впливом
конструктивізму. Сьогодні їх називають геометричні гротески та
геометричні брускові.
Ідеї наукового прогресу, стандартизації, спрощення, неминуче
призвели до створення нової форми шрифту. Просте креслення здатне
повністю замінити рукописну спадщину, навіть загальноприйняті
обриси літер (графеми) можуть змінитися.
Вибір геометричного шрифту працює як машина часу. Можна
перенести глядача у ранній Радянський Союз (прямокутники, палиці,
трикутники), довоєнну
Німеччину (прямокутники,
кола,
дуги), Америку епохи джазу (трикутники, кола, тонкі лінії), або
у початок комп'ютерної епохи (оквадрачені літери, пікселі, матриці).
Геометричні гротески актуальні і сьогодні. До прикладу логотип
Google 2015 року. Повертається мода на геометричні шрифти, які
виглядають ідеально точними, лаконічними і навіть читабельність
зберігається. Такі шрифти добре вирішують завдання глобальних
корпорацій, ЗМІ та навіть великої політики.
9. Статистика і динаміка. Рисунок літер шрифту може бути
статичним або динамічним. Чим більше горизонтальних та
вертикальних ліній у рядку, тим статичнішим є шрифт. Курсивне або
нахилене накреслення робить зображення ще динамічнішим.
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Статичність шрифту сприймається як ознака спокою та
впорядкованості. Не випадково Helvetica, задумана як універсальний
нейтральний шрифт, є статичною. А якщо шрифт має більше прямих,
то він буде асоціюватися із суворим порядком, доведеним до
автоматизму. Це чудово підходить для режимних об'єктів: точного
виробництва, залізниці, електростанцій тощо.
Динамічний малюнок у прямому накресленні допускається та
навіть виглядає гармонічно. я необов'язкова риса викликає інтерес до
напису. Такі шрифти пасують до усього естетичного та оригінального.
10. Відкритість. Розімкнені літери, наприклад c, можуть бути
сильно відкриті, помірно відкриті, або практично закриті. Відкритість
(апертура), впливає на форму літер c, a, e, s, з, е, є.
Дуже відкриті літери компактніші, ніж закриті, від їх ширини
багато в чому залежить місткість шрифту. Частотний аналіз мов
показує, що літери e, a, s, c становлять понад 30% англійської мови, а
літери е, а, с, з – це майже 25% російської та близько 20% української.
За рахунок більшої апертури та легкого випрямлення овальних
елементів: о, p, d, b, q можна отримати дуже компактний шрифт, який
не виглядатиме стисненим та збереже добру читабельність, наприклад
як PT Sans.
Помірна відкритість сама по собі не створює настрою, але
напівзакриті літери найкраще розпізнаються при швидкому читанні,
наприклад на дорожніх покажчиках або номерних знаках.
Дуже відкриті шрифти при наборі невеликих написів мають
власний характер. Відкритість асоціюється з комфортом та передає
відчуття простого і чесного спілкування. Такі шрифти часто
зустрічаються у виборчих кампаніях політиків, які просувають ідеї
свободи та демократії, а також у рекламі чогось зручного і простого, на
кшталт розумного будинку або легкого ноутбуку.
У закритих шрифтів характер теж відповідає апертурі. Вони
створюють відчуття стабільності, надійності та захищеності. Тому в
політиці їх часто використовують консерватори і протекціоністи, а в
рекламі вони незамінні для усього, що ґрунтується на безпеці та
захисті.
Отже, на основі вищесказаного можна стверджувати, що
основними особливостями шрифтових форм є насиченість, ширина,
контраст, висота, округлення, зарубки та бруски, курсив і нахил,
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геометрія, статистика , динаміка та відкритість. Як наслідок,
перераховані якості допоможуть підібрати відповідний шрифт для
певної категорії товарів, що позитивно вплине на кінцевий результат
роботи.
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ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНІЇ: ЇХ РІЗНОВИДИ ТА ПРИНЦИП
РОБОТИ
Гідроелектростанція (ГЕС) – електростанція, яка за допомогою
гідротурбіни перетворює кінетичну енергію води є електроенергію. ГЕС,
будівля якої є частиною греблі, називаєтеся русловою (наприклад,
Кременчуцька. Київська ГЕС).Якщо будівля розташована окремо, біля
основи греблі на протилежному від водосховища боці, то така ГЕС
називається пригреблевою (наприклад, Дні-роГЕС). ГЕС, до якої вода
подається трубами, називаєтеся дериваційною (наприклад, Інгурський
каскад на Кавказі)[1, с.31].
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Гідроакумулюючі
електростанції
(ГАЕС)
з
оборонними
гідроагрегатами (що працюють як генератори струму або водяні помпи)
в години малого споживання електроенергії перекачують воду з
водосховища у верхній басейн, а в години пікових навантажень
виробляють енергію як звичайні ГЕС (наприклад. Київська ГЕС,
Дністровська ГАЕС).ГЕС з використанням енергії припливів називають
припливними (наприклад, ГЕС у Франції на ріці Ране).
Принцип роботи ГЕС досить простий. Ланцюг гідротехнічних
споруд забезпечує необхідний напір води, що надходить на лопаті
гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють
електроенергію. Необхідний напір води утворюється за допомогою
будівництва греблі, і як наслідок концентрації річки в певному місці, або
деривації – природним струмом води. У деяких випадках для отримання
необхідного напору води використовують спільно і греблю, і деривації.
Безпосередньо в самій будівлі гідроелектростанції розташовується все
енергетичне обладнання. У залежності від призначення, воно має свій
певне поділ. У машинному залі розташовані гідроагрегати, які
безпосередньо перетворюють енергію струму води в електричну енергію.
Є ще всіляке додаткове обладнання, пристрої керування й контролю над
роботою ГЕС, трансформаторна станція, розподільні пристрої та багато
іншого. [3, с.154]
Гідроелектричним станції поділяються в залежності від
вироблюваної потужності:
•
потужні - виробляють БІД 25 МВт до 250 МВт і вище;
•
середні - до 25 МВт;
•
малі гідроелектростанції - до 5 МВт (в деяких країнах (в тому
числі і Україні) малини визнаються гідроелектростанції із потужністю до
10
МВт.
(примітка:
встановлено
Законом
України
"Про
електроенергетику)).
Потужність ГЕС безпосередньо залежить від натиску води, а також
від ККД використовуваного генератора. Через те, що за природними
законами рівень води постійно змінюється, в залежності від сезону, а
також ще від низки причин, в якості вираження потужності
гідроелектричної станції прийнято брати циклічну потужність.
Наприклад, розрізняють річний, місячний, тижневий або добовий
цикли роботи гідроелектростанції.

174

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

Гідроелектростанції
також
діляться
в
залежності
від
максимального використання напору води[4, с.351]:
•
високонапірні - понад 60 м;
•
середньонапірні - від 25 м;
•
низьконапірні - від 3 до 25 м.
Залежно від натиску води, в гідроелектростанціях застосовуються
різні види турбін. Для високонапірних — ковшові і радіально-осьові
турбіни з металевими спіральними камерами. На середньонапірних ГЕС
встановлюються поворотнолопастні і
радіально-осьові турбіни, на
низьконапірних — поворотнолопастні турбіни в залізобетонних камерах.
Принцип роботи всіх видів турбін схожий — вода, що подається під
тиском (напір води), надходить на лопаті турбіни, які починають
обертатися. Механічна енергія, таким чином, передається на
гідрогенератор, який і виробляє електроенергію. Турбіни розрізняються
деякими технічними характеристиками, а також камерами — залізними
або залізобетонними, і розраховані на різний тиск води.
Гідроелектричним станції також розділяються в залежності від
принципу використання природних ресурсів, і відповідно створення
концентрації води. Тут можна виділити такі ГЕС:

Руслові і пригреблеві ГЕС. Це найпоширеніші види
гідроелектричних станцій. Натиск води є них створюється за допомогою
установки мостом, повністю перегородка річку, або що піднімає рівень
води в ній на необхідну позначку. Такі гідроелектростанції будують на
багатоводних рівнинних річках, а також на гірських річках- у місцях, де
русло річки вужче, стиснуте.

Греблеві ГЕС. Будуються при більших напорах води. У цьому
випадку річка повністю перегороджуються греблею, а сама будівля ГЕС
розташовується за греблею. у нижній її частині. Вода, в цьому випадку,
підводиться до турбін через спеціальні напірні тунелі, а не
безпосередньо, як у руслових ГЕС.

Дериваційні гідроелектростанції. Такі електростанції будують
у тих місцях, де великий ухил річки. Необхідна концентрація води в ГЕС
такого типу створюєтеся за допомогою деривації. Вода відводиться з
річкового русла через спеціальні водовідведення. Водоводи спрямлені, і
їхній ухил значно менший, ніж середній ухил річки. У підсумку вода
підводиться безпосередньо до будівлі ГЕС. Дериваційні ГЕС можуть бути
різного виду - безнапірні або з напірної деривації. У випадку напірної
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деривації, прокладаєтеся водовід з великим подовжнім ухилом. В
іншому випадку на початку деривації на річці створюється вища гребля,
і створюється водосховище — така схема ще називається змішаної
деривації, тому що використовуються обидва методи створення
необхідної концентрації води. [4, с.350].

Гідроакумулюючі
електростанції.
Такі
ГАЕС
здатні
акумулювати вироблювану електроенергію, і пускати її в хід у моменти
пікових навантажень. Принцип роботи таких електростанцій наступний:
в певні моменти (часи не пікового навантаження), агрегати ГАЕС
працюють як насоси, і закачують воду в спеціально обладнані верхні
басейни. Коли виникає потреба, вода з них поступає є напірний
трубопровід і. відповідно, приводить в дію додаткові турбіни.
Гідравлічна турбіна — лопатева машина (турбіна), що безперервно
перетворює енергію руху води на механічну енергію обертання вала.
Основне застосування гідротурбіни знайшли на гідроелектростанціях.
[2, с.227]
Основними робочими органами гідротурбіни є нерухоме сопло чи
напрямний апарат, яким водяний потік спрямовується на робоче колесо
турбіни, і саме обертове робоче колесо, на лопатях якого перетворюється
енергія цього потоку в енергію обертового руху вала колеса та
гідрогенератора.
За принципом дії гідротурбіни поділяють на:
активні турбіни (вільноструменеві) — гідравлічні турбіни, в
яких використовується кінетична енергія потоку;
реактивні турбіни (напірноструменеві) — гідравлічні турбіни,
в яких використовується кінетична і потенціальна енергія потоку.
За розташуванням вала робочого колеса гідротурбіни поділяються
на вертикальні, горизонтальні і похилі.
До найпоширеніших активних гідротурбін належать ковшеві
турбіни (колесо Пелтона), робоче колесо яких являє собою диск, по
обводу якого розміщено лопаті у вигляді подвійних ковшів. Напрямним
апаратом (одним або кількома соплами) струмінь води під атмосферним
тиском з великою швидкістю підводиться до ковшів і з малою
швидкістю під тим самим тиском сходить з колеса. Витрату води, а отже,
і потужність турбіни регулюють голкою, що її переміщує спеціальний
привод.
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Потужність ковшевих гідротурбін може досягати 250 МВт, діаметр
робочого колеса буває в межах від 0,35 до 5,2 м.
Реактивні гідротурбіни за напрямом руху води в робочому колесі
(відносно його осі обертання) поділяють на осьові (поворотно-лопатеві
або турбіни Каплана, пропелерні) і неосьові (радіально-осьові або
турбіни Френсіса, діагональні).
Основними
елементами
проточної
частини
реактивної
гідротурбіни є: турбінна (спіральна) камера, що забезпечує рівномірне
надходження води по всьому контуру напрямного апарата; напрямний
апарат з профільованими лопатками, що регулює витрату води (вона
виходить з апарата під тиском, вищим за атмосферний); робоче колесо
(з поворотними або нерухомими лопатями), вал якого з'єднано з валом
гідрогенератора; дифузорна відсмоктувальна труба, що зменшує
швидкість води і тим самим дає змогу використовувати значну частину
кінетичної енергії водяного потоку.
Потужність поворотно-лопатевих гідротурбін сягає до 250 МВт,
діаметр робочого колеса 1,0-10,5 м, робочий напір 2-70 м; діагональних
гідротурбін — відповідно до 350 МВт, 2,5-7,65 м, 40-120 м; радіальноосьових гідротурбін — до 800 МВт, 0,35-8,5 м, 2-200 (невеликі турбіни),
40-600 м (великі турбіни).
Коефіцієнт корисної дії найдосконаліших гідротурбін становить
0,94- 0,95.
Гідроенергетика
посідає
відносно
незначне
місце
і
електроенергетиці України - близько 9 % потужностей і 4 % виробництва
енергії. [5, с.641. При правильному проектуванні ГЕС дають найдешевшу
енергію. Однак, якщо вони споруджені на рівнинних річках , і
водосховища затоплюють великі площі, то втрати від затоплення
родючих земель і поселень можуть значно перевищувати вартість
виробленої енергії. Всі гідроелектростанції використовуються, в
основному, як пікові, тобто включаються у роботу в період найбільшого
споживання енергії, а на ніч можуть відключатися. Щоб краще
використати гідроенергію поблизу ГЕС будують інколи ГАЕС
(гідроакумуляційні електростанції).
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БРЕНДИНГ ЯК ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
БРЕНДУ
Головним фактором конкуренції компаній на ринку стає сприятливе
враження про компанію-виробника. Фактори успіху полягають у
створенні бренду. Інструменти брендингу дозволяють зробити товар
конкурентним та експертним, вирізняти з поміж інших, зацікавити
споживача і вподобати бренд. На ринку України існує багато креативних
агенцій, які створюють брендинг та допомагають розвиватися
компаніям. Звертаючись до них, замовник може довірити компанію
креативній команді або прийти з побажаннями щодо концепції,
брендигу та майбутнього результату [2; 4].
Брендинг - це процес в динаміці, складається з етапів: від
створення продукту до просування та реклами. Брендинг передбачає:
роботу над удосконаленням продукту, підвищення престижності,
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відповідності вимогам ринку. Брендинг створює попит у споживачів на
товари та послуги.
Основні цілі брендингу є популяризація компанії та бренду,
підвищення впізнаваності, зростання продажів і прибутку.
Брендинг – процес розробки і просування товару на ринку,
створення міцного емоційного зв'язку з цільовою аудиторією. Зв'язок
ґрунтується на актуальних цінностях торгової марки. Він є комплексом
заходів, спрямованих на створення цілісного образу та іміджу продукту,
затребуваного споживачем.
Брендинг компанії:
1. Створення позитивного образу продукту в очах споживача,
відповідно до його цінностей [1].
2. Формування системи комунікацій торгової марки зі споживачем.
3. Розробка концепції позиціонування бренду на ринку.
4. Створення візуальної і вербальної ідентифікації продукту.
5. Визначення концепції рекламної кампанії та рекламних носіїв.
Розробка бренду компанії:
- підкреслити конкурентні переваги та цінності товару;
- розкрити емоційну складову бренду;
- створити зв'язок між товаром і споживачем;
- зробити образ бренду індивідуальним, не схожим на інших .
Етапами створення бренду є:
1. Аналіз ринку, конкурентів і потенційної (ЦА). На даному
етапі дослідження життя та виявлення актуальні потреби цільової
аудиторії нашого продукту та аналіз останніх тенденцій ринку.
Відповідно до результатів – створення попиту в очах аудиторії.
2. Аудит компанії і портфеля власних брендів. На наступному
етапі ми збираємо всю інформацію про компанію-замовника.
3. Big-IDEA бренду. Надалі ми знаходимо відповідь, чому
створюємо бренд, чому прокидаємось зранку, працюємо більше та
мріємо зробити цей світ кращим [5].
4. Місія Бренду. Колективно з замовником, командою
відповідаємо на запитання-навіщо створюємо бренд. Відповідь тільки за
допомогою дієслова. Місія бренду – це те, чого неможливо досягнути,
але що мрієш створити [3].
5. Цінності бренду. Правила по яким живе та розвивається
компанія.
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5. Неймінг та реєстрація торгової марки (ТМ). Розробка
назви, яка буде відповідати концепції позиціонування нового бренду. А
також перевірка на унікальність і консалтинг з реєстрації торгової марки
[9].
6. Створення логотипу та фірмового стилю. Розробка
відбувається відповідно до побажань замовника, назви, концепції бренду
та самого продукту. Фірмовий стиль допомагає розкрити всі переваги
товару, розповісти його історію та ідентифікувати себе на ринку [7].
7. Створення вербальної складової: легенда та історія бренду,
гасло (лаконічна фраза, що впадає в око, добре запам'ятовується),
підкріплюють тексти (типографіка) та інфографіка, які спонукають до
першої та повторної купівлі.
8. Розробка брендбуку і гайдлайну.
Брендбук (brand book) – це набір стандартів і інструкцій із
застосування знаків, логотипів, персонажів бренду, їх шрифтового і
колірному виконанню, а також правильне розміщення на різних носіях
[6].
Документ систематизує ідеологічні елементи торгової марки,
створює комплексну картину ТМ, перетворює її в бренд, і дає докладні
рекомендації щодо його застосування. Тут описані всі канали і способи
маркетингової комунікації з цільовою аудиторією.
9. Побудова стратегії просування бренду на період від 1 до 3
років. План маркетингу – опис комплексу заходів, які будують
реалізовані на практиці у зазначений час. План подається у форматі
документа та входить до основного бізнес-плану розвитку компанії.
10. Моніторинг бренду та оцінка ефективності проведених
заходів.
Ефективність проведення заходів – показник того, наскільки
оптимальними є маркетингові стратегії у тому що стосується зменшення
витрат та досягнення поставлених цілей у зазначений період.
Ефективність маркетингу пов`язана з показниками рентабельності
маркетингових інвестиції (англ. marketing ROI або return on marketing
investment, скорочено ROMI).
З точки зору короткострокових результатів ефективність
маркетингу вимірюється показниками, пов`язаними з доходом. З
довгострокової перспективи ефектність маркетингу вимірюється
індикаторами, пов`язаними з брендами [8].
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Висновок. Бренд є сукупністю уявлень цільової аудиторії про,
послуги або компанії. Його, так само як репутацію, компанія не здатна
довго контролювати, а в змозі тільки впливати. Основою брендингу є
приваблення споживача, показавши близькість цінності, на яку
опирається бренд. Тому Брендинг є покроковий алгоритм та набір
інструментів, який дозволяє перейти від спонтанних рекламних
кампаній до системного керування брендом. Успішна робота команди в
компанії, щодня найкращий сервіс та зростання прибутку є важливим
маркетинговим інструментом.
Брендинг як мистецтво пошуку інформації про продукт, уточнення
змістів і суті, підводячи до радикальної інакшості бренду, дозволяє
створити новий образ і стиль, що в свою чергу веде до досягнення мети,
збільшення прибутку та розширення цільової аудиторії, а саме,
являється ідеологічною складовою бізнесу.
Креативні агенції по розробці бренду та стратегічні комунікації
на ринку України: Banda.agency, FEDORIV, KOLORO, Brains & Brands
Komander, artARTERY.COM.UA, Spiilka design buro, Lliwell та інші.
Важливим фактором в кожній з цих компаній є команда дизайнерів,
відеографів, фотографів, web та graf дизайнерів, яка створює якісний
бренд. Брендинг є унікальністю розвитку дизайну ідеї і перетворення
її в бізнес, а також формування основи іміджу, що дозволяє компанії
досягнути конкурентних переваг в уяві споживачів.
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ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ НА
ПРИКЛАДІ БІЗНЕС-ЦЕНТРУ
Громадські будівлі мають важливе значення в формуванні міського
середовища. Входячи до ансамблів площ, вулиць, крупних транспортних
вузлів в якості домінуючих акцентів та композиційних зосереджень
уваги, вони є основними структурними елементами міської забудови.
Крім загальновідомих законів формоутворення та художніх критеріїв,
архітектурно-просторова організація та образна виразність громадських
будівель
залежать
від
їх
соціального
та
функціонального
призначення[1].
Соціально-економічні умови, що впливають на
розвиток масових типів громадських будівель та відмічені в цьому
зв’язку позитивні сторони і недоліки практики будівництва, особливо в
області розміщення та потужності(місткості) підприємств та закладів,
виявляють ряд причин сучасного незадовільного стану будівництва.
Основними з них потрібно вважати застарілі принципи проектування з
«поштучною» прив’язкою проектів (при визначеному напрямку
замовника на вибір типу будівлі та його розміщення), а також

182

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

відсутність нових типів будівель і комплексів, що основані на гнучкій
планувальній структурі та технології [2].
У наш час з’являються нові типи підприємств, закладів і
комплексів громадського призначення, відмінні від масових
традиційних типів. Якщо раніше, на основі нормативних документів,
вирішувалися завдання більш планово-економічного використання
ресурсів для масової житлової забудови і вказувався однозначний
розрахунковий цифровий показник (із відхиленням не більше 5%), то у
чинних державних будівельних нормах дається мінімально доступна
величина. Це дозволяє вводити, за необхідності, показник комфортності
(якості) об’єкту, який залежить від багатьох факторів, в тому числі й від
застосування прогресивних технологій, економічних можливостей
замовника, потреб відвідувачів тощо[3].
Перед архітектурною наукою виникла потреба пошуку нових типів
будинків громадського обслуговування, що враховують швидкозмінні
соціальні, функціонально-технологічні та технічні умови і сприяють
взаємодії архітектури громадських будинків та оточуючого житлового
середовища.
Покращити якість та культуру обслуговування
населення, вдосконалювати організацію роботи підприємств – на
даному етапі важлива задача. Її вирішення визначається втіленням в
практику містобудування прогресивних типів громадських споруд –
багатофункціональних комплексів (БФК), що включатимуть в себе різні
функції, а саме: ділові, торгівельні, видовищні, спортивні, житлові.
Визначення БФК в сфері економіки та менеджменту звучить, як
«об’єкт нерухомої власності з двома або більш експлуатаційними
призначеннями».
Тобто сучасний розвиток економіки та соціальних
умов диктує новий тип споруд з метою економії ресурсів та отримання
«все і відразу». Сьогодення вимагає не розпилювати, а об’єднувати,
тобто концентрувати різноманітні функції в одному місці[1].
Автори проектів сучасних екологічних бізнес-парків у першу чергу
прагнуть ресурсоефективності і«сталості», забезпечення оптимального
використання і функціонування споруди протягом не одного десятку
років.
Перевага надається використанню біорозкладних матеріалів,
або таких, що можуть слугувати вторинною сировиною без шкоди для
навколишнього середовища, використанню місцевих матеріалів або
вторинної сировини. Енергоефективність сьогодні є одним з основних
трендів розвитку світового будівництва. При цьому для нашої країни, де
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до цієї пори питання економії енергоресурсів на порядок денний не
виносилися зовсім, ця тенденція зараз стала магістральним вектором
руху.
Максимальне використання природного освітлення і вентиляції є
ще однією з основних екотенденцій. Проектується панорамні скляні
фасади, світлові прорізи у перекриттях, сонцезахисні покриття, навіси
тощо. Форми будівель, конфігурація їх планів, визначаються їх
орієнтацією за напрямами сонячних променів та з урахуванням
пануючих вітрів. Сполучення цих факторів зумовлює появу нових
оригінальних конструкцій фасадів, віконних прорізів, покриттів та
інтер’єрів. Складні форми просторової структури забезпечують захист
від шуму та резонансних ефектів, уловлюють повітряні потоки,
забезпечують додаткову вентиляцію, охолодження та прогрів повітря.
В
екобудівлях
бізнес-центрів
аеропортів
використання
електричного світла мінімальне, у ролі його джерела перевага віддається
економічним світлодіодам. Конструкції комплектуються датчиками, що
приглушують світло в залежності від рівня освітленості і пори року та
автоматичними
системами
управління
інфраструктурою.
Тут
використовуються альтернативні джерела енергії – геотермальні
системи опалення і охолодження приміщень, сонячні батареї та
колектори, установки на базі твердооксидних паливних елементів, тощо.
До сьогоднішнього часу інвестори і розробники не вважали за
потрібне додавати екологічні технології до своїх капітальних витрат, так,
як це збільшувало термін повернення вкладених інвестицій. Таке
будівництво не користувалося популярністю в Україні. Поступово,
однак, ця ситуація змінюється. Останнім часом кінцеві користувачі
найчастіше надають перевагу екологічним
офісам тому, що це
економить експлуатаційні витрати, так, як працівники в них можуть
працювати більш продуктивно.
Екологічні офіси користуються великим попитом серед ведучих
світових компаній. Ці переваги підвищують цінність вкладень в
екобудівництво.
На сьогоднішній день ринок комерційної нерухомості представляє
величезну кількість бізнес- і офісних центрів. Обгрунтування таких
об’єктів часто містять такі літери латинського алфавіту, як- A, B або С,
що свідчить про відношення бізнес центру до того або іншого "класу", а,
отже - про якість пропонованих в оренду площ, послуг і сервісу.
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Згідно цієї класифікації, бізнес центр, зазвичай, розглядають з
трьох позицій: місце розташування, тип і технічний рівень будівлі, а
також рівень управляючої компанії і послуг, що надаються.
Привласнення бізнес центру категорії A, B або C відбувається у рамках
кожної окремої позиції. Місце розташування.
Категорія A−привласнюється бізнес центрам, розташованим в
історичній частині міста, в престижному діловому районі з розвиненою
інфраструктурою, із зручним в’їздом і гарним пейзажем за вікнами.
Категорія B−характерна для бізнес центрів, розташованих в зонах
історичного центру, що не потрапили в клас A, а також в прилеглих до
історичного центру районах. Такі центри відрізняються зручним
розташуванням на набережних і поблизу від основних транспортних
магістралей.
Категорія C−бізнес-центри цього "класу" віддалені від центру міста,
проте при цьому мають хорошу транспортну доступність.
Другий параметр, важливий для категорії бізнес центрів - це тип і
технічний рівень будівлі:
Категорія А−спеціалізована будівля, що стоїть окремо, є новою або
капітально відремонтованою. Така будівля має сучасне високоякісне
оздоблення, ефективне зблоковане планування, вона обладнана
системами кондиціонування, опалювання і телекомунікаційними
каналами, оснащеними кабелями оптоволокно. У будівлі бізнес центру
цього класу мають бути власний конференц-зал, кафе або їдальня,
ресторан і паркінг.
Категорія В−бізнес центр класу B розташовується у спеціалізованій
будівлі, що стоїть окремо, має ефективне планування, власний
конференц-зал, кафе і/або їдальню, а також паркінг. У будівлі цього
типу має бути зроблений вибірковий ремонт, а внутрішні комунікації
(такі, як системи вентиляції, опалювання, канали телекомунікацій)
повинні бути в хорошому стані. Категорія С−бізнес центри цього класу
можуть розташовуватися в адміністративних будівлях, а також в
будівлях колишніх або діючих науково-дослідних інститутів. Як
правило, оздоблення приміщень таких об'єктів досить просте і є
своєрідною "спадщиною" радянської епохи. Орендатори приміщень в
таких бізнес центрах мають бути забезпечені достатньою кількістю
телефонних ліній, а офіси - обладнані системою вентиляції.
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Наступним критерієм оцінки бізнес центру є рівень компанії, що
управляє ним, повнота і якість послуг, що надаються:
Категорія A−бізнес центри цього класу управляються професійною
компанією з відомим ім'ям і досвідом роботи в цій сфері не менше трьох
років. Орендаторам надається широкий спектр послуг, в будівлі є
високопрофесійні служби безпеки (відеоспостереження, цілодобова
охорона), управління, експлуатації і прибирання.
Категорія В−цьому класу відповідає офісна будівля, управління
яким здійснюється професійною компанією з досвідом роботи не менше
трьох років, що має власні служби безпеки (відеоспостереження,
цілодобова охорона), управління, експлуатації і прибирання.
Категорія С−управління бізнес центром класу C здійснюється
внутрішньою або зовнішньоюкеруючою компанією, в ньому також є
власні служби охорони, експлуатації і прибирання [4].
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БОДІ-АРТ, ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО ГРАФІЧНОГО
МИСТЕЦТВА
Боді-арт (від англ. bodyart) — це мистецтво прикрашати тіло [3]. У
широкому сенсі до цього поняття відносяться: макіяж (makeup),
татуювання і пірсинг (і інші види модифікації тіла), менді (біотату хною)
і, власне, бодіпейнтінг (bodypainting) — мистецтво розпису тіла, або боді
арт у вузькому сенсі слова. Сучасний боді арт знаходиться на стику
графіки і живопису, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну,
макіяжу і стилю, перукарського мистецтва.
Як течія в межах так званого концептуального мистецтва
(антимистецтво) боді-арт виник на заході у 60-70-х рр. ХХ ст., і як
різновидність перформенсу (англ. performens – вистава, дійство, дія), що
спеціалізується на зображені переживань, станів свідомості, соціальнопсихологічних явищ, які виникають у процесі людського спілкування
[4].
Представники боді-арту використовували своє тіло як матеріал або
об'єкт творчості. Його розмальовують, роблять на ньому татуювання або
надрізи, покривають гіпсом тощо. Психологи вважають, що таке
“прикрашення” тіла має глибший психологічний зміст, ніж це здається
на перший погляд. Це спосіб привернути до себе увагу тих, хто
знаходиться біля нас, можливість відчути своїм у компанії, де
захоплюються боді-артом, а також єдине, чим людина володіє
безроздільно – це її тіло[6].
Проте, цей вид мистецтва існував з давніх віків . Наприклад, на
території України деякі племена ( скіфи, сармати тощо)
використовували бойове розфарбування. Лице розмальовували
кольоровою глиною або брудом.
У Стародавньому Єгипті знатні дами прикрашали своє тіло і нігті
малюнком. На Сході і в Середній Азії з тією ж метою використовували
хну (менді) чоловіки. Вони досягли великого мистецтва в її застосуванні.
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Хною фарбували волосся, нігті, шкіру. Зображення були досить
складними, в основному мали рослинний або абстрактний характер.
Найбільшими майстринями в цьому мистецтві були жінки Раджастана, з
родючих долин, розташованих на північний захід від Делі. Вони
розмальовували наречену напередодні весілля. Досвідчені родички за
допомогою тонких дерев`яних або металевих паличок, вручну виводячи
хитромудрі візерунки на руках і ногах, присвячували її в таємниці
шлюбних уз [1, с.24].
Традиційний малюнок настільки складний і хитромудрий, що
працювати над ним доводилося кілька днів. Але чим витонченіше
виходив малюнок, тим більше наречена була присвячена в таємниці
еротики. А від стійкості татуювання залежала тривалість свята у
нареченої. За індійською традицією, до тих пір, поки на тілі молодої
трималася весільна тату, дівчина звільнялася від всіх повсякденних
турбот і обов`язків [1, с.35].
Бойове розфарбування воїнів перед полюванням або боєм, барвисті
зображення, що наносяться на тіло перед релігійними обрядами, - це
лише передумови того, що ми сьогодні називаємо боді-артом. Як і
впродовж багатьох століть, такий прояв людських почуттів та емоцій
залишається актуальним і сьогодні. Поєднання малюнків на тілі з
танцем, мімікою і жестами дозволяє особливо яскраво розкривати ту
історію, яку художник прагне уявити. Графіка і живопис, дизайн і
перукарське мистецтво – це лише мала дещиця того, що вбирає в себе
боді-арт.
Найбільш безпечний метод прикраси свого тіла – бодіпейнтінг –
розпис по тілу, де основне місце займає розмалювання обличчя та тіла,
який створює красивий тон на шкірі при використанні пудри або крему
для тіла [4]. Для цього існує спеціальний грим для тіла з домішком
золотого блиску. Другим важливим видом є татуаж. Татуювання –
зображення (малюнок) на шкірі живої людини та процедура його
нанесення. Тату належить до числа найбільш древніших мистецтв і
звичаїв. Можна зазначити такі типи татуювання: ритуальне татуювання,
оберіг, татуювання напам'ять, страхітливе татуювання, кланове тату,
еротичне тату, комерційне тату [2, с. 3].
Досить модно зараз і татуювання хною (менді) [5]. Основна
перевага таких татуювань — вони можуть триматися від одного тижня
до місяця і сходять у міру оновлення шкіри.
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Пірсинг — третій вид боді-арту. Сам термін означає не що інше як
"проколювання дірок", з носінням у них сережок, кілець, патронних
гільз і решту гарних, але абсолютно зайвих предметів. Підходящим
місцем для пірсингу можуть виявитися найрізноманітніші частини тіла:
від пупка до язика. Зазвичай, пірсинг вважається досить безпечним
заняттям. Дірки, проколоті стерильною голкою, не спричиняють ні
запалень, ані заражень.
Скарт – четвертий вид поки ще не дуже розповсюджений, —
скарификація або шрамування – це найбільш варварський вид. Він
передбачає нанесення на шкіру досить глибоких порізів, що залишають
шрами. Варіацією на тему є так званий "бредінг" (або клеймування). Тут
шрами або малюнки наносяться за допомогою розпечених металевих
предметів.
Боді-арт влаштувався на обкладинках журналів і в фотогалереях,
його використовують для театральних вистав та рекламних плакатів, але
його рідко побачиш на міських вулицях або в офісах компаній, тому що
наскільки б не був розкутий сучасна людина, представити боді-арт у всій
його повноті в буденному житті досить складно. Фотосесії, карнавали,
презентації — це та стихія, де боді-арт постає у всій своїй красі. Існує
безліч матеріалів та технік нанесення боді-арту: хна, аквагрим, гуаш,
фломайстери, акрилові, флюоресцентні та фарби для тату [3].
Аквагрим– це грим на водній основі, який застосовується для
нанесення малюнків різної кольорової гами. Він хороший тим, що не
розтріскується і швидко висихає. Крім того, він, на відміну від акрилових
фарб, практично ніколи не призводить до виникнення алергічних
реакцій.
Гуаш застосовується найчастіше початківцями боді-арту. Вона
легко наноситься і легко змивається, але тримається зовсім недовго.
Крім того, гуаші властиво розтріскуватися, тому краще її розбавляти
вазеліном або гліцерином.
Олівець для розпису шкіри. Розпис за допомогою нього тримається
близько неділі. Фломастер для малювання тату. Малюнок цим художнім
інструментом тримається близько трьох днів. Такий олівець можна
використовувати при нанесенні різнокольорових орнаментів.
Акрилова фарба відрізняється хорошою стійкістю і відмінно лягає
на шкіру, але може викликати алергічну реакцію, тому краще відразу
дізнатися у моделі про наявність будь-якої алергії.
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Останнім часом стало модно додавати в засоби для розпису
флюоресцентні фарби. І не дивно, адже в темряві такий боді-арт
виглядає просто дивовижно, як жива фантазія[1, с.15].
Отже, боді-арт відноситься до сучасного графічного мистецтва.
Існує декілька видів прикраси тіла людини, а саме: тату, макіяж,
пірсинг, менді та власне розпис фарбами на водяній основі, яка не
шкодить шкірі. Боді-арт сьогодні – це не тільки модне мистецтво
красивого малюнка на тілі, а ще й відмінний засіб у рекламних
кампаніях.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСТОБУДІВНИХ
РІШЕНЬ
Планувальна організація території (процес і результат) це
раціональне просторове поєднання функціонально-територіальних
елементів (виробництва, розселення, природокористування), які
об'єднуються структурами управління з метою створення і підтримання
повноцінного середовища проживання людини. [1]
Відносини міст з оточенням є важливим предметом наукових
досліджень демографів, економістів, соціологів, архітекторів, урбаністів
та інших представників. На рівні сучасних наукових знань
досліджуються проблеми регулювання відносин великих міст з
оточенням, буквально виступаючи новим містобудівним апаратом, який
суттєво доповнює й розвиває теоретично-методологічну базу
містобудування. Відносини міста і приміської зони розкриваються в
системі
виробничих,
трудових,
культурно-побутових,
сільськогосподарських, інфраструктурних, рекреаційних зв’язків.
Теоретико-методологічне значення для розв’язання завдання
мають дослідження, пов’язані з регіональною проблематикою. Різні
аспекти відносин міст і приміських зон досліджуються в роботах
вітчизняних і закордонних науковців.
Територія міста, приміської зони та селищ становлять цілісне
суспільно-просторове утворення, в межах якого відбувається спільне
використання людських і природніх ресурсів, інфраструктури,
формуються взаємозалежні процеси, пов’язані з задоволенням потреб
мешканців цих територій. Населення приміської зони тісно пов’язане з
містом, оскільки спектр послуг отримують саме тут, що надає їм
переваги щодо умов проживання порівняно з іншими територіями
сільської місцевості.
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В умовах змін форм власності та систем господарювання
виникають питання проблеми агломерації, які поширюються на багато
кілометрів навколо свого центру. Питання ефективного просторового
планування та містобудівного проектування важливі ще й у зв’язку з
зростанням ролі територіальних громад, які зазвичай не розуміють
важливості системних робіт, що може спричинити втрату системної
цілісності територій, викликати загострення соціально-економічних
проблем, погіршення стану природнього середовища.
Питання потребує вирішення з урахуванням нових умов у державі,
інтеграції підходів і методів регіоналістики, містобудування,
територіального
планування,
для
підвищення
ефективності
містобудівних рішень. Результатом буде обґрунтування теоретичних
положень і методик розробки містобудівних рішень щодо підвищення
ефективності організації приміського простору міст, а також механізмів
регулювання територіальних відносин міст та приміських зон.
Місто та сільські території як просторові форми життєдіяльності
людини поєднують у собі техногенну, природно-ресурсну та соціальну
складові, що визначають рівень та умови задоволення потреб мешканців
цих територій. Міста володіють ширшими можливостями для
задоволення потреб, дозвілля, забезпечують вищий рівень та
розширюють можливості вибору місця роботи і типу житла, інформації,
спілкування. Сільські території включають послуги, що задовольняють
основні потреби населення в навчанні, вихованні дітей, охороні дітей,
охороні здоров’я, спорту, торгівлі, зв’язку тощо.
Ефективність сільськогосподарського виробництва є значно
нижчою від його потенційних можливостей. Дослідженню проблем сіл і
сільської місцевості приділяється значна увага у вітчизняній науці.
Вивчаються соціальні процеси в селах, зміни в структурі
землекористування та системі загосподарювання територій, нові функції
сільської місцевості тощо. Особливе місце серед них займає вивчення
змін у селах на територіях міських агломерацій, зокрема зміни функцій в
ієрархії поселень, поглядів на сільську місцевість з точки зору процесів
урбанізації, вивчення агломераційних ефектів. Популярними є
дослідження окремих функцій сумісних зон, наприклад, рекреаційних і
сільських, сільських і урбанізованих, урбанізованих і рекреаційних.
Тобто архітектурно-містобудівні дослідження сіл у міських агломераціях
охоплюють широке коло питань і пов’язуються як з питаннями
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оптимізації відносин міст з приміськими територіями, так і з
удосконаленням, системою розселення та архітектури сіл. [2]
Пріоритетними напрямками щодо сталого розвитку населених
пунктів є раціональне використання територіальних ресурсів міст і
приміських зон на основі реалізації планувальних моделей компактного
поселення та використання ефективних адміністративно-правових
механізмів регулювання землекористуванням, поліпшення екологічного
та санітарно-гігієнічного стану населених пунктів тощо.
Землі у межах населених пунктів з урахуванням їх основного
цільового призначення використовуються власниками земельних
ділянок і землекористувачами передовсім для містобудівних потреб,
тобто для розміщення та експлуатації будинків і споруд житлового,
громадського,
транспортного,
виробничого,
комунального,
природоохоронного, іншого призначення, вулиць і доріг, магістральних
інженерних мереж, об'єктів ландшафтної архітектури та ін.[3]
В просторовій сфері відбувається деградація цінних сільських
територій і орних земель, природних, культурних та рекреаційних
ландшафтів. Проявом цього процесу є погіршення стану природнього
середовища та занепад існуючих виробничих територій. Пропозиції
ревіталізації, зміни функціонального призначення таких ділянок на
відпочинково-рекреаційні, реабілітаційні та ін. об’єкти, вдихне нове
життя в пустуючі території.
Аналіз даних зростання населення і території населених пунктів
показує, що стрімка урбанізація життя населення як об’єктивний процес
розселення і більш потужного розвитку продуктивних сил суспільства в
період науково-технічної революції потребує збільшення територій
(земельних і природних ресурсів), що неможливо забезпечити без
нанесення шкоди сформованій у природі екологічній рівновазі.
Необхідне науково обґрунтоване регулювання і нормування
використання територій у процесах розселення і комплексного
формування урбанізації систем як середовища проживання людини
(соціальної, економічної й культурної діяльності) у єдності з природою,
щоб відвернути можливі незворотні наслідки незбалансованого процесу
залучення нових земельних ресурсів у сферу урбанізованого впливу. [4]
В даний період існують теоретичні, методологічні та практичні
напрацювання, які допомагають обґрунтувати розв’язання задач, що
виникають у відносинах міст і приміських зон. Проте актуальними і
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важливими залишаються: подальший розвиток теоретичних та
методичних положень містобудівних рішень у регулюванні відносин
міст і приміських зон; підвищення ефективності містобудівних рішень у
регулюванні таких відносин, що сприяло б вирішенню проблем в нових
соціально-економічних умовах та жорстких екологічних і ресурсних
імперативів їх розвитку.
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УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРН ЯК АРХІТЕКТУРНИЙ
СТИЛЬ
Модерн як стиль, гнучкий та відкритий для новацій, брався і
успішно розв'язував будь-які архітектурні завдання, побудову як
суспільно значимих, так і приватних архітектурних споруд.
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Серед них—ратуші, ринки, театри і казино, універмаги, крамниціі
пасажі, банки і кінотеатри, столичні особняки нових багатіїв і садиби в
сільській місцевості. Доволі повно модерн в архітектурі відбився і в
побудові численних вокзалів у віддалених місцевостях, позаяк
піднесення модерну збіглося з масовим розвитком будівництва як такого
та розбудовою залізниць.
Якщо для побудови вокзалів в столичних і великих містах та
промислових центрах використовували індивідуальні проекти, створені
уславленими архітекторами, для будівництва в провінціях та віддалених
місцинах будували за типовими проектами. Типові проекти вокзалів в
Російській імперії доручили створити архітекторові Желязевичу
Рудольфу Андрійовичу (1810-1874).
В Російській імперії в другій половині 19 ст. розробку класів і типів
залізничних станцій доручили інженеру Мельникову П.П. Два вищі
щаблі класів відвели для столичних і великих міст. Були проведені
архітектурні конкурси на проекти великих вокзалів. Свої проекти для
них розробила низка архітекторів нової генерації, серед них Лев
Кекушев, С. Красовський, Г. Гримм, К. Тон та ін.
Суспільне розмежування, притаманне державам зі значними
домішками феодалізму, було притаманно і розділу пасажирів на три
класи. Для імператорської родини будували окремий імператорський
павільйон. Апартаменти з тогочасним комфортом і декором будували
для керівництва, а бараки і пристосовані приміщення відводили для
численної обслуги і робітників.
Іноді вокзали за індивідуальними проектами створювали і в
невеликих містах, мало до того відомих широкому загалу (вокзал
Сабліно, вокзал Жмеринки, розкішним вважали пасажири вокзал в мало
відомому Козятині за примхливість цегельних деталей, Вінницька
область, Україна). Триповерховий, вибудований з цегли вокзал міста
Оренбург нагадував палац великого міста.
Якщо стіни вокзалу тинькували, дозволялось розфарбування у два
кольори, білі деталі, а тло жовте, блакитне, зелене, рожеве, що
підсилювало зовнішню привабливість вокзалу.
В країнах багатих лісом продовжилось також використання
деревини і для створення вокзалів. Для будівництва вокзалу могли
використати цеглу, для допоміжних і господарських споруд деревину.
При будівництві вокзалів на пустельних чи малозаселених ділянках
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масштаб і розміри вокзалу були вказівками на майбутню значимість
поселення, адже вокзал відігравав містобудівну роль і ставав
архітектурною домінантою поселення разом із храмами
Модерн як новий культурно-історичний напрям в Європі виникає в
середині 90-х рр. XIX ст. Основними його рисами були декоративність,
опертя на культурну спадщину бароко, рококо тощо, втілення
національного колориту і традицій народного мистецтва.
Основною причиною появи нового стилю був перехід від
патріархально-аграрно-ремісничого до індустріально-урбаністичного
суспільства. Розвиток промисловості сприяв виникненню нових
технологій і матеріалів (бетону, залізобетонних конструкцій,
використання металу в масовому житловому будівництві).
Важливу роль у формуванні нового стилю відіграв соціальний
чинник, пов'язаний з динамічними процесами урбанізації. Відтік
населення з сіл, зростання міст, інтенсивне житлове будівництво,
забудівля великих міст, культ машин, техніцизм - усе це створювало
передумови для виникнення нових форм мистецтва. На зміну
аристократичної культури столичних центрів і панських маєтків ішла
нова демократична культура міст. Салони як центри аристократичної
культури поступаються демократичним клубам, народним домам,
великим концертним залам. Мистецтво набуває серійного характеру та
великих форм, організується за фабричними зразками.
Формуванню стилю архітектурного модерну в Україні сприяла
діяльність великих архітектурно-будівельних фірм, які опановували нові
інженерні рішення та модерні технології (В.Ніколаєва та В. Городець
кого у Києві, О.Гінзбург, І. та С. Загос-кіних у Харкові, І.Левинського,
Е.Жиховича у Львові).
Архітектурний модерн в Україні репрезентований чотирма
основними тенденціями: І) декоративізм (модернізація архітектурної
спадщини); 2) національний стиль; 3) раціоналізм; 4) стиль сецесії на
західноукраїнських землях.
Класичним зразком українського архітектурного модерну став
будинок "з химерами" архітектора В.Городецького по вул. Банковій.
Збудований в 1901 - 1903 pp. в експресивному стилі неоромантизму, він
являв собою перехідний тип між особняком та прибутковим будинком.
Зовнішній вигляд будинку творив єдиний ансамбль з вишуканими
модерними інтер'єрами. Фасад був прикрашений колонами, що
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увінчувалися пластичною композицією екзотичних звірів, які мали
демонструвати переваги нових будівельних матеріалів та технологій.
До найвидатніших прикладів палацевої архітектури в Україні
належать царський палац в Лівадії, збудований в 1910-1911 pp. в
неоренесансному стилі архітектором М.Красновим. До кращих зразків
архітектури модерну з неоренесансними рисами належить "Ластівчине
гніздо", збудоване архітектором О.Шервудом у 1912 р.
Однією з найефектніших споруд у Києві в стилі модерн з
елементами італійської неоготики став збудований в 1902-1905 pp. за
проектом архітекторів О.Кобелєва та О.Вербицького Державний банк по
вул. Інститутській. Будинок становив органічну єдність внутрішніх
пишних інтер'єрів, прикрашених ліпниною й розписами, та зовнішньою
архітектурою з використанням граніту і декоративної пластики.
У формах неокласицизму з впливом античних зразків в 1904-1906
pp. була збудована Міська бібліотека в Одесі за проектом архітектора
Ф.Нестурха. Фасад будівлі прикрашений портиком з іонічними
колонами, верхню частину вінчають шість каріатид в античному дусі з
манускриптами, книжками та вінками в руках. Ці елементи класицизму
вдало поєднувалися з модерністичними знахідками - вікна двох поверхів
бібліотеки об'єднувалися спільними наличниками. В Києві неоампір був
представлений спорудами Педагогічного музею (1909-1911 pp.,
архітектор П.Альошин) та Пасажу (1913-1914 pp., архітектор П.Андрєєв).
Важливим доробком українського модерну було створення
національного стилю в архітектурі, в якому співіснували дві тенденції стилізація під народну архітектуру та відродження традицій
українського бароко.
Поштовх до формування національного стилю поклав конкурс
проектів на приміщення земства, перемогу на якому серед визначних
майстрів виборов молодий митець В.Кричевський. За його проектом у
1903- 1908 pp. збудований будинок Полтавського земства. Центром
композиції є хол з парними сходами, оточеними колонадою другого
поверху, та великий зал засідань, прикрашений орнаментами та
живописом художників С.Васильківського і М.Самокиша. Виконані
ними живописні полотна набувають патріотичного змісту та
національного
пафосу,
проголошуючи
ідеї
демократичного
самоврядування ("Вибори полковника Пушкаря"), захисту рідного краю
("Козак Голота"), економічних та торговельних зв'язків ("Чумацький
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Ромоданівський шлях"). На фасаді зображені шити з гербами козацьких
полків Полтавщини, чудово різьблені двері оздоблені орнаментом на
тему "Дерево життя". Ця пам'ятка українського модерну в
національному стилі виступала зразком синтезу мистецтв, що
відповідало давнім архітектурним традиціям українського народу.
У національному стилі збудовано в 1911 - 1913 рр. (архітектори
К.Жуков та М.Пискунов) Харківське художнє училище, у 1916 - корпус
водолікарні Миргородського курорту (архітектор В.Зуєв, художник
О.Сластьон). Під впливом традицій козацької церковної архітектури в
1902-1906 рр. була збудована Покровська церква в с. Пліщивці на
Полтавщині (архітектор Кузнецов), яка повторювала форми шедевра
дерев'яної архітектури козацької доби - Троїцького собору в Новоселиці
(нині Новомосковськ, Дніпропетровська обл.). Будинок лікарні
Сольського у Львові, збудований за проектом архітектора
ОЛушпинського, репрезентував модернізовані традиції гуцульської
народної архітектури.
Третій напрям в архітектурі українського модерну - це
раціоналістичний модерн. Для нього притаманними були стриманість,
аскетизм, мінімізація щодо прикрас та оздоблення, переважно
геометричні форми.
Видатним взірцем раціоналістичного модерну став збудований
(архітектор Г.Гай) у 1908-1912 рр. Бессарабський ринок у Києві. Він став
першим критим ринком в Україні, що відповідав модерним стандартам:
оригінальна шарнірна конструкція, новітнє технологічне обладнання,
що давало змогу зберігати продукти, подання води, вентиляція,
опалення. Металеві арки-ферми, скло, великі вітрини, висота залу (по
центру 32 м), простір вражали величчю і демонстрували нові матеріали
та технології. В цій споруді поєднувалися модерні, раціоналістичні
форми з національними мотивами. Так, фасад будівлі прикрашений
великими вітринами традиційної та аркової форми, рельєфами
скульпторів Т.Руденка та О.Теремця, кованими квітами, орнаментами з
цегли. Вражає металопластика на ґратах воріт, де зображені зграї качок,
над воротами - бичачі голови, що відбиває народні мотиви, які природно
поєднувалися з модерно-раціоналістичною стилістикою.
В архітектурі модерну, на відміну від інших стилів ХХ ст., було
винайдено оригінальні форми, які до того часу не зустрічалися у вже
відомій нам архітектурі. При всьому нашому захопленні іншими
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стильовими напрямками, треба зазначити, що в них використовувались
форми та естетичні архетипи, що вже існували в архітектурній історії.
Можливо, з усіх стилів початку ХХ ст., саме в модерні найбільш повно
проявився «дух епохи», що стрімко розвивав науку та технології,
змінюючи якість і форму людського буття. Втім висока вартість ручної
роботи з оздоблення будівель призвела до швидкої трансформації
модерну в «раціоналістичний модерн», більше пристосований до вимог
індустріального будівництва. Подібно до того, як твори митців «руху
мистецтв і ремесел» програвали у конкуренції з індустріальним
виробництвом, будівництво у стилі модерн не могло бути масовим, й
залишалось доступним у всій своїй пишноті лише для дуже багатих
замовників. Проте на поширення та розвиток українського
архітектурного модерну це помітно не вплинуло, оскільки в ньому,
здебільшого, пластичні форми, які потребували копіткої ручної роботи,
використовувались обмежено (ліпні арки складної конфігурації,
художній розпис стін та стель, скульптура, декоративні елементи
фасадів, панно, вітражі, ковані решітки та ін.). Розглядаючи численні
приклади українського архітектурного модерну, варто відзначити, що
він містив у собі більше, ніж втілення естетичної програми локального
прояву модерну. Він став одним з аспектів і водночас проявів української
культурної ідеї та національного романтичного міфу початку ХХ ст.
Український варіант модерну був досить своєрідним і мав свої
особливості. В силу того, що українські землі не мали власної
державності, були роз’єднані і фактично перебували в статусі провінцій,
суспільний розвиток у них був уповільненим порівняно з провідними
європейськими країнами, тому і конфлікти між цивілізацією і
культурою, художником і суспільством не були такими гострими.
Ці фактори і визначили приглушений, слабко виражений,
нерозвинутий характер українського модерну. Ось чому характерною
рисою українського імпресіонізму, наприклад, є деяка декоративність,
передусім перевага елементів рисунку над кольором. Тут уже
проявилися деякі основні риси, притаманні українській образотворчості,
а саме: як культ лінії; схильність до чіткого графізму тощо. Окремі злети
світового рівня тільки відтіняли загальну провінційність та глибоку
традиційність української культури.
Український модернізм не сформувався як національна самобутня
течія, а виявлявся лише у творчості окремих митців. Цей стиль,
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особливо в літературі, зазнав значного впливу романтизму, що
пояснюється як традицією, так і ментальністю українського народу.
Своєрідність українського варіанта модернізму полягає в тому, що
він із естетичного феномену перетворився на культурно-історичне
явище. Став спробою подолання провінційності, другорядності,
вторинності української національної культури, формою залучення до
надбань світової цивілізації. Він ніби символізував перехід українського
суспільства від етнографічно-побутової само-ідентифікації, тобто
вирізнення себе з-поміж інших, до національного самоусвідомлення визначення свого місця і ролі в сучасному світі.
Список використаних джерел
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БУДІВЛІ, В ЯКИХ МИ ЖИВЕМО
Анотація: розглядається питання формування житлових будинків
(садиб) для представників творчих професій: митців, архітекторів,
акторів, письменників. Наведені рекомендації стосовно оптимального
функціонального складу, функціонально-планувальної організації
житла із застосуванням ряду принципів, виявлено особливості
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архітектурно-планувальної організації та загальних композиційних
рішень.
Ключові слова: житловий будинок, садиба, апартаменти,
функціональний склад, планувальна організація, композиційне
рішення.
Сьогодні під поняттям «садиба» розуміється житловий будинок та
господарські споруди із прилеглою територією. До складу класичної
садиби входять: житловий будинок, флігелі та різноманітні господарські
споруди, парк із альтанками, алеями, декоративними водоймами та
іншими елементами ландшафтного дизайну. Індивідуальний житловий
будинок зокрема та садиба взагалі відображають смаки власника, його
культурний та матеріальний рівні. Особливістю садибної культури є те,
що внутрішнє та зовнішнє середовище зазвичай віддзеркалюють
особистість господаря, його стиль та спосіб життя і тісно пов’язані між
собою. Помешкання може розповісти багато про свого власника. Отже,
без перебільшення можна зазначити, що садиба - це друге я людини.
Садиба – це не лише архітектурний ансамбль із житлових та
нежитлових споруд, алей, терас для спілкування за чашкою чаю, а й
явище значно ширшого значення, у якому простежується синтез
архітектури, природи, культури, мистецтва.
В останні роки садиба стала предметом особливої уваги: так,
спостерігаємо процес будівництва та відтворення так званих «родинних
гнізд» місць для зібрання родини, збереження та примноження
традицій.
У даній статті хотілося приділити увагу виявленню особливостей
архітектурно-планувальної організації житла для представників творчих
та гуманітарних професій. Житлові будинки для представників даних
професій повинні надавати своїм господарям свободу розвитку та
особистісного зростання, стимулювати творчий процес. Такі житлові
споруди повинні налаштовувати на гармонійний лад. Проектуючи
садибу не слід забувати, що вона для власника являється облаштованим
для себе, родини та друзів світом.
Зважаючи на те, що представники таких творчих професій, як
художники, музиканти, актори, письменники зазвичай мають гнучкий
та досить нестандартний графік роботи, при проектуванні житла для них
необхідно передбачати ряд автономних приміщень для роботи, які в той
же час повинні бути функціонально та візуально пов’язані із загальною
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функціональнопланувальною структурою житлового будинка. Це
можливо досягти завдяки застосуванню при проектуванні принципу
«перетікання простору», який полягає у формуванні просторів, що
доповнюють один одного, поєднані між собою і, водночас автономні
(розмежовуються некапітальними пересувними перегородками).
Створенню особливої творчої атмосфери також сприятиме
використання принципу синтезу мистецтв в архітектурних рішеннях
житлових будинків: включення вітражних та мозаїчних композицій,
монументального живопису та скульптурних груп в інтер’єрі та
екстер’єрні рішення, а також застосування гармонічних колористичних
рішень. Так, у проекті житлового будинка для художника застосування
вищезазначених принципів виявляється у «перетіканні» простору холу у
простір вітальні та майстерню. Простір робочої майстерні візуально
відокремлюється від вітальні розсувною перегородкою, яка дозволяє у
разі потреби повністю ізолювати її та навпаки [2, с. 4, 10, 18].
Перший поверх формується з приміщень загального користування:
робочої зони – майстерні, вітальні та кухні-столової. На другому поверсі
розташовуються житлові кімнати для господарів та гостей будинку.
Також у даному проектному рішенні необхідно відмітити особливе
трактування оточуючого середовища (зокрема паркової зони), як
продовження інтер’єру житлового будинку, завдяки відкритій терасі,
вихід на яку організовано безпосередньо з майстерні. Особливістю даної
садиби є те, що пейзажний сад та житловий будинок тісно пов’язані між
собою та зі стилем життя власника: паркова зона пристосована не лише
для відпочинку, але і для зосередженої інтелектуальної та творчої
роботи. Живописні доріжки, ландшафтні композиції з дерева, кущів та
квітів, відкриті галявини можуть налаштувати, як на відпочинок, так і на
робочий процес
В архітектурному рішенні житлового будинку використано
елементи ордерної системи та закладено класичний образ. Спираючись
на історичні традиції, перш за все класичної архітектури,
використовуючи принцип поступового «розкриття» будівлі, складне
формоутворення, вдалось створити досить цікаве та неординарне
архітектурно-планувальне
рішення
та
створити
образ,
що
запам’ятовується.
Будинок для актора у м. Ялта являє собою універсальний простір,
який легко пристосувати та перепланувати під ті чи інші потреби, із
202

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

незмінною (зафіксованою) зоною санітарних вузлів та вертикальних
комунікацій. В об’ємно - просторовій композиції даного житлового
будинка архітектурна форма слідує за функцією: у великому
напівкруглому
просторі
розташовано
майстерню
відкриту у
прямокутний простір робочого кабінету (для занять музикою,
проведення репетицій, опрацювання сценаріїв тощо). Також даний
простір межую із зоною для відпочинку, відокремленою від робочої
зрони розсувними перегородками. Поруч із майстернею організовано
невеличку зону для приготування їжі Отже, у разі потреби, у даному
будинку можна не лише проживати, а і працювати досить тривалий час.
На першому поверсі будинку знаходиться вітальня та житлова зона.
Додатковий комфорт у житловому будинку створюється завдяки
застосуванню панорамних вікон та вітражних вставок, що сприяє єдності
житлового простору із оточуючим середовищем, природою. У рішення
генерального плану також закладено певний зміст в частині організації
підходів до будівлі. Гостям пропонується не прямий короткий підхід до
будинка, а доріжка гнучкого абрису, завдяки чому архітектура
житлового будинку поступово розкривається з різних ракурсів і справляє
значно більше враження на глядача. Краса «чистих» архітектурних
форм житлового будинку і його зручність для проживання та роботи –
це основна концепція даного проекту.
Проектуючи житло для письменника слід пам’ятати, що воно
обов’язково повинно містити автономну зону для творчої роботи, а
також для зону для ділових зустрічей із видавцями, літредакторами
тощо, яка повинна бути пов’язана із загальною вітальнею та бібліотекою.
У проектному рішенні житлового будинка для письменника у м. Києві
центральна кімната із верхнім світлом виступає багатофункціональною
зоною для ділових зустрічей, прийому гостей і у разі потреби може бути
ізольована від загального простору будинка розсувними перегородками,
або бути відкритою у загальний простір. Даний простір функціонально
пов'язаний із автономним кабінетом для роботи, бібліотекою, а також
кухнею. Особливістю даного проекту, як і двох попередніх, є наявність
значної кількості терас та балконів на першому та другому поверхах, що
сприяє єдності внутрішнього та зовнішнього простору, робить
проживання та перебування в будинку більш комфортним, налаштовує
на спокійну творчу роботу, сприяє гармонізації середовища. Таким
чином, проектуючи садиби та житлові будинки для людей творчих
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професій бажано застосовувати принцип «перетікання простору»
будівлі, який полягає у функціональній пов’язаність між собою
приміщень різного призначення які є невід’ємною частиною загального
творчого процесу та принципу «розкриття» будівлі в оточуюче
середовище, що полягає у єдності внутрішнього та зовнішнього
просторів, що дозволить створити більш комфортну та творчу
атмосферу, збалансувати функціонально - планувальну структури,
виділяючи місця для автономної роботи і водночас не відокремлюючи їх
від місць загального використання та спільного перебування, а також
пам’ятати про застосування різних видів мистецтв як в інтер’єрах так і в
екстер’єрах різних будівель садиби.
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ТЕРАСНА ДОШКА З ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ
Популярний прийом облаштування веранди, тераси, ганку,
садових доріжок або майданчика біля басейну – укладання ламелей з
деревинно-полімерного композиту. Настил, що імітує дерево, візуально
привабливий, додає ділянці затишку, а ландшафтного дизайну
індивідуальності і стильності. Важлива гідність обробки – можливість
самостійної установки терасної дошки. Для реалізації задуманого
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проекту необхідно правильно вибрати декінг і слідувати нескладної
технології монтажу. Терасна дошка: технологія виробництва і склад
полімерного декінга «Полівуд» – сучасний оздоблювальний матеріал,
при виготовленні якого застосовується різні породи дерева, пігменти,
полімерні добавки і наповнювачі, що покращують якісні характеристики
декинга. Так звана «термо-деревина» стала гідною альтернативою
пиломатеріалів з натуральної деревини. Процес виробництва декінгдошки повністю автоматизований і складається з наступних основних
етапів: Поставка та дроблення деревини, стебел топінамбуру.
Висушування деревної стружки та стебел топінамбуру і їх подрібнення.
Науково дослідною роботою по цьому питанню ми займаємось в
даний час на кафедрі будівництва. Підбір компонентів і дозування.
Найбільш вдалим вважається співвідношення дерева і полімерів – 1:1.
Пресування матеріалу і формування терасових ламелей. До складу
декинга входять наступні компоненти: Органічний наповнювач
(деревина, тирса, подрібнені стебла топінамбуру) – 40-70%. Сполучні
матеріали (поліпропілен, поліетилен, полівінілхлорид) – 30-60%. Дуже
рідко в якості сполучного компонента додають крохмаль зерновий,
відходи від переробки паперу та ін. Хімічні добавки (УФ-стабілізатори,
пігменти, наповнювачі) – близько 5%. Процентне співвідношення
компонентів визначає якісні характеристики готового виробу. Чим
більше органічного складника, тим краще зовнішній вигляд декинга –
покриття складно відрізнити від натуральної деревини. Однак
вологостійкість і довговічність матеріалу погіршуються.
ДПК володіє відмінними експлуатаційними якостями естетичний
зовнішній вигляд і можливість використання матеріалу при
облаштуванні різних споруд; екологічність – в складі немає
формальдегідних смол і свинцю; обробна поверхня не ковзає; стійкість
до механічних пошкоджень; декінг з високим вмістом органічних
речовин виділяє запах деревини і має хороші тактильні якості; матеріал
простий у догляді – не потребує лакування, фарбування; завдяки
наявності полімерів композит не піддається гниттю і стійко переносить
високу вологість; стійкість до температурних коливань та появи корозії;
легкість обробки, укладання і демонтажу терасної дошки своїми руками;
період експлуатації декинга – більше 30-ти років. Склад матеріалу.
Співвідношення
компонентів
дерево(топінамбур)/полімери
позначається на зовнішньому вигляді і довговічності дошки: 70/30 –
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декінг складно відрізнити від натуральної деревини. Перед покупкою
важливо уточнити, який полімер використовувався при створенні
декінга: Поліпропілен, або поліетилен. Матеріали з цими складовими
належать до єдиного класу. Мінуси ДПК: низька зносостійкість і
міцність, горючість і досить слизька поверхня (навіть у сухому стані).
Крім того, під впливом сонячних променів стійкість до продавлювання
різко знижується, і покриття можна пошкодити при ходьбі на каблуках.
Плюс – дешевизна вироби. Полівінілхлорид. Дошка на основі ПВХ
відрізняється низьким класом горючості, стійкістю до стирання і УФпроменів. Поверхня, облицьована таким декінгом, не ковзає, тому
матеріал рекомендований при оформленні пірсів, басейнів і саун.
Структура виробу. Розрізняють повнотілі дошки і з порожнечами.
Цілісні ДПК більш міцні і якісні. Матеріал рекомендується
використовувати для настилу за межами приміщення, де можливі ударні
навантаження (падіння важких предметів – каменів, металевих
предметів). Наприклад, на технічних майданчиках, у гаражах або
паркувальних ділянках. Для укладання підлоги на закритій веранді
підійде пустотіла дошка. Для покриттів із середнім ступенем
навантаження краще вибрати різновид порожнистої ДПК з
циліндричними порожнинами.
Важливо! Щоб знизити ковзання при облаштуванні зони біля
басейну, ганку або доріжки з терасної дошки своїми руками необхідно
вибирати моделі з текстурованою протиковзкою поверхнею «антісліп».
Зовнішній вигляд. Розмальовка декинга підбирається з урахуванням
дизайну наявних елементів і загальної стилістики споруди. Готовий
настил повинен гармонійно поєднуватися з ландшафтом прибудинкової
території, садом і оформленням штучного водоймища. Треба оглянути
«полівуд» і переконатися, що дошка пофарбована рівномірно – на
поверхні не повинні міститися колірні пігменти і різні вкраплення.
Способи монтажу терасної дошки Кріплення терасної дошки
виконується одним із способів: відкритим чи закритим. Відкритий метод
вимагає створення отворів по довжині ламелей. Для фіксації підходять
саморізи, оброблені антикорозійним покриттям, який запобігає появі
іржі. Щоб композитний матеріал не розтріснувся при укрученні
саморізів, дошку спочатку присверливают до опорних балок.
Капелюшки шурупів утапливаются в дошку і накриваються заглушками.
Покриття,
викладене
відкритим
способом,
називається
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«клепанным».Між декінг-ламелями необхідно витримувати зазор
близько 3-5 мм, так як при нагріванні ДПК розширюється. Закритий
метод передбачає використання спеціальних скоб. Приховану установку
краще виконувати на рівну бетонну основу. Поверхня повинна мати
незначний ухил, щоб волога не накопичувалася під лагами. Переваги
методу: зовнішня привабливість покриття і витримування рівного
зазору між ламелями.
Висновок полівуд являється перспективним будівельним
матеріалом який можна виготовляти в нашій області на одному із
лісопереробних підприємств з використанням полімерів виробництва
хімічного підприємства (ПаданаКемікалКомпаундс)дошку полівуд
можна використовувати для будівництва малих архітектурних форм в
парках, скверах на берегах річок і озер і даційно використовувати в
портах.
Список використаних джерел
1)https://isu.org.ua/terasna-doshka-riznovydy-harakterystyky-josoblyvosti-ukladannya/
2)http://talanx.com.ua/2026-terasna-doshka-z-polmernogo
kompozitu.html
3)http://tardex.ua/ua
4)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%
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АПСАЙКЛІНГ ЯК МОДНА ТЕНДЕНЦІЯ В МИСТЕЦТВІ
Вступ. У цій статті наведено аналіз апсайклінгу як значимої ніші в
мистецтві та демонстрація особливої взаємодії вторичних ресурсів з
екоспоживанням.
Ключові слова: апсайклінг, екодизайн, екоспоживання, модна
тенденція, консьюмеризм.
Метою цієї статті є бажання привернути увагу до проблеми
обмеженості ресурсів, зниження вартості готової продукції за рахунок
використання більш дешевої сировини, а також боротьба з
забрудненням навколишнього середовища.
Основна частина. Консьюмеризм або суспільство споживання з
його постійним тиражуванням та перевиробництвом матеріальних благ
зіткнулося з проблемою кінцевості ресурсів. Паралельно з цією
проблемою виникає активний рух, спрямований на захист довкілля та
збереження його ресурсів. Він встановлює доктрину екоспоживання, а з
точки зору консьюмеризму – ця сама доктрина повинна задовільнити
бажання споживача, а отже надати необхідний продукт. Таким
продуктом виступають речі, створені шляхом апсайклінгу англомовний термін «upcycling», який можна інтерпретувати як
переробка з удосконаленням -, які одночасно є товаром та способом
захисту довкілля. [1].
Сьогодні цей процес підтримують державні органи у всіх
цивілізованих країнах, долучають населення до створення чогось
незвичайного різними засобами мистецтва.
Європейські еко-дизайнери, митці стали використовувати його ще
на початку 2000-х. Суть апсайклінга в тому, що у вас є сміття, а через
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деякий час це вже елемент декору або одягу, модний аксесуар, твір
мистецтва або меблі. На цьому можна побудувати навіть виробництво,
так, в Німеччині на одній зі швейних фабрик сумки виготовляють з
непотрібних рекламних банерів. [2].
У нашій країні знайти приклад апсайклінга на промисловому рівні
складно, проте багато творчих людей вже давно використовують
непотрібні речі для створення чогось нового, наприклад, стильних
книжкових полиць зі старих дерев'яних ящиків і сходів, журнальних
столиків з макулатури, картону.
Ось декілька прикладів наших творчих досягнень у цій сфері: ми
використовували деревину, пластмасу для покращення навколишнього
простору засобом декору (мал. 1,2,3).

Мал.1 Скульптура з деревини

Мал 2. Вазон для квітів
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Мал 3. Стінові панелі із залишків деревини
Висновки. Апсайклінг - це новий екологічний спосіб виробництва
та чудовий метод у мистецтві. Він має продовження двох протилежних
парадигм: консьюмеризму та екоспоживання. Це характеризує його як
можливу перехідну ланку до нового способу споживання і водночас
створює особливий тип екоспоживача, для якого створюються власні
стратегічні маркетингові ходи.
Апсайклінг –це прекрасне поєднання ідеї хенд-мейду, як бажання
виділитися, та збереження екології корисним та вигідним способом
Список використаних джерел
1. Апсайклінг: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії /[Ел. ресурс]//
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Апсайклінг
2. Екологічний бум: зелене світло для маркетологів /[Ел.
ресурс]//Режим доступу: http://www.lesonvod.org.ua/node/11756
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ВИДИ І СТИЛІ МИСТЕЦТВА
Види мистецтва поділяють на: просторові (пластичні), де образ
розгорнутий у просторі; часові, де образ розвивається у часі (музика,
література);
просторово-часові,
або
видовищні,
де
образ
характеризується і тілесністю, і тривалістю (танець); образотворчі мистецтва, що використовують знаки, схожі на реальність (живопис,
скульптура); види, що використовують знаки незображувального типу,
звертаючись безпосередньо до асоціативних механізмів сприйняття
(архітектура, музика); синтетичні - види, де знаки носять змішаний
характер (пісенне мистецтво ). Архітектура, зодчество є мистецтво
проектувати та зводити будинки, споруди та їх комплекси, котрі
організують матеріальне просторове середовище життєдіяльності людей
відповідно до призначення, технічних можливостей, суспільнозначимих ідей і відповідно до законів краси. Засобами вираження змісту
тут виступають: співвідношення об'ємів, ритм, масштаб (співмірність з
людиною), пропорції, тектоніка, композиція, фактура та колір матеріалу,
синтез мистецтв. Архітектура входить у сферу духовної культури, але
також складає суттєву частину матеріальної культури. Склалися три
основних різновиди зодчества: архітектура об'ємних споруд,
ландшафтна, містобудівна. В архітектурі образно-естетичний початок
тісно пов'язаний з її соціальною функцією, з історією розвитку
суспільства, його світоглядними і суспільно-політичними ідеями; усе це
визначає відповідний архітектурний стиль будинку і є ансамблем
фасадних композицій і прийомів в побудові різних планів будівлі. Також
при створенні архітектурного стилю особлива увага приділяється
матеріалам, що використовуються у будівництві, формам обробки,
декоративному оформленню зовнішніх фасадів і інтер'єру внутрішніх
приміщень.
Серед найбільш відомих архітектурних стилів, що використовують
сьогодні, можна згадати: Готику, Барокко, Класицизм, Конструктивізм,
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Модерн, Архітектурний, Альпійський, Замковий та Ренесанс.
Будівництво будинку має на увазі, зазвичай, не лише зведення самої
конструкції, але і надання їй певного вигляду, що свідчить про статус і
смаки власника. Гарантією довговічності будови служить реалізація
правильної архітектурної форми і технологічне оснащення будинку. До
уваги повинне братися все: побажання власника майбутнього будинку,
його фінансові можливості, особливості місцевості, де буде ініційовано
будівництво, індивідуальність самої будови відносно вибраного стилю
архітектури.
Класика вважається універсальним архітектурним стилем, оскільки
його основним принципом є дотримання суворості у формах і лініях,
пропорціональності і урівноваженості у фасадних композиціях.
Класичний стиль в архітектурі приватних будинків користується великою
популярністю. Це пояснюється численними можливостями в застосуванні
різних видів обробки і багатим асортиментом будівельних матеріалів. Так
у забудівників з'являється можливість не лише пожвавлювати складні
архітектурні рельєфи, але і ефектно вписувати будинок в загальну
ландшафтну композицію. Головні елементи, що вказують на класичний
стиль в архітектурі будинку є ризалити, нарядні балюстради, палацовий
інтер'єр і шикарна прямолінійність. Цей стиль властивий графським
садибам і палацам, проте сьогодні класичну архітектуру можна
розглянути і в приватних будинках і в котеджах. Умовою для створення
класичної архітектурної композиції виступає використання дорогих
обробних матеріалів і елементів, що привертають увагу розкішшю та
пишністю. Цей стиль віддають перевазі ті, хто прагне усамітнитися в лоні
природи, облаштувавши навколо себе добротний і функціональний
простір.
Будинок в альпійському стилі ототожнює в собі найкращі традиції
заміського житла, в якому кожен елемент архітектури і інтер'єру
покликаний служити на благо комфорту своїх господарів. Для
будівництва будинку в архітектурному стилі шале використовуються
виключно натуральні матеріали: камінь, дерево, кераміка, цегла. В
обробці також переважають натуральні відтінки. Невід'ємними
елементами альпійської архітектури і інтер'єру є каміни, необроблені
дерев'яні панелі і грубо пофарбовані дошки, селянське начиння і сільська
вишивка. Сьогодні будинки в альпійському стилі шале є еталоном
зручності, добротності, комфорту і функціональності. Наявність
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величезної різноманітності будівельно-обробних матеріалів дозволяє
сьогодні істотно понизити матеріальні витрати на зведення альпійського
будинку і зберегти усі характеристики, необхідні у будові в певній
кліматичній зоні.
Головною відмінністю будинків в стилі конструктивізм виступає
мінімалізм в усіх використовуваних деталях і предметах інтер'єру, чіткість
архітектурних ліній і максимальна функціональність зовнішнього і
внутрішнього простору. Архітектурний конструктивізм не терпить
додаткових деталей і прикрас. Проте, як не дивно, будинок в такому стилі
ідеально вписується в природний ландшафт. Наслідуючи тенденції
мінімалізму і функціональності, будинкам в стилі конструктивізм
властиві великі приміщення і нестандартні рішення, що стосуються
окремих блоків будівлі поставлених один на одного і сполучених між
собою одним простором. Проте, така задумка архітекторів : щоб все було
корисно, але нічого не було зайвим.
Такому архітектурний стиль наслідують прибічники сучасних
тенденцій де акцент ставиться на скло, метал і функціональну техніку.
Також характерними для архітектурного стилю хай-тек є наступні
властивості: чіткість і лаконічність форм, мінімум меблів, перевага
приглушеним колірним відтінкам, наявність величезної кількості
скляних і металевих елементів. Щоб конструкція виглядала доповненою,
прилеглий ландшафт слід також облаштувати відповідно : будинок
оточити
ландшафтними
елементами,
яким
властиві
ознаки
еклектичності, високих технологій.
Цей стиль можна легко відрізнити від інших, оскільки будинки в
стилі ренесанс нагадують багато в чому середньовічні замки. Основними
їх ознаками є невеликі дворики і відкриті аркади, а також прості і в той же
час витончені фасади. Архітектура будинків в стилі ренесанс включає
пілястри, колони, напівкруглі арки і півсферичні куполи. Крім того, в
інтер'єрі такого будинку обов'язково має бути присутнім вишуканий
орнамент і дотриманий принцип вільного співвідношення простору і
матерії.
Архітектура у стилі барокко відрізняється пишнотою і помпезністю
,але через дорожнечу будівництва і обробки такі будинки зустрічаються
досить рідко. Будинок у стилі барокко нагадує розкішний палац з
розфарбованими позолотою фасадами. Відмінними рисами цього стилю є
симетричність усіх декоративних елементів ,присутність яскравих
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кольорів, масивних деталей ,колон. Також важливо, щоб інтер'єр був
гармонійним : усі складові декору повинні складати одне ціле, незалежно
від розмірів і забарвлення, а архітектурному стилю будинку повинен
відповідати і довколишній ландшафт. Така розкішна картина барокко
буде повністю закінченою.
Будівлі в замковому стилі властиві масивні стіни і великі
геометричні форми, практично відсутні художні прикраси. Головний
принцип побудови архітектури в замковому стилі є наслідування
благородної простоти і виключення яких-небудь архітектурних
надмірностей. Згідно з епохальними вимогами, яким повністю відповідає
будинок в замковому стилі, архітектурний ансамбль повинен відображати
монументальність. Так, в зовнішній обробці використовується
натуральний камінь, а також матеріали близькі за характеристиками і
важливо, щоб у всьому був видимий ефект старовини. Внутрішній
інтер'єр повинен включати настінний живопис та великі вітражі.
Відображення власної індивідуальності будинку у будь-якому з вище
представлених архітектурних стилів покликаний забезпечувати
максимальний комфорт своїм власникам. Тому, роблячи вибір на користь
одного із стилів, не варто забувати про функціональність ,тобто усі
предмети інтер'єру повинні вносити свій внесок в підтримку вибраного
тону і зберігати упродовж довгого часу первинне враження від
архітектурної композиції.
Список використаних джерел
1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1999.
2. Панченко В. Г. Мистецтво в контексті культури. – К.,1998.
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Університет Короля Данила
Науковий керівник: Копистинська І. М.
к. філол. н., доц., завідувач кафедри журналістики,
реклами та зв’язків з громадськістю
Університету Короля Данила,
(м. Івано-Франківськ, Україна)
РЕКЛАМА: НАВ’ЯЗУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ ЧИ
МОТИВАЦІЯ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Багато людей ставляться до реклами вкрай негативно. Вважають,
що це даремна трата часу з нав’язуванням чужої думки або відчуттям
неповноцінності без певного товару. Якщо не купиш порошок фірми А —
то жінка автоматично перетворюється в погану господиню, якщо
чоловік не купує дезодорант фірми Б — він втрачає мужність, а якщо
ніхто не носить одяг фірми В — про успіх і зовсім можна забути. Не
надто хороша мотивація, на наш погляд. Тому то й перемикають глядачі
з каналу на канал, як тільки починається реклама на телебаченні.
Також негативно спрацьовують стереотипи у рекламі, наприклад,
про роль жінки-домогосподарки або звабливої красуні, сильного
чоловіка-мачо, ділового і успішного. Таких стереотипів існує багато,
особливо у гендерному плані. І часто саме вони є негативним
подразником для пересічного споживача.
Однак, нав’язування стереотипів чи негативне сприйняття
мотивації– не є основними функціями реклами. Швидше, навпаки, коли
реклама відходить від стереотипів, вона може стати більш успішною і
краще досягти цілей – спонукати скористатися послугою чи придбати
товар. Адже на сьогодні реклама є найпереконливішим та найдешевшим
способом проінформувати потенційних споживачів про певний товар чи
послугу» [1].
До
головних
ролей
реклами
належать
маркетингова,
комунікаційна, економічна, соціальна, ідеологічна, естетична, виховна
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та культурно-естетична. Пояснимо їх коротко, скориставшись тезами В.
Божкової та Ю. Мельниченко [2].
1
Маркетингова роль – формує потреби та попит на певний вид
продукції.
2
Комунікаційна –є сполучною ланкою між виробником і
споживачем.
3
Економічна - привертає увагу до зниженої ціни або робить
акцент на якості продукції.
4
Соціальна - відображає головні тенденції в суспільстві та
основні суспільні цінності.
5
Ідеологічна - впроваджує цінності в масову свідомість.
6
Естетична - формує естетичні уявлення.
7
Виховна та культурно-етична - форм норми поведінки.
За каналами поширення реклама поділяється на рекламу у ЗМІ,
рекламу пресі, рекламу на радіо, рекламу на ТБ, зовнішню рекламу,
поліграфічну рекламу, рекламу на транспорті, Інтернет-рекламу.
На думку психологів найбільший вплив на людину має
телереклама. Адже діє на читача водночас зображальними та аудіо
засобами. За грамотного підходу така реклама справді може мати
позитивний вплив на людину мотивувати до покупки.
Розглянемо кілька прикладів. Наприклад, реклама CocaCola і їх
новорічна фура з піснею “Свято наближається”. Упродовж багатьох років
ця реклама створює святковий настрій.
Або соціальні ролики, які привертають увагу до проблем хворих та
людей з обмеженими можливостями. Така реклама мотивує допомагати
рятувати чиєсь життя. Або реклама, яка спонукає до здорового способу
життя і впроваджує моральні цінності у суспільство. «Кинь палити», «не
вживай алкоголю», «випив – не сідай за кермо» та інші подібні рекламні
заклики здатні сформувати позитивну мотивацію до здорового способу
життя і гармонізації стосунків.
Або комерційна реклама, яка здатна пробудити у цільової
аудиторії почуття задоволення, бажання насолодитись у цю хвилину
смаком кави чи шоколаду, або поїхати у відпустку.
Пам’ятаєте щасливі сім'ї, в яких панує злагода, гармонія, любов?
Хай навіть на екрані, та хіба реклама не мотивує прагнути до побудови
злагоджених стосунків у соціумі? Вона дозволяє знайти альтернативні
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моделі поведінки для того, щоб створити бажані відносини: в родині,
дружбі, на роботі.
Реклама — величезне поле для творчості. Вона надихає та мотивує
до прагнення чогось кращого, величнішого. Реклама аж кричить:
“Зверни увагу на цей момент! Живи! Насолоджуйся!”. Можливо, це і є
однією з її головних функцій.
Список використаних джерел
1.
Джефкінс Ф. Реклама: практ. Посібник /Ф. Джефкінс. - Доп. і
ред. Д. Ядіна. -К.: Знання, 2001. - 456с.
2.
Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб
[для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник; - К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

Іваночко Катерина
студентка I курсу
Університет Короля Данила
(м.Івано-Франківськ, Україна)
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ТЕОРІЇ П’ЄРА БУРДЬЄ
Елементами в українських програмах, що пояснюється прагненнями
до високих рейтингів, часто є прикладом саме домінування форми над
змістом (дискусія під акомпанемент джазового піаніста, музичні номери
після виступів політиків тощо). Це дає змогу говорити про окремі
суспільно-політичні ток-шоу як приклад моделі інфотейнменту
(розважальності). В українських політичних ток-шоу в різні періоди
реалізувалися різні моделі цього формату. Так, на думку медіакритиків, у
ток-шоу остаточно сформувалася модель публічної презентації влади.
Реалізовувалася вона за допомогою зміни формату програми: надання
можливості виступу у першій частині ток-шоу в режимі монологу.
Діалогічний, дискусійний формат виносився в окремий блок програм.
Французький вчений П’єр Бурдьє вважав, що від телебачення
небезпечне для різних культурних сфер: мистецтва, літератури, науки,
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філософії, права. Більш того, він вважав, що «В основі вибору
журналістів лежить пошук сенсації і видовища. Журналістів цікавить
щось виключне, виключне для них. Місце, яке вони приділяють
ординарному, тобто передбачуваному звичайними очікуваннями,
віддається екстраординарному: пожежам, паводкам, убивствам, хроніці
подій. Під хронікою подій П. Бурдьє розуміє не політичні
загальнонаціональні події, а швидше пригоди, випадки з приватної
практики. Звідси твердження: хроніка подій - це факти, які розважають і
відволікають увагу від головного в нашому житті. Хроніка подій створює
ефект політичної порожнечі, зводить світове життя до рівня анекдоту
або плітки» [3, С. 419].
Політичні ток-шоу – важливий канал спілкування та обміну
інформації, проте з розвитком маніпулятивних технологій цей жанр
перетворився на інструмент в руках влади, не завжди з найкращими
цілями. Власне для того детального аналізу ми ознайомились з
різновидами моделей даного жанру. Медіатехнологи стараються знайти
ідеальну модель політичного ток-шоу. Слід виокремити такі моделі:
класична, інфотейменту, публічної презентації влади, політичного
театру, медіагри, активного посередника в суспільному діалозі.
«Показувати ток-шоу вигідно, тому що витрати на його
виробництво мінімальні. Політики приходять до студії безплатно (а
іноді навіть самі платять за те, щоб потрапити на екран у прайм-тайм) і
найчастіше «створюють драму» без будь-яких додаткових зусиль з боку
режисерів та ведучих. Достатньо просто зібрати в ефірі правильну
компанію – і далі тільки встигай міняти плани та ракурси. Реклама в
таких шоу зазвичай продається добре. Народ любить дивитися, як
сваряться політики, тому аудиторія таких програм може сягати кількох
мільйонів глядачів» [2].
ЗМІ
гоняться
за
рейтингом.
Бурдьє
вводить
в
журналістикознавство поняття «рейтинговий менталітет». Ток-шоу,
керуючись цим менталітетом, критеріями якості ток-шоу вважають
високі показники переглядів. На перше місце виходить оперативність,
що в свою чергу змушує учасників ток-шоу мислити швидко. Журналіст
та гості студії не мають часу добре обдумувати питання й відповісти
належно. Тому сучасні українські ток-шоу вирізняються поверхневістю
дослідження тем, а часто – й безглуздістю. Треба зазначити, що й сам
Бурдьє свого часу нарікав на безглуздість питань у французьких ток-шоу
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тих часів (1990-1997 роки), коли йому довелося брати участь у подібних
програмах і часто переформульовувати питання ведучих.
«Поспіх приводить до поверхневої подачі фактів, відсуваючи текст
від об’єктивності, а отже, формуючи викривлену, іншу реальність…» [1,
С. 30]., – каже П’єр Бурдьє . Також він переконаний, що побудова
теледебатів у ток-шоу дуже специфічна. Є два рівні, які впливають на
рейтинговість програми. Перший - роль ведучого, який задає тон бесіді,
стежить за дотриманням сценарію, за репліками героїв програми, за
часом. Другий рівень – склад студії, який є переважно сталим [1].
Сучасні дослідники Ток-шоу як жанру тележурналістики
співвідносять його з драматичним мистецтвом, що в свою чергу, цілком
заперечує визначення аналітичних жанрів, до яких належить ток-шоу,
та призначення журналістики як такої. Адже в основі цих
журналістикознавчих понять лежить принцип об’єктивності, тобто ,
реального відображення суспільно-політичних процесів, а не
конструювання телепрограми за принципами драми як виду
театрального мистецтва. Тим не менш, «Обиватель, який звик дивитися
телевізор, сприймає щотижневі чвари політиків як телесеріал. Щось на
зразок реаліті-шоу, у якому замість акторів знімаються реальні
персонажі. У цій нескінченній політичній Санта-Барбарі є свої герої та
лиходії, персонажі періодично сваряться і миряться, розходяться й
утворюють союзи. Причому на відміну від дешевих мильних опер в
українській політиці все розвивається непередбачувано. Вчорашній
захисник знедолених може вмить перетворитися на закінченого
покидька, а всесильний представник влади втратити все й стати ніким»
[2].
Бурдьє зазначає, що такий підхід до створення ток-шоу спричинив
«процес «медіатизації» соціальних наук. Журналісти й телеведучі, які є
некомпетентними в певних науках , тим не менш, мають величезний
вплив, вирішуючи, які проблеми є важливими, а які ні, хто може бути
експертом, а важливість чиєї думки під питанням» [1, С. 43]
У 2016 році понад 675 людей відвідали чотири найбільш
рейтингових ток-шоу країни – «Шустер LIVE», «Свобода слова», «Чорне
дзеркало» та «Право на владу». З цих гостей – 163 політика. Хоча ми
знаємо, що депутатський корпус України складається з 450 депутатів. Це
доводить твердження Бурдьє, що на усіх ток-шоу переважно сталий
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склад запрошених. Тобто, ми бачимо постійно одні і ті ж обличчя. Навіть
з’явилося поняття «медійне обличчя».
На політичних ток-шоу експерти виступають в ролі арбітрів у
дебатах політиків з різних партій і мають незалежно коментувати та
оцінювати актуальні події в країні. Зокрема, цього чекають від них
телеглядачі. 37% українців довіряють громадським організаціям, які
представляють більшість політологів та економістів – про це
говорить дослідження КМІС, оприлюднене у лютому 2017 року. Але до
деяких політологів та економістів є багато нарікань: їх звинувачують у
необ’єктивності, маніпулюванні, підігруванням або роботі на політичні
сили.
«Право на владу» належить до щотижневих, відбувається у
форматі дискусії з наявністю активної аудиторії, у глядачів є можливість
голосувати «за» чи «проти» думки спікера. Завжди є 4 гостя, 2 з яких
підтримують питання, а інші – проти. У ток-шоу використовують відео
та фотоматеріали, що допомагають правильно розставити акценти і
сконцентрувати увагу глядача, додати динаміки. Однак, у даному
політичному ток-шоу простежується тенденція ведучих до особистих
оцінок та навішування ярликів, що відволікає від головної теми і
створює ще більше непотрібних конфліктних ситуацій. Хоча, на думку П.
Бурдьє: «Ведучий не повинен ставитися до всіх однаково, він повинен
допомагати тим, хто відчуває найбільші труднощі в спілкуванні, якщо
ми хочемо, щоб хтось, непрофесіонал у виголошенні промов, зміг
говорити щось зовсім прикметне. Я б визначив це як "сократичну місію у
всій її величності"[1, С. 50].
Бурдьє зазначає, що такий підхід до конструювання програми
спричиняє ряд маніпулятивних ознак в ток-шоу. Цьому жанру
притаманні такі способи маніпуляції: маніпуляція соціологією
(опитування аудиторії). Ведучі наголошують на «нерепрезентативності»,
але все одно здійснюється впливав на глядача. Аудиторія в студії також
знаходиться під впливом дискусії і відповідно до цього формує
висновки; маніпуляція темами; маніпуляція порядком; маніпуляція
гостями; маніпуляція часом. Ті чи інші люди можуть здобувати право на
голос. Ті чи інші люди можуть здобувати право на запитання. Ті чи інші
люди можуть говорити довше, їх не будуть переривати. В результаті
потрібна тема/людина здобуває більш комфортний для себе контекст, у
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якому можна розкритися .Також постійно створюється базова опозиція
«свої» ― «чужі».
Політичні ток-шоу – саме цей формат сучасного телебачення
більшість рейтингових телеканалів вважають своєю «фішкою». І
недарма, бо політичні ток-шоу приносять неабиякі прибутки
телеканалам. Це, насамперед, медіа бізнес, Свідчення цього –
довжелезні рекламні паузи під час ток-шоу, чого не можна помітити
навіть під час інших телепрограм. І ще – ток-шоу чомусь затягуються
після 23-ї години, коли дозволено рекламувати алкоголь. Саме гонитва
за прибутками змушує ведучих надавати перевагу видовищності та
сенсаційності в ефірі, аніж змістовності і конструктивізму. Адже інакше
«блакитні екрани» не збиратимуть мільйонні аудиторії, вважає інший
частий гість політичних ток-шоу парламентарій
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ПРАВО ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО
Важливим
елементом
дієздатності
фізичної
особи
є
бізнесдієздатність
можливість
займатися
підприємницькою
(комерційною) діяльністю.
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку.[1]
Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на
підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Ст. 42
Господарського кодексу України встановлює, що підприємницькою
діяльністю є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних
результатів
та
одержання
прибутку.
Умовами
здійснення
підприємницької діяльності згідно із ст. 50 ЦК України є повна цивільна
дієздатність фізичної особи та державна реєстрація.[2]
Водночас у ст. 34 цього Кодексу зазначено, що повну цивільну
дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття).
Однак є випадки, при настанні яких неповнолітня особа набуває
повної цивільної дієздатності. Один з таких випадків, настає у разі
реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття. У такому
випадку вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації
шлюбу. До речі, у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною
особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається
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та у разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з
протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна
цивільна дієздатність також зберігається. [3]
Деякі категорії громадян обмежені у бізнесдієздатності.
Наприклад, обмежене право на зайняття підприємницькою діяльністю
депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування тощо.
Наявність бізнесдієздатності сама по собі недостатня для набуття
статусу
підприємця.
Необхідною
умовою
для
здійснення
підприємницької діяльності є державна реєстрація фізичної особи як
підприємця. Реєстрація фізичної особи як підприємця проводиться
державними реєстраторами.
Підставою відмови у реєстрації може бути недієздатність особи,
висловлений намір займатися забороненою законом діяльністю тощо.
Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з реєстрацією
можуть бути оскаржені до суду.
Фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю,
втрачає це право з моменту скасування державної реєстрації.
Якщо фізична особа розпочала підприємницьку діяльність без
державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права
оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем. Суд
при вирішенні спору може застосувати до цих договорів правила про
зобов'язання, пов'язані з підприємницькою діяльністю (ч. З ст. 50 ЦК).
[1]
Поряд із умовою реалізації права на підприємництво, законом
встановлюються також умови здійснення підприємницької діяльності
фізичних осіб-підприємців. Ці умови водночас є межами свободи
підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.[4]
Зокрема, відповідно до ч.6 ст. 128 Господарського кодексу України
громадянин-підприємець зобов'язаний:

у передбачених законом випадках і порядку одержати
ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності;

повідомляти органи державної реєстрації про зміну його
адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності,
інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають
відображенню у реєстраційних документах;
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додержуватися прав і законних інтересів споживачів,
забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним
виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації
продукції, встановлених законодавством;

не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень
антимонопольно-конкурентного законодавства;

вести облік результатів своєї підприємницької діяльності
відповідно до вимог законодавства;

своєчасно надавати податковим органам декларації про
доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших
обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в
порядку і розмірах, встановлених законом;

забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не
нижче від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками,
а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне і медичне
страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства
України;

не завдавати шкоди довкіллю;

не порушувати права та законні інтереси громадян і їх
об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права
місцевого самоврядування і держави.[5]
Фізичні особи — підприємці прирівняні у правовому статусі до
юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Вони наділені
таким же обсягом цивільних прав та обов'язків, що їх мають юридичні
особи при здійсненні своєї підприємницької діяльності. На фізичних
осіб, які займаються підприємництвом, поширюються вимоги,
встановлені актами цивільного законодавства для юридичних осіб —
підприємців.
Потрібно зазначити, що не все майно, яке належить фізичній особі
на праві приватної власності, залучається нею у підприємницькій
діяльності. Разом з тим, за зобов'язаннями, пов'язаними з
підприємницькою діяльністю, фізична особа несе відповідальність усім
належним їй майном, незалежно від того, чи використовується воно нею
у підприємництві, чи ні.
Окрім майна, що є особистою приватною власністю дружини,
чоловіка, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізична особа —
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підприємець відповідає і своєю часткою управі спільної сумісної
власності подружжя.[4]
Чинне законодавство передбачає такі випадки припинення
підприємницької діяльності:

з власної ініціативи підприємця;

у разі закінчення строку дії ліцензії;

у разі припинення існування підприємця;

на підставі рішення суду у випадках, передбачених
законодавством України.
Припинення підприємництва в судовому порядку передбачає
наявність рішення суду або господарського суду в разі:

визнання недійсними або такими, що суперечать
законодавству, установчих документів

здійснення діяльності, що суперечить установчим документам
та законодавству України;

несвоєчасного повідомлення суб’єктом підприємницької
діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності
та місцезнаходження;

визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом;

неподання протягом року до органів державної податкової
служби податкових декларацій, документів фінансової звітності згідно із
законодавством. [6]
Одним ізспособів припинення підприємницької діяльності
фізичної особи є її банкрутство. Підставою визнання фізичної особи —
підприємця банкрутом, відповідно до ст. 53 Цивільного кодексу України,
є її неспроможність задовольнити лише ті вимоги кредиторів, які
пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності. Неспроможність
задовольнити вимоги кредиторів, які не пов'язані з підприємницькою
діяльністю фізичної особи, не може бути підставою для визнання її
банкрутом. Ці вимоги не входять до переліку вимог, що є підставою
банкрутства фізичної особи — підприємця.[4]
Якщо особа, яка займається підприємництвом, визнана безвісно
відсутньою, недієздатною або обмеженою у дієздатності, або якщо
власником майна, яке використовувалося у підприємництві, стала
неповнолітня (малолітня) особа, орган опіки та піклування може
призначити управителя цього майна.
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Орган опіки та піклування укладає з управителем договір про
управління цим майном.
При здійсненні повноважень щодо управління цим майном
управитель діє від свого імені, але в інтересах особи, яка є власником
майна. Цим самим договір про управління має правову природу, подібну
до договору комісії. [7]
Одним з найпоширеніших видів підприємств, який виділяє закон
України«Про підприємства в Україні», є господарські товариства, що
утворюютьсяі діють згідно із законом України «Про господарські
товариства» від 19вересня 1991р.
Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня
1991р.,

визначає такі організаційно-правові форми господарських
підприємств:

акціонерне товариство;

товариство з обмеженою відповідальністю;

товариство з додатковою відповідальністю;

повне товариство;

командитне товариство.
Кожне з перелічених форм передбачає певну структуру товариства,
ступінь
інтегрованості
партнерів,
характер
відповідальності
зазобов’язаннями і боргами, розмір підприємств. Головне місце в
системі правових актів, що регламентують підприємницьку діяльність,
які розвивають і конкретизують відповідні положення Конституції
України, належить Закону України «Про підприємництво» від26 лютого
1991р. закон визначає головні та загальні правові, економічні та
соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами
та юридичними особами на території України, встановлює конкретні
гарантії свободи підприємництва, його управління та підтримки. Стаття
15даного закону зазначає, що правове регулювання підприємницької
діяльності здійснюється в цілях забезпечення свободи конкуренції між
підприємцями, недопущення монополізму і захисту прав споживачів.
Держава гарантує та підтримує розвиток підприємництва незалежно від
його організаційно-правових форм, проголошує рівність всіх форм
власності та рівні можливості доступу підприємців до фінансових,
матеріально-технічних, трудових, природних та інформаційних
ресурсів(ст..12 Закону України «Про підприємництво» ). [5]
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Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що держава
постійно приділяє велику увагу розвитку підприємництва в Україні,
гарантуючи всім підприємцям рівні права і створює рівні можливості
для доступу до матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних,
природних та інших ресурсів. Центральний орган виконавчої влади з
питань політики та підприємництва- Кабінет Міністрів України,
здійснює державну підтримку підприємництва.
Слід зазначити, що повну цивільну дієздатність має фізична особа,
яка досягла повноліття. Є окремі випадки, при настанні яких
неповнолітня особа набуває повної цивільної дієздатності. Зокрема, у
разі у разі реєстрації особою суб’єктом підприємницької діяльності, яка
не досягла повноліття, така повна дієздатність надається. Однак,
забороняється
займатися
підприємницькою
діяльністю
військовослужбовцям, службовим особам органів прокуратури, суду,
державної безпеки, внутрішніх справ, господарських судів, державного
нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані
здійснювати контроль за діяльністю підприємств.
Також важливим елементом є те, що фізична особа може
здійснювати своє право на підприємницьку діяльність тільки за умови її
державної реєстрації. Крім цього, фізична особа відповідає за
зобов´язаннями, пов´язаними з підприємницькою діяльністю, усім
своїм майном, у тому числі і часткою у спільній власності подружжя.
Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів,
пов'язані зі здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути
визнана банкрутом (ст. 53 ЦК) на загальних підставах.
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ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯК ВИД ПОКАРАННЯ.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ З ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
У сучасний період система кримінальних покарань нашої держави
перебуває на шляху вдосконалення. Довічному позбавленню волі
присвячена незначна кількість наукових робіт. Ці види покарань були
предметом дослідження у працях вітчизняних учених: О. Ф.
Кістяківського та Н. Д. Сергієвського. Вагомий внесок у дослідження
довічного ув’язнення як альтернатива смертної кари зробили також і
українські науковці, зокрема: М. І. Бажанов, І. Г. Богатирьов, В. Ф.
Бойко, О. М. Джужа, П. С. Матишевський та ін.
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Довічне позбавлення волі є найвищою мірою покарання в нашій
державі, своєрідною альтернативою смертній карі, що призначається
лише у виняткових випадках за вчинення особливо тяжких злочинів.
На думку багатьох науковців, такий вид покарання є доречним та
ефективним у боротьбі зі злочинністю в Україні. Проблема полягає в
тому, що досі тривають дискусії про те, чи є покарання у виді довічного
позбавлення волі достатньою альтернативою смертній карі, оскільки,
незважаючи на те, що у більшості держав світу відмовилися від такого
виду покарання, як смертна кара, однак є низка держав, де таке
покарання продовжує існувати: Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Пакистан,
Китай, США, та на даний час єдина країна в Європі де смертна кара існує
в наш час є Білорусь.
Смертна кара була вищою мірою покарання СРСР. Але зі здобуттям
незалежності України довелося вирішити: застосовувати або на завжди
скасувати цей вид покарання. Суперечки йшли довго і протягом 19902000рр. В Україні смертна кара (у вигляді розстрілу) існувала “як
додаткова міра покарання” . У 1995р Україна мала один із найвищих
показників за кількістю страт, так строго карала за особливо небезпечні
злочини проти держави, за вбивство, за військові злочин, відповідне
рішення міг прийняти тільки конституційний суд. У лютому 2000р
Україна ратифікувала протокол №6 до Конвенції про захист прав і
основних свобод людини, що стосується скасування смертної кари, який
говорить, що “смертна кара повинна бути скасована”. Ніхто не може
бути засуджений до подібного покарання або страчення [1].
5 квітня 2001 р верховна рада прийняла КК в якому смертна кара була
замінена на довічне ув’язнення.
У 2012р в Україні заговорили про повернення смертної кари.
Причиною стало страшне вбивство Оксани Макар. Зараз це питання
обговорюється про відновлення в Україну смертної кари, виною тому є
війна і корупція.
Кримінальний кодекс України 1960 р. встановлював довічне
позбавлення волі за 5 загально кримінальних злочинів, пов’язаних, як
правило, з умисним посяганням на життя особи, і за 18 військових
злочинів, учинюваних у воєнний час або у бойовій обстановці, чи
пов’язаних з умисним убивством.
Передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі і чинний
Кримінальний кодекс України 2001 року. Зокрема, у ч. 1 ст. 64 Кодексу
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вказано, що «довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення
особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально
передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе
застосовувати позбавлення волі на певний строк» [3].
На думку науковців ХІХ–ХХ століття, смертна кара не тільки не
забезпечує громадську безпеку та не запобігає злочинам, але також має
певні негативні сторони, які відсутні у інших видів кримінальних
покарань. Зокрема, О. Ф. Кістяківський вважає, що основним недоліком
смертної кари є те, що вона не може виправити особу злочинця та
порушує невід’ємне право на життя, а також не виконує покладену на
покарання превентивну функцію повною мірою. Єдина перевага
смертної кари, на його думку, полягає в тому, що вона – дуже просте і
дешеве покарання, оскільки не потребує ні часу, ні особливих зусиль:
раз і назавжди позбавляє у злочинця можливості шкодити і тим захищає
людський егоїзм від уявних і дійсних небезпек.
Смертна кара не може бути виправданою як ефективний засіб у
боротьбі зі злочинністю. Ця міра покарання не належить до чинників,
що стримують злочинність. Це підтверджують кримінологічні
дослідження: кількість злочинів проти життя людини не зменшується зі
збільшенням судових вироків про призначення смертної кари.
Упродовж майже 40-ка років кількість умисних убивств зростала,
незважаючи на застосування виняткової міри покарання. Отже, із
позиції запобігання злочинності смертна кара себе не виправдовує [2,
с.325].
Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання в Україні
призначається лише у виняткових випадках. У санкціях статей
Особливої частини КК України довічне позбавлення зазначається лише
як альтернативне покарання позбавленню волі.
Довічний характер окресленого покарання не є абсолютним, оскільки у
передбачених законом випадках можлива його заміна іншим видом
покарання. Зокрема, ч. 2 ст. 87 КК України встановлює, що актом
помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного
судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі
строком не менш як 25 років. Можлива заміна довічного позбавлення
волі іншим видом покарання і судом. Так, ч. 5 ст. 80 КК України
встановлює: якщо суд не визнає за можливе застосувати щодо особи,
засудженої до довічного позбавлення волі, давність виконання
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обвинувального вироку, то це покарання замінюється позбавленням волі
на певний строк.
Довічне позбавлення волі не може бути застосоване до осіб які не
досягли 18 років та у віці понад 65років, а також до жінок які були в стані
вагітнсті під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку
[4].
На нашу думку в Україні варто поновити смертну кару, тому що
при довічному ув’язненні в деяких випадках може бути дострокове
звільнення і це може спричинити повторне скоєння злочину чи
рецидиву. Хоча смертна кара суперечить ст. 27 Конституції України та є
порушенням Загальної декларації прав людини, але коли людина
вчиняє злочинну діяльність особливої тяжкості вона повинна нести за це
відповідне покарання, як смертна кара.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Технології є одним із багатьох інструментів, яке суспільство
використовує для вирішення власних потреб. Це стало певним
поштовхом науково-технічного прогресу у людському середовищі. На
даний момент постає питання правового регулювання штучного
інтелекту. Адже, з роками розумні технології будуть еволюціонувати
завдяки впровадженню людиною нових технологічних систем, що стане
наслідком появи надпотужного інтелекту. І тоді доля людства виявиться
в прямій залежності від дій цих розумних систем.
На сьогоднішній день вже існують розумні будинки, машини з
автопілотом, роботи-гуманоїди ( наприклад, робот Софія, яка у 2017 році
стала підданою Саудівської Аравії і першим у світі роботом що отримав
громадянство). Вони запрограмовані погоджувати рішення без
допомоги людини.
Актуальність даної роботи полягає у тому, що в подальшому
розвиток у сфері штучного інтелекту буде значно удосконалюватись, що
спричиняє взаємодію його з людським середовищем. Також проблемою
постає відсутність наукового вивчення та законодавчого регулювання
цього питання.
Ступінь наукової проблематики дослідженням цієї теми
присвячено статті таких науковців, як: О. Радутний, М. Карчевський.
Штучний інтелект - це одночасно і область науки, і набір
обчислювальних технологій. Частково вони створені за зразком
людського організму, де нервова система дозволяє нам відчувати,
отримувати інформацію, думати і приймати рішення. Це інтелект,
напрямком яких є технологічні розробки, яке робить механізми
розумними, які здатні обробляти інформацію, яка до них доходить,
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пов’язувати її знаннями, якими вона вже наділена, і відповідно до цього
формувати своє власне уявлення про об’єкти пізнання [4].
На сьогоднішній день робототехніка охопила всі сфери нашого
життя. Усі вони покликані полегшити і поліпшити життя людей, але
рано чи пізно встановлена програма може давати збої та завдати значну
серйозну шкоду суспільству та державі. В той же час людство має
забезпечити контроль за розвитком технологій. Вельми вірогідно те, що
є поява роботів спеціально призначених для вчинення злочинів [2]. При
цьому інтелектуальні та фізичні здатності роботів на певному етапі
можуть перевищити людські [2].
Значний сегмент означеного проблемного поля підлягає
розв’язанню в межах правової науки. У класичній правовій системі вже
сьогодні маємо певні рішення, що визначають права та обов’язки
розробників, власників та осіб, що експлуатують роботів [2].
Варто також розглянути думку, що штучний інтелект у
майбутньому може бути визнаний як суб’єкт злочину [2]. Сьогодні таке
рішення може виглядати як фантастика, бо створений штучно робот
слідує закладеній програмі та, відповідно, не має свободи вибору,
свободи волі, що є обов’язковою ознакою суб’єкта права. Проте, не
викликає сумнівів, що на певному етапі розвитку технологій та
ускладнення відносин в сфері робототехніки, процес прийняття рішення
роботом, нехай і на підставі програми, стане настільки складним, що
його можна буде розглядати як акт поведінки людини [2]. Вже сьогодні
існують роботи, які наділені можливістю самовдосконалюватися, дбають
про власне самозбереження та отримання необхідних ресурсів, тобто
повністю соціалізували себе.
Вчений О.Е Радутний вважає, що штучний інтелект, як і людина,
може мати здатність усвідомлювати фактичну сторону того, що
відбувається суспільна небезпечність свого діяння, яке реалізується в
інформаційному просторі та матиме можливість за конкретних умов
здійснювати певний вибір між тими чи іншими варіантами поведінки, а
також керувати своїми діями або бездіяльністю [1, с.123].
Найбільш вдалим прикладом у міжнародній практиці про
визначення відповідальності в процесі застосування штучного інтелекту
є прийняття Європейським парламентом на розгляд проекту Резолюції
про правовий статус роботів як «електронної особистості (електронної

233

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

особи)». Необхідність розробки Резолюції про правовий статус роботів
зумовлена насамперед появою безпілотних автомобілів [3].
Проектом
Резолюції
пропонується
покласти
основну
відповідальність на виробника та зобов'язати виробників та власників
таких безпілотних автомобілів мати страховку. Однак він також
передбачає розподіл відповідальності між виробником і власником,
залежно від ситуації [3].
Документ передбачає наділення роботів статусом "електронних
особистостей", які мають специфічні права і обов'язки [3]. По суті,
можна стверджувати, що проект пропонує надати роботам права
людини замість встановлення звичайних правових рамок їх
використання і застосування.
Отже, на підставі дослідженої роботи, можна зробити такий
висновок, що завжди потрібно думати перш ніж створювати, адже
наслідки можуть бути фатальними. Говорити про кримінальну
відповідальність «електронних осіб» поки що зарано. На даному етапі
можливе лише встановлення нормативно-правових актів, які
регламентують застосування штучного інтелекту за для зменшення
ризиків небезпек зловживання технологією у суспільстві та державі, та в
першу чергу встановлення відповідальності за порушення спричинені
його застосуванням.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
Однією з найвразливіших груп населення України в умовах
складних соціально-економічних перетворень стали діти. Незважаючи
на всі заходи, які вживає Уряд і інші органи влади, реальне становище
дітей погіршується під впливом зниження життєвого рівня населення,
погіршення медичного обслуговування, поширення так званого
"соціального сирітства". Все це призводить до зростання злочинності
неповнолітніх. За останнє десятиріччя втричі зросла кількість
протиправних дій вчинених неповнолітніми [1, с. 5 ].
Хто така неповнолітня особа? Вік неповноліття не є універсальним
для всіх держав світу. Здебільшого – це 18 років. Проте, в низці країн, де
повнолітніми вважаються особи, що досягли віку 15, 20 і навіть 21 року
[2, с.13]. Тому, коли в міжнародно-правових актах зазначається про
вікову групу неповнолітніх, граничною межею якої є 18 років, тоді
завжди застерігається : "якщо інший вік не встановлений національним
законодавством". Саме так визначають неповноліття мінімальні
стандартні правила ООН ,що стосується здійснення правосуддя у
справах неповнолітніх. Неповнолітньою вважається дитина у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років.[3, с.7]
Цивільно-правова відповідальність — це примусовий захід
майнового характеру, що забезпечує відновлення порушених цивільних
прав і зумовлює негативні наслідки для порушника з метою його
виховання та стимулювання належної поведінки. [4]
І як би це важко не звучало, за завдану шкоду неповнолітня особа
має нести цивільно-правову відповідальність .При цьому важливою є
норма, викладена у другому реченні ч. 2 ст. 33 ЦК про те, що за
недостатності у неповнолітньої особи майна для відшкодування збитків,
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її законні представники несуть додаткову відповідальність, яка
регулюється правилами ст. 619 ЦК.
Автоматично виникає запитання, чи поширюється остання норма
про покладення договірної майнової відповідальності на батьків, якщо у
неповнолітнього недостатньо майна, на відносини, охоплені ч. 1 ст. 33,
коли неповнолітній самостійно уклав правочин. Якщо ж неповнолітній є
абсолютно самостійним у праві укласти правочин, цілком логічним є той
факт, що відповідальність за його невиконання або неналежне
виконання він також несе самостійно [5].
А якщо неповнолітня особа досягла повноліття ? Тоді обов’язок
батьків (усиновлювачів) або опікуна чи іншої особи, яка здійснює
виховання не припиняється. Але може бути , що після досягнення
повноліття, особа може бути зобов’язана судом відшкодувати шкоду,
завдану нею у віці до чотирнадцяти років життю або здоров’ю
потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти.
Якщо особа набула повної цивільної дієздатності (наприклад:
досягла 18 років, вступила у шлюб) вона відшкодовує завдану нею шкоду
самостійно.
Якщо у такої особи не вистачає майна, достатнього для
відшкодування завданої нею шкоди, то як вище було сказано, ця шкода
відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її
батьками або піклувальником.
Шкода,
завдана
кількома
неповнолітніми
особами,
відшкодовується ними у частині, яка визначається за домовленістю між
ними або за рішенням суду. Якщо в момент завдання шкоди кількома
неповнолітніми особами одна з них перебував в закладі, який за законом
здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує
завдану шкоду у частині, яка визначається за рішенням суду.[6]
Найчастіше неповнолітні злочинці крадуть : ліки, скутери,
інструменти, електрокабелі, речі з автомобілів. Інколи просто вони не
розуміють наслідків своєї діяльності, а якщо навіть частково розуміють,
то вважають що відшкодовувати збитки ,чи нести відповідальність це не
їхня справа і зовсім їх не торкнеться. В такому випадку існує
профілактика правопорушень.
Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім
проблемою педагогічною. Тому в цій справі особливе місце повинна
зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого
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садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру,
ставлення до оточуючих, поведінки в побуті. Що сьогодні робиться в
цьому плані? Небагато. Не все можливе робить і школа, хоч саме вона
повинна нести моральну відповідальність за вчинки своїх вихованців.
Школа нерідко вважає, що її справа не допускати власних помилок,
а в разі допущення виправляти їх. У такому разі вся вина перекладається
на
неблагополучні
сім'ї,
які
продукують
неповнолітніх
правопорушників.
Крім того, виховні заходи в основному проводяться після того, як
учень щось скоїв, коли зло поширилося серед школярів. Оскільки серед
учнівської молоді мають місце факти паління, вживання алкоголю чи
наркотиків, хуліганства і крадіжок, статевої розбещеності, особливу
увагу треба приділяти відповідним напрямам роботи. Необхідно
замислитись над тим, наявність яких моральних якостей може стати
«гальмом» на шляху вчинення школярами негативних вчинків.
Наприклад, статевій розбещеності може протидіяти наявність у дівчат і
хлопців таких якостей, як жіноча і чоловіча гідність, повага до
представників протилежної статі, відповідальність у статевих зносинах.
На заваді поширенню паління, вживанню алкоголю і наркотиків може
стати вироблене у школярів розуміння їх шкідливості для власного
здоров'я і трудової діяльності, несхильність до аморальних вчинків,
повага до себе та інших, бажання стати особистістю, тощо. [7]
Якщо неповнолітнього буде віддано до суду і той винесе
обвинувальний вирок, то, незалежно від вчиненого ним злочину, до
нього не може бути застосоване таке виняткове покарання, як смертна
кара, а також вислання і заслання. За чинним законодавством особу, яка
вчинила злочин у неповнолітньому віці, не можна засудити до
позбавлення волі на строк понад 10 років.
Неповнолітній вік є пом'якшуючою обставиною і, виходячи з
цього, неповнолітньому може бути призначено покарання менш суворе,
ніж дорослому. При цьому суд враховує його характер і ступінь
небезпеки, особу винного, його психофізичний розвиток, обставини
справи, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність, а також
конкретні причини вчинення злочину та обставини, що йому сприяли.
Отже, покарання неповнолітньому повинно бути призначено таке, щоб
відповідало меті його виправлення і перевиховання та запобіганню
вчиненню ним нових злочинів.[7]
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На сьогодні запроваджувати заходи кримінологічної профілактики
здатні лише три підрозділи, визначені в законі: кримінальна поліція у
справах неповнолітніх, служба у справах неповнолітніх, центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони здійснюють
безпосередній контакт з неповнолітніми, схильними до вчинення
правопорушень, або їх оточенням та надання допомоги, здійснення
заходів усіх різновидів кримінологічної профілактики щодо конкретних
осіб, а не впровадження загальних заходів. [8]
При цьому існують певні особливості притягнення неповнолітніх
до кримінальної відповідальності. До них можуть бути застосовані лише
шість із дванадцяти видів кримінальних покарань – штраф, громадські
роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк і
позбавлення права займати певні посади або займатися певною
діяльністю. При цьому строки й розміри цих покарань зменшені,
порівняно з передбаченими для дорослих.
Для того, щоб неповнолітній був притягнутий до кримінальної
відповідальності законно і обґрунтовано та щоб запобігати
безпідставному засудженню підлітків, необхідно попереднє слідство і
судовий розгляд кримінальної справи провести відповідно до вимог
закону, з додержанням процесуальних гарантій, які надаються для цієї
категорії осіб з урахуванням їх віку, фізичного, а також психічного
розвитку. Законом встановлено особливий порядок виклику
неповнолітнього до слідчого, прокурора або суду.[7]
Слід пам’ятати що умовами відповідальності являють собою
об’єктивну і суб’єктивну сторони правопорушення неповнолітнього і
його законних представників. Вони бувають як загальними, так і
спеціальними. Загальними умовами є: наявність шкоди (збитків);
протиправне діяння (дія або бездіяльність) того хто заподіяв шкоду;
причинний зв’язок між протиправним діянням і негативними
наслідками; вина заподіювача шкоди. А до спеціальних умов можна
віднести: вік і об’єм дієздатності дитини; ступінь участі особи,
відповідальної за її поведінку у здійсненні прав і обов’язків по
вихованню останньої; майнове становище неповнолітнього і особи,
відповідальної за її виховання.[9]
Виходячи з того, що кримінальна відповідальність, як і кожний вид
юридичної відповідальності, ґрунтується на конституційному принципі
законності, що означає – кримінальній відповідальності і покаранню
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підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто вона є
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню доти, доки її вину не встановить і не доведе суд.
Тобто в окремих випадках неповнолітній може бути звільнений
судом від відповідальності із застосуванням до нього примусових
виховних заходів. Таке рішення приймає суд, ураховуючи обставини
справи, особу неповнолітнього.[10]
Суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи
виховного характеру: 1) застереження; 2) обмеження дозвілля і
встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 3)
передання неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заступають,
чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а
також окремих громадян на їхнє прохання; 4) покладення на
неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти
або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; 5)
направлення неповнолітнього до спеціальної навчально- виховної
установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не
перевищує трьох років. [11]
Висновок. Отже з цього всього можна зробити висновок, що
скоєння цивільного правопорушення пояснюється тим, що неповнолітні
загалом не мають стійкої психіки, достатнього життєвого досвіду,
навичок правочинної поведінки, не завжди усвідомлюють шкоду від
заподіяного. Відповідно неповнолітній або батьки (опікуни,
піклувальники) мають відшкодовувати завдані збитки. Позитивним з
цього є те, що скоєне правопорушення неповнолітнім є обставиною, що
пом'якшує відповідальність. Це дає більшу змогу виправити поведінку
правопорушника. Слід зазначити, що неповнолітні легко піддаються
виховному впливу і можуть виправитись без застосування до них
жорстких заходів, існують на це заходи виховного характеру, які будують
у неповнолітніх знання цивільно-правової відповідальності.
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ
БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Разом із простими користувачами, у віртуальний світ приходять і
надзвичайно винахідливі, геніальні програмісти з нечесними та
корисливими намірами. Кіберзлочинність – це незаконні дії, які
вчиняються за допомогою комунікаційних мереж та інформаційних
систем або проти цих систем і мереж. [1].Однієюз особливостей, яка
характеризує всесвітню мережу, є анонімність. Це найголовніша умова
процвітання кіберзлочинів. Існує «прихована мережа», яка забезпечує
цю анонімність сповна.Це так званий DarkNet («темна мережа»), де
«хакери» мають свої сайти для продажу вірусних програм або кібератак.
Суб’єктом кіберзлочину є фізична осудна особа, а об’єктом є, перш
за все, кібербезпека. У Конвенції про кіберзлочиність, представлена
класифікація кіберзлочинів. Усі вони характеризуються наявністю
наміру як елемента суб'єктивної сторони. Розглянемо їх:
1.
злочин проти конфіденційності, цілісності і працездатності
комп'ютерних даних і систем — незаконний доступ, незаконне
перехоплення, створення перешкод для обміну даними, створення
перешкод для функціонування систем, неправомірне використання
апаратних пристроїв;
2.
комп'ютерні злочини — фальсифікація і підробка, що
здійснюються з використанням комп'ютерної техніки;
3.
злочини, пов'язані з контентом, - виготовлення, поширення і
зберігання дитячої порнографії.[2]
Серед основних видів кіберзлочинності виділяють поширення
шкідливих програм, злам паролів, крадіжку номерів кредитних карт і
інших банківських реквізитів, а також поширення протиправної
інформації через Інтернет [3, с. 33].
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Слід зазначити, що багато злочинів, які вчиняють за допомогою
інформаційних технологій, загубились у звітності інших підрозділів
правоохоронних органів, тому що ці злочини іноді відносять до
економічних правопорушень та інших. Тому реальної статистики
немає.За даними Генеральної прокуратури у 2017 році було
зареєстровано
3178
злочинів
з
використанням
електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і
мереж електрозв'язку (ст. 361-363-1 КК України), але з них було закрито
всього 605 проваджень та виявлено 168 осіб, які вчинили кримінальні
правопорушення.[4] Але голова КіберполіціїДемедюк Сергій заявив, що
щороку кількість виявлених кіберзлочинів збільшується в середньому на
2,5 тисяч.
Професор Головкін Б. М. відмічає, щоце єтільки офіційна
статистика, реальна кількість злочинів набагато більша. Рівень
латентності даних злочинів, за експертними оцінками, складає 9095%.[5]Найбільший відсоток кіберзлочинів здійснюється у комерційній
та економічній сферах. В той же час багато підприємств з метою захисту
ділової репутаціїприховують факти кібератакта намагаються усунути їх
наслідки власними зусиллями.
Зарубіжні науковці відмітили п’ять основних мотивів вчинення
кіберзлочинів:1)корисливі мотиви- 66%; 2) політичні мотиви – 17%;
3)дослідницький
інтерес7%;
4)
хуліганські
мотиви-5%;
5) помста-3%.[5]
За оцінками ООН 80% атак вчиняютьскладноорганізовані та дуже
витончені злочинні спільноти. Наразі вони є однією з найбільших
нелегальних сфер бізнесу в світі. І тільки вдумайтесь, їх нелегальний
дохід складає 445 мільярдів доларів, це більше ніж ВВП 160 країн,
включно з Ірландією, Данією, Фінляндією та іншими.
Кіберзлочини, як правило, мають міжнародний характер і не
підпадають під юрисдикцію конкретної держави. Також важко
визначити що є «місцем скоєння злочину». Це місце, де правопорушник
просто натискає кнопку клавіатури та запускає шкідливу вірусну
програму в мережу, чи місце звідки ваші дані викрадають, незаконно
копіюють. Місце скоєння злочину може знаходитись на іншому
континенті. Цей фактор прямолінійно впливає на оперативність
проведення слідчих дій.
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При розслідуванні даного правопорушення дуже важко знайти
суб’єкта скоєння злочину по «віртуальним слідам». Адже, зазвичай,
винахідливі
«хакери»
знищують
докази
або
ж
змінюють
маршрутизацію, свої геодані та інше.Навіть, якщо взяти до уваги, що
інформація про всі натискання та дії, скоєні на комп’ютері, залишається
на жорсткому диску, для знищення слідів злочину достатньо знищити
жорсткий диск.Знайшовши «віртуальні докази», їх необхідно правильно
витлумачити і представити в певному форматі, адже вони знаходяться в
аморфній, абстрактній формі. [6]
Отже, глобалізація та розвиток прогресивних інформаційних
технологій є причиною росту кіберзлочинності. А це зобов’язує
законодавця та правоохоронні органи «йти в ногу з часом» та
створювати ефективну стратегію боротьби з кіберзлочинами. В Україні
рівень боротьби з даним видом злочину знаходиться ще на низькому
рівні, але наш законодавець активно імплементує
міжнародні
нормативні акти по урегулюванню даної проблеми.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ І
ЗАСТОСУВАННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
В УКРАЇНІ
З початком розвитку кримінального судочинства у світі існував так
званий компроміс, який
поступово з кожним етапом від свого
зародження і розвитку удосконалювався і набирав різних форм.
Цей компроміс, а говорячи іншими словами, особливий порядок
кримінального провадження - провадження на підставі угод (Глава 35,
Розділ VI, КПК України) є спрощеним порядком розгляду кримінальних
проваджень. Відомо, що в українському КПК така процедура була
запроваджена у 2012 році, але що було до цього? Які історичні
передумови?
Багато вчених та дослідників, серед яких А.М.Середа, Л.Д.Удалова,
і, зокрема, С.М.Туркота під час дослідження історії умов зародження та
розвитку правового компромісу зазначають, що історія останнього
надзвичайно велика і давня.
Зокрема, вищезгаданий автор С.М.Туркота говорить про те, що
випадки застосування угод про примирення між потерпілим і
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обвинуваченим, а також угоди про визнання вини обвинуваченим у
давні і навіть дуже-дуже давні часи, є беззаперечними. Доказами цього
виступають різноманітні пам'ятки та норми як внутрішнього права, так і
зарубіжного права минулих часів і сьогодення [9, c.47]
Про випадки примирення і визнання винуватості у первісні і
стародавні часи стає відомо із тодішніх законів, кодексів, таблиць. Мова
тут
іде про один з найстародавніших
законодавчих кодексів
стародавнього Вавилону - Звід законів Хамурапі, який було створено
близько 1780 року до н. е. за наказом вавилонського царя Хамурапі.
Самих законів є 282, серед яких знайшли місце і випадки
примирення і визнання вини у тодішніх первісних відносинах. Так от,
один із законів (129) говорить про те, що в разі, якщо жінка на очах в
чоловіка зрадила останнього, то її передбачалося зв'язати і викинути у
воду. Однак, якщо чоловік цієї жінки помилує і пробачить її, то і цар
зберігав життя їм обом. У законі під номером 206 йдеться про те, що
особа, яка нанесла у бійці іншій особі тілесні ушкодження, повинна
визнати це і сплачувати лікування потерпілого [10]. В обох випадках
можна спостерігати, що певні процедури примирення і визнання вини
були і у ті, первісні часи.
Про можливість примирення винного з потерпілим йшлося і в
Римському праві, зокрема, в його кодифікованих стародавніх законах,
серед яких Закони XII таблиць. Зрештою, в таблиці VIII, п. 2 говориться,
що "якщо здійснить членопошкодження і не помириться з потерпілим,
то нехай і йому самому буде спричинено те ж саме" [3, с.204] .
Повертаючись до України, то варто зазначити, на витоки появи
інституту судового компромісу (отже, провадження на підставі угод)
можна натрапити в багатьох давніх правових документах. Слов’янам
здавна було притаманне розуміння необхідності досягнення
примирення у вирішенні будь-яких конфліктів. Процедура примирення
відбувалась із обов’язковою участю старших, «добрих», кращих» людей
– хранителів дідівських законів. На його радах – «вічах» брав участь
увесь рід. Таким чином, у слов’ян на заміну кровної помсти прийшло
примирення [2, с. 105].
В нашій державі процедура примирення зародилася ще за часів
Київської Русі, де діяло звичаєве право. Саме воно стало основою першої
української правової пам’ятки — «Руської Правди». За «Руською
Правдою» поняття злочину трактувалося як «обида», незалежно від
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того, чи було це нанесення матеріальної, фізичної або моральної шкоди.
Основним видом покарання було грошове стягнення на користь
потерпілого та князя. Також з часів Київської Русі відомі ідеї підходу до
кримінальних ситуацій, направленого на полегшення примирення між
злочинцем і потерпілими, а також реінтеграції злочинця у нормальне
суспільне середовище. Наприклад, при тому, що основними видами
покарань за злочини за «Руською Правдою» були грошові покарання, з
яких найтяжчим вважалася «вира» на користь держави (князя), яка
призначалася за вбивство та, висловлюючись нинішніми поняттями,
тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. У цих випадках
також сплачувалася так звана «головщина», тобто плата родичам
убитого в знак примирення. Причому за пом’якшуючих обставин
злочинцеві у цих виплатах допомагала громада [1, с.96-97].
За часів Козацької держави довгий час діяло звичаєве право. Так, у
Запорізькій Січі важливі зібрання, наприклад, військові ради,
проходили «в колі». Обговорення питань у колі продовжувалося доти,
доки громада не доходила консенсусу, прийнятного для всіх її членів. У
ХV–XVI ст. на території Руського воєводства були розповсюджені
процедури «полюбовного примирення» за участі суперарбітра, що
використовувалися для розв’язання конфліктів між шляхтичами. Тому
інститут медіації для України не є принципово новим, він історично
обумовлений [1, с.97].
О.А Парафило у своїх роботах по дослідженню законів періоду
XVII - XIX ст зазначає, що особи, якими було вчинено якийсь злочин із
розряду державних, а зрештою, втеча за кордон або спроба уникнути
смертної кари, за Соборним уложенням 1649 року, могли бути
пробаченими або підданими більш м'ягкому покаранню, в тому разі,
якщо вони повернулися б у московську державу [7, с.98]. Процедура
примирення широко застосовувалася на території Галичини в період її
перебування у складі Речі Посполитої. Процес примирення називався
"єднанням", і для його проведення залучалися спеціальні посередники.
Кожна зі сторін конфлікту призначала рівну кількість "поєднувачів",
котрі на засіданнях формували умови примирення. В окремих випадках
сторони "єднання" могли вибрати собі арбітра, який затверджував зміст
примирення [2, с.106].
В Україні 1900-х інститут примирення також знайшов свій
розвиток. Так, відповідно до ст. 8 Кримінально-процесуального кодексу
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України 1960 року був передбачений порядок звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого,
підсудного з потерпілим [5, с.237].
Процеси гуманізації та демократизації українського суспільства
впливають на характер правових норм, зміст законодавчих конструкцій,
а зрештою – на якісне оновлення окремих інститутів і галузей права. У
зв’язку з приведенням кримінального процесуального законодавства
України у відповідність до визнаних міжнародних стандартів, одним з
об’єктів такої модифікації стала процедура кримінального провадження.
Процеси гуманізації та демократизації українського суспільства
впливають на характер правових норм, зміст законодавчих конструкцій,
а зрештою – на якісне оновлення окремих інститутів і галузей права. У
зв’язку з приведенням кримінального процесуального законодавства
України у відповідність до визнаних міжнародних стандартів, одним з
об’єктів такої модифікації стала процедура кримінального провадження
[8].
Стаття 468 КПК виділяє наступні два види угод, що можуть бути
укладені у кримінальному провадженні: угоду про примирення та угоду
про визнання винуватості. Ці два види угод відрізняються за своєю
сутністю, а також за змістом правових наслідків, встановлення, зміни чи
припинення взаємних прав та обов'язків учасників таких угод, тобто як
для сторони обвинувачення чи потерпілого, так і для підозрюваного або
обвинуваченого. Обидві угоди мають на меті, з одного боку,
процесуальне спрощення розгляду справ, зменшення навантаження на
систему здійснення правосуддя у кримінальних справах, зокрема на суд,
а з іншого - пом'якшення покарання обвинуваченого, визнання
можливості каяття та виправлення особи, її ресоціалізацію [6].
Позитивне значення особливого порядку у вигляді кримінального
провадження на підставі угод полягає у такому провадження
спрощується, оскільки сторона обвинувачення не пов'язана обов'язком
довести перед судом винуватість обвинуваченого за стандартом "поза
розумним сумнівом", а домовленості між обвинуваченим і прокурором
або потерпілим дозволяють не здійснювати досудове розслідування
і/або судовий розгляд у повному обсязі;
- провадження прискорюється, що дозволяє максимально
наблизити призначення судом кримінального покарання до моменту
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вчинення кримінального правопорушення. Зменшуються також строки
перебування обвинувачених під вартою;
- з метою прискорення провадження прокурор у разі досягнення
угоди під час досудового розслідування невідкладно направляє до суду
обвинувальний акт з угодою [4].
Отож, передумови запровадження і застосування угод у
кримінальному провадженні в Україні мають доволі таки велику і багату
історію. Та незважаючи на те, що у нашій кримінально-процесуальній
системі вже довгий час діють і укладаються ці так звані "компроміси",
навіть зараз існує необхідність узагальнення як надбань минулих, так і
сучасних, узагальнення практичного досвіду та теоретичних знань про
інститут примирення як у нашій державі, так і поза її межами. А також,
на основі історичного досвіду необхідно визначити основні напрями
його удосконалення, зокрема, в частині приведення його до
європейських стандартів.
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викл. кафедри кримінального права і процесу
Гуркова А.В.
Університет Короля Данила
(м. Івано-Франківськ, Україна)
ЕКСТРАДИЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ
Україна тісно співпрацює з іншими країнами на основі
кримінального провадження. Одним з таких видів співпраці є видача
осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
«Поняття «видача особи» (екстрадиція) визначено у п.2 ч.1 ст.541
КПК і тлумачить як видача особи державі, компетентними органами
якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної
відповідальності або виконання вироку».[7, с.537].
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Відповідно до ч.1 ст.574 КПК України – « центральними органами
України щодо видачі особи (екстрадиції), якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, є відповідно Генеральна прокуратура
України та Міністерство Юстиції». [8, с. 272]
У ч.2 та 3 ст. 574 КПК України сказано, що «генеральна прокуратура
України є центральним органом України щодо видачі (екстрадиції)
підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час
досудового розслідування, а Міністерство юстиції України є
центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підсудних,
засуджених у кримінальних провадженнях під час судового
провадження або виконання вироку». [7, с. 539]
«У видачі особи іноземній державі може бути відмовлено, якщо:
1) ця особа на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) є
громадянином України;
2) злочин не передбачає покарання у виді позбавлення волі за
законом України;
3) закінчилися передбачені законом України строки давності
притягнення особи до кримінальної відповідальності або виконання
вироку за злочин, за який запитано видачу;
4) компетентний орган іноземної держави не надав даних, без яких
неможливе прийняття рішення про видачу (екстрадицію);
5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов’язанням України за
міжнародними договорами України;
6) наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором
України (ст. 589 КПК)». [3]
У ч.2 та 3 ст.10 КК України зазначено, що «іноземці, які вчинили
злочини на території України і засуджені за них на підставі цього
Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений
злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача
передбачена міжнародними договорами України та іноземці та особи
без громадянства, що постійно не проживають в Україні, які вчинили
злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути
видані іноземній державі для притягнення до кримінальної
відповідальності і віддання до суду або передані для відбування
покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними
договорами України». [6 с.7-8]
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Згідно з ч.1 ст.2 Європейської конвенції про видачу
правопорушників від 13 грудня 1957 року – «видача правопорушників
здійснюється у зв'язку із правопорушеннями, які караються за законами
запитуючої Сторони та запитуваної Сторони позбавленням волі або
згідно з постановою про утримання під вартою на максимальний термін
не менше одного року чи більш суворим покаранням. Якщо особа
визнається винною і вирок про ув'язнення або постанова про утримання
під вартою проголошується на території запитуючої Сторони, термін
призначеного покарання має складати не менше чотирьох місяців [4].
Проте Україна не може просто так видати іноземній державі особу,
яка розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або
виконання вироку, існує певна процедура видачі особи. Вона охоплює
такі стадії:
1) надходження офіційного звернення про встановлення місця
перебування на території України особи, яку необхідно видати, і видачу
такої особи;
2) перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі;
3) прийняття рішення за запитом;
4) фактичне передання особи під юрисдикцію запитуючої держави
[2].
Ключовим у межах усієї процедури документом є саме офіційне
звернення (запит про екстрадицію).
Існує певний зміст та форма запиту про видачу особи. Воно має
відповідати вимогам ст. 548 КПК або міжнародного договору України,
що застосовується у конкретному випадку. Зміст запиту про видачу
особи (екстрадицію) повинен містити такі самі обов'язкові реквізити, як і
запит про міжнародну правову допомогу (ч. 2 ст. 552 КПК). Однак
надання інформації згідно з пп. 5 та 7 ч. 2 ст. 55 КПК має певні
особливості. Так, окрім відомостей про повідомлену підозру та
обвинувачення з повним викладенням тексту відповідних статей КК слід
також зазначати про судове рішення (вирок), яким засуджено особу.
Потрібно також чітко вказувати конкретний тип видачі особи
(екстрадиції), наприклад, тимчасова видача чи транзитне перевезення,
при цьому необхідне обґрунтування зв'язку видачі особи (екстрадиції) із
предметом кримінального провадження. Причому спеціальною нормою
щодо клопотання про видачу особи є ст. 575 КПК, згідно з якою перелік
додатків до запиту про видачу, визначений нормою, є обов'язковим та
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надається до кожного запиту без винятку. До визначеного переліку
документів можуть додаватися й інші матеріали кримінального
провадження чи документи, необхідні для розгляду запиту, у тому числі
запитані іноземним компетентним органом. Наприклад, копія заяви про
видачу паспорта (Форма 1), дані про реєстрацію запитуваної особи, а за
потреби і її батьків, інформацію про поінформованість особи про
кримінальне переслідування стосовно неї, її розшук тощо [1].
Також до процедури екстрадиції входять такі процесуальні дії:
- затримання особи, яка вчинила злочини за межами України (ст.
582 КПК);
- тимчасовий арешт (ст. 583 КПК);
- екстрадиційний арешт (ст. 584 КПК);
- екстрадиційна перевірка (ст. 587 КПК).[3].
Особі, яка підлягає видачі надаються гарантії щодо її притягнення
до кримінальної відповідальності.
У ч.1 ст. 14 Європейська конвенція про видачу правопорушників від
13 грудня 1957 року («Правило adhoc»)зазначено, що «видана особа не
може переслідуватися, засуджуватися або затримуватися з метою
виконання вироку чи постанови про утримання під вартою ні за яке
правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке
вона була видана, і її особиста свобода ні з яких інших причин не може
обмежуватися» [4].
А у ч.1 ст. 66 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. «без згоди
запитуваної договірної сторони видану особу не можна притягнути до
кримінальної відповідальності або покарати за вчинення до її видачі
злочин, за який вона не була видана». [5]
Більше того, виходячи зі змісту норм міжнародних договорів (ст. 15
Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. та ч.2 ст.66
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних у
цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р.), без зголи
запитуваної сторони особа не може бути видана Україною третій
державі.
Існують два види винятка з такого імунітету виданої особи:
1) особа вчинила кримінальне правопорушення після фактичної
видачі;
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2) запитувана сторона надала дозвіл щодо притягнення до
кримінальної відповідальності виданої особи або виконання вироку
стосовно неї за інші кримінальні правопорушення, ніж ті, які були
зазначені у попередньому запиті [7, с.544].
У ст. 581 КПК України зазначено, що «особа, стосовно якої
розглядається питання про видачу в іноземну державу, має право:
1) знати, у зв'язку з яким кримінальним правопорушенням
надійшов запит про її видачу;
2) мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують
конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допитів;
3) в разі затримання - на повідомлення близьких родичів, членів
сім'ї чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
4) брати участь у розгляді судом питань, пов'язаних з її триманням
під вартою і запитом про її видачу;
5) ознайомлюватися із запитом про видачу або одержати його
копію;
6) оскаржувати рішення про тримання під вартою та про
задоволення запиту про видачу;
7) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо запиту про
видачу;
8) просити про застосування спрощеної процедури видачі». [8, с.
274-275]
Отже, екстрадиція (видача затриманої особи) — форма міжнародної
співпраці держав в боротьбі зі злочинністю. Полягає в арешті і передачі
однією державою іншій (за запитом) особи, що підозрюється або
обвинувачується в скоєнні злочину, або ж засудженого злочинця.
Центральними органами України щодо видачі особи (екстрадиції),
якщо інше не передбачено міжнародним договором України, є
відповідно Генеральна прокуратура України та Міністерство Юстиції.
Процедура видачі особи охоплює такі стадії:
«1) надходження офіційного звернення про встановлення місця
перебування на території України особи, яку необхідно видати, і видачу
такої особи;
2) перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі;
3) прийняття рішення за запитом;
4) фактичне передання особи під юрисдикцію запитуючої держави.
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Інститут екстрадиції має важливе значення, адже від того, чи буде
особу віддано іншій країні, залежить її подальше життя. Відповідно, це
вимагає дуже прискіпливого й сумлінного ставлення до кожного запиту,
аби забезпечити належний баланс між дотриманням прав і свобод особи
та забезпеченням невідворотності покарання за скоєний злочин [2].
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КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
УБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГРОЗ ВІД
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
З урахуванням сучасних процесів інформатизації суспільства сфера
комп’ютерних технологій використовується як плацдарм для здійснення
багатьох злочинів, що входять в структуру кіберзлочинності. З одного
боку, мова йде про ті кіберзлочини, які безпосередньо зазіхають на
інформаційну безпеку особистості, суспільства і держави. З іншого боку,
можна говорити про злочини, пов’язані з кібертехнологіями.
Використання при їх здійсненні інформаційно-телекомунікаційних
систем характеризує кіберзлочинність як спрямоване діяння (зокрема,
до цієї групи входять крадіжка, шахрайство, привласнення або розтрата,
вчинені з використанням комп’ютерних технологій, незаконний оборот
комп’ютерних програм та ін.) [1, с. 51]. В кожній державі спостерігаються
різні підходи до криміналізації цих діянь, що посягають на різні сфери
суспільних відносин (власність, економіку, здоров’я населення,
громадську моральність, інформаційну безпеку), що не просто виявляє
структурні особливості кіберзлочинності в тій чи іншій країні, а
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насамперед актуалізує національні кримінально-правові заходи протидії
утворюючим її кіберзлочинів, що здійснюються щодо комп’ютерної
системи і (або) з наміром заволодіти комп'ютерними даними [2].
У деяких зарубіжних країнах відповідальність за розкрадання,
вчинене шляхом використання різних інформаційних технологій,
концентрується в спеціальних кримінально-правових нормах про
відповідальність за розкрадання – шахрайство (Росія, Молдова) або так
звані злочини обманного характеру (Великобританія, Австралія, США).
Так, у Великобританії відповідальність за обманні діяння
передбачена Законом про злочини обманного характеру 2006 р.
Названий Закон поширив норму про відповідальність за володіння,
виготовлення і поставку предметів, використовуваних в обманних
злочинах (ст. 6), на володіння і здійснення контролю над будь-якими
комп’ютерними програмами і електронними даними [3, с. 625].
Причому дослідники англійського кримінального права відзначають
деякі особливості кваліфікації обманних діянь відповідно до цього
Закону. Так, по думку Е. Дж.Ешворта, структура злочинів обманного
характеру незвичайна тим, що дозволяє вважати діяння закінченим
незалежно від того, чи отримана в результаті діяння реальна вигода і чи
заподіяні реальні збитки [4, с. 552].
Також в частині кваліфікації розкрадань з використанням
комп’ютерних технологій застосовуються приписи Закону про крадіжку
1968 р. і Закону про крадіжку 1978 р. Йдеться про безчесні майнові
злочини, при здійсненні яких використовуються комп’ютерні технології
(крадіжки, отримання майна або послуг шляхом обману, злочини,
пов’язаних з викраденням майна, вимаганні) [5, с. 124].
Сьогодні в кримінальному законодавстві деяких зарубіжних
держав
спостерігається
тенденції
визнання
використання
інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та інформаційних
мереж, в тому числі мереж Інтернет, як криміноутворюючих ознак
різних форм і видів розкрадання, а також «фігурування» інформаційних
технологій в складах заволодіння чужим майном без мети розкрадання.
До цієї групи держав відносяться такі держави-учасники СНД, як
Білорусь і Узбекистан.
Крім того, криміноутворюючі ознаки окремих видів розкрадання
шляхом використання комп’ютерної техніки зустрічаються при охороні
інших, крім власності, груп суспільних відносин.
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Ще однією тенденцією розвитку кримінально-правових заходів
протидії кіберзлочинності в законодавстві зарубіжних країн є
конструювання в кримінальному законодавстві зарубіжних країн норм,
в даний час не властивих для Кримінального кодексу України. Як
приклад можна привести: регламентацію кримінальної відповідальності
за фальсифікацію комп’ютерної інформації (ст. 2732 Кримінального
кодексу Азербайджанської Республіки від 30 грудня 1999 р. № 787-IQ,
ст. 2606 КК Молдови); комп’ютерний саботаж (ст. 351 КК Білорусі, ст.
300 КК Таджикистану, ст. 2785 КК Узбекистану); надання послуг для
розміщення інтернет-ресурсів, які переслідують протиправні цілі (ст. 212
КК Казахстану).
Підводячи підсумок компаративістського аналізу кримінальноправових заходів протидії кіберзлочинів за кордоном, слід зазначити,
що, безумовно, підхід до криміналізації діянь, що посягають на
інформаційну безпеку, в кримінальному законодавстві кожної держави
не можна визнати ідентичним, він різний і у визначенні об’єкта злочину,
і у встановленні видів діянь, і в закріпленні способів скоєння таких
посягань.
Щодо України та способів протидії кіберзлочинності, то її шлях є
дещо іншим. Протидія кіберзлочинності в Україні заключається в трьох
основних напрямках діяльності: попередження кіберзлочинів, загальна
організація боротьби з кібезлочинністю і правоохоронна діяльність, яка
направлена саме на виявлення, попередження і розкриття
кіберзлочинів, застосування мір кримінальної відповідальності і
покарання осіб, котрі вчинили кіберзлочини. Попередження як одна з
форм боротьби із злочинністю передбачає як загальнодержавні міри
економічного, правового і виховного характеру, так і спеціальні –
організаційні, технічні, програмні і криптографічні. Пріоритетним
напрямком також є організація взаємодії і координації зусиль
правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх
необхідною матеріально-технічною базою.
Так, 5 листопада 2015 р. було створена нова Кіберполіція, яка є
структурним підрозділом Національної поліції України. Ще тобі міністр
МВС Арсен Аваков зазначив: «Кіберполіція – це ваш захист у
віртуальному просторі і не тільки! Віднині, користуючись Інтернетом і
його можливостями, ви зможете отримувати поліцейську допомогу в
режимі реального часу» [6].
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Проте, на сьогодні жодна держава не в змозі протистояти
кіберзлочинності самостійно, що і обумовлює необхідність активізації
міжнародного співробітництва в даній сфері.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Охороною лісів займалися ще з давніх часів. Спочатку це були
звичаєві норми, пізніше ці норми були закріплені в відповідних актах,
котрі видавалися князями, гетьманами чи іншими державними діячами.
Під час перебування УPCP в складі СРСР питання охорони лісів
регулювалися кодексами, законами, постановами РНК та іншими
нормативно-правовими актами, а також науковими роботами і
монографіями вчених [1].
З отриманням незалежності розпочався процес формування нового
законодавства: було прийнято Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р.[2],
Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. [3].Новий Лісовий кодекс
включає у себе велику кількість підзаконних актів, що були спрямовані
на регулювання відносин лісокористування.
Екологічний
аспект
лісокористування
регулюється
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 146
«Про переведення лісів до іншої групи та віднесення лісів до категорій
зависності», відповідно до якого збільшено лісозахисні зони в
Українських Карпатах більше ніж на 105 тисяч гектарів [4]. Державна
програма «Ліси України» була затверджена до 2015 р., однак станом на
жовтень 2018 р. Кабінет Міністрів України не затвердив нової програми.
Кримінальний кодекс регулює відносини з приводу охорони
лісокористування статтею 246 «Незаконна порубка лісу»[5]. З метою
охорони лісів 10 липня 2015 року набрав чинності Закон України про
внесення змін до Закону України «Про особливості державного
регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної
з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони
259

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

експорту
лісоматеріалів
у
необробленому
вигляді[6].
Тобто
встановлюється мораторій на експорт лісу терміном на 10 років.
Також Верховна Рада ухвалила закон про збереження українських
лісів та попередження незаконного вивезення необроблених
лісоматеріалів. Законопроект №5495 був підтриманий народними
депутатами і підписаний Головою Верховної Ради. Закон повинен
доповнювати Кримінальний кодекс наступною нормою: «Переміщення
через митний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів
цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також
інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території
України, – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти
років. Те ж діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою
групою осіб або службовою особою з використанням наданої їй влади чи
службового становища, карається позбавленням волі на строк від п’яти
до десяти років з конфіскацією майна» [7].
Закон
встановлює
обмеження
внутрішнього
споживання
необроблених лісоматеріалів у розмірі 25 млн куб. м. Ця норма
необхідна для приведення законодавства у відповідність з вимогами
СОТ.
Закон підписаний Президентом України 3 жовтня 2018 року і
невдовзі набере сили.
Прийняття зазначеного вище закону та його впровадження
допомогло б справді вирішити ряд важливих питань з приводу охорони
відносин лісокористування. Оскільки норми чинного законодавства,
зокрема Кримінального кодексу в статті 246, вже не є ефективними.
Кожного року ліс незаконно вирубується у великих
обсягах і
експортується до європейських країн. Вирубка і продаж деревини
здійснюється в більшості випадків під керівництвом посадових осіб.
Також розмір штрафу за вчинений злочин є порівняно невеликим.
З прийняттям нового законодавства передбачається внесення ряду
змін. Так до статті 246 Кримінального кодексу пропонується збільшити
кількість кваліфікуючих ознак, щоб більш детально можна було
кваліфікувати протиправне діяння. Також вносяться деякі зміни
стосовно покарання за злочин, зокрема розмір штрафу збільшується
втричі, розміри інших покарань збільшуються теж. З введенням у дію
статті 201-1 Кримінального кодексу також буде кримінально караним
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незаконний експорт деревини, експорт цінних порід деревини, повторна
контрабанда деревини за змовою чи службовою особою з
використанням влади чи службового становища,
а також
встановлюватимуться розміри
незаконного експорту. У вигляді
покарань до особи буде застосовуватися позбавлення волі з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю (якщо це службова чи посадова особа)та з конфіскацією
майна.
Однак, ми не повинні бути впевненими, що прийняття ряду
законодавчих актів дозволить вирішити проблеми відносин з приводу
лісокористування. Воно дозволить тільки тимчасово призупинити масові
вирубки лісу та його експорт. Для того, щоб зберегти ліс, держава
повинна проводити постійну політику у сфері охорони лісів, а не
видавати певні акти, коли вже ситуація досягає критичного стану чи під
тиском різних міжнародних організацій. І тільки тоді у нас не буде
виникати проблем з охороною лісів, і кожен з нас отримає «право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля», яке є закріпленим у статті 50
Конституції України[8].
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В СУДАХ УКРАЇНИ
Проблема забезпечення прав людини наприкінці XX – на
початку ХХІ століття стала однією з найбільш актуальних проблем
людства та має складні внутрішньодержавні й міжнародні аспекти
прояву. Ця проблема тісно пов’язана з недостатнім рівнем дотримання
закріплених у Конституції України прав і свобод особи з боку держави,
що знаходить свій прояв як у певних труднощах реалізації деяких з них
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(передусім це стосується соціально-економічних прав), так і в
недостатньому рівні їх захищеності від правопорушень. Під
конституційно-правовим статусом особи слід розуміти закріплену в
Конституції систему взаємовідносин між особою та державою, що
включає в себе такі складові елементи, як конституційні права,
свободи та обов’язки, основні принципи конституційно-правового
статусу особи, що є закріпленим у Конституції, громадянство[1].
Прийняття Конституції України стало важливим кроком у
нормативній регламентації Парламентом України основних прав і
свобод громадян. Сучасне конституційне законодавство України в
частині закріплення прав та свобод громадян відповідає міжнародно
правовим стандартам прав людини, Загальній декларації прав людини
від 10 грудня 1948 року, Міжнародному пакту про громадянські та
політичні права від 19 грудня 1966 року, Міжнародному пакту про
економічні, культурні й соціальні права від 19 грудня 1966 року.
Найчастіше з порушенням прав і свобод людини і громадянина
можна стикнутися у судах I інстанції, а саме у кримінальних
провадженнях. Проблемні питання становлення судової влади
продовжують бути предметом бурхливого обговорення в Україні,
незважаючи на те, що прийнято Закон України "Про судоустрій і статус
суддів" та до кримінально-процесуального законодавства внесені
відповідні зміни.
Стадія судового розгляду, як правильно наголошував В. М.
Савицький, є не лише центральною, а й головною, домінантною
стадією процесу [2, с. 41].
У ст. 55 Конституції України визначено, що права і свободи
людини і громадянина захищаються судом. Тим самим визнається, що
саме на суди держава покладає значну частину своїх обов’язків перед
людиною і, в першу чергу, обов’язок визнавати, захищати та
дотримуватись прав і свобод людини і громадянина. Незалежна та
сильна судова влада є найважливішою гарантією формування правової
держави та громадянського суспільства. Перед судовою системою
стоїть важливе завдання – змусити державні органи поважати права
людини, перетворити абстрактні правові норми на реальні права й
обов’язки, забезпечити виконання державою її обов’язків перед
людиною [3, с. 239]. Конституція України в ст.ст. 29-31 закріпила
найважливіші гарантії і свободи людини: право на свободу та особисту
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недоторканність; недоторканність житла; таємницю листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Водночас
цими нормами Конституції та відповідними нормами Кримінальнопроцесуального кодексу України саме на суд покладено вирішення цих
питань: лише за вмотивованим рішенням суду можна заарештувати
особу; лише за вмотивованим рішенням суду можна проникнути до
житла чи іншого володіння особи (крім невідкладних випадків); лише
судом встановлюються винятки і надається дозвіл на прослуховування
телефонних розмов тощо.
На сьогоднішній день існує немало проблем у процедурі судового
розгляду кримінальних справ, тоді як форма здійснення правосуддя є
особливою гарантією забезпечення прав особи й громадянина. Особи
звертаються до суду, сподіваючись бути справедливо захищеними
державою при вирішенні певної конфліктної ситуації, з метою
захистити свої порушені права. А основним завданням судової влади в
правовій державі є виконання функції захисту прав та свобод особи.
Однак сьогоднішній стан забезпечення захисту прав і свобод людини
та громадянина не відповідає вимогам загальноприйнятих
міжнародних принципів і норм. В Україні необхідно створити такий
правовий механізм захисту прав та законних інтересів людини і
громадянина, який би став гарантом їхньої реалізації за допомогою
незалежної судової влади.
Держава має визнавати людину найвищою соціальною цінністю,
легалізувати, легітимізувати, охороняти, захищати її права і свободи,
гарантувати їх реальне здійснення. Вона повинна створювати для неї
всі необхідні умови для гідної праці, надавати соціальну допомогу тим,
хто перебуває у складних життєвих обставинах.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ
Якщо проаналізувати зарубіжний досвід, то можна сказати, що у
багатьох країнах гральний бізнес вважається суспільно небезпечним
явищем, що підлягає особливому контролю держав чи є повністю
забороненим. В Україні ще від травня 2009 року була введена заборона
грального бізнесу [1], а в Кримінальному кодексі України (далі – ККУ) у
статті 203 він визначається як незаконна підприємницька діяльність.
Наступного року ККУ було доповнено статтею 203-2, згідно з якою
встановлюється кримінальна відповідальність за зайняття гральним
бізнесом, тобто дана діяльність стала окремим складом злочину [2].
У статті 1 закону України «Про заборону грального бізнесу в
Україні» гральний бізнес визначається як діяльність, пов’язана з
організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних
ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у
букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному
(визнається будь-яка гра, обов'язковою умовою якої є участь у
віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Також
розтлумачене поняття «азартна гра», що передбачає існування
обов’язкової умови – сплати гравцем грошей (у тому числі через систему
електронних платежів)[1].
Незважаючи на заборону, гральний бізнес як існував, так і
продовжує існувати до цих пір, хоча пройшло вже 9 років з моменту його
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заборони. Більш того, з кожним роком зростає рівень тіньового сектора
економіки, де процвітає діяльність організованих злочинних груп, адже
у можливість ведення підпільного бізнесу однією особою мало віриться.
Ми погоджуємось з думкою більшості науковців, які досліджували дану
тему, що однією з причин такого «процвітання» є саме політична
нестабільність в країні: недостатній контроль з боку державної влади,
неефективна нормативно-правова база, неузгоджені методи управління,
участь чи сприяння окремих посадових осіб у веденні підпільного
бізнесу, зловживання владою та службовими повноваженнями, і
особливо – корупція.
Отже, у наукових колах та на законодавчому рівні постає питання
легалізації грального бізнесу в Україні. Якщо проаналізувати звіт
Антимонопольного комітету України за 2018 рік, то слід зазначити, що
не тільки проведення національних лотерей, а й існування легального
грального бізнесу є повноцінною галуззю економіки в європейських
державах, що забезпечує додаткове надходження до бюджетів та
інтенсивний розвиток економіки [3].В свою чергу, якщо подивитись на
легалізацію грального бізнесу з протилежного вектору, то існує ризик
для суспільства. Так як у нашій державі криза в економічній та
політичній сферах, що призводить українське населення до зубожіння –
значно зменшується рівень доходів громадян. Результатом цього є
падіння купівельної здатності у людей, розвиток соціальної кризи.
Варто звернути увагу на той факт, що ще у 2016 році зареєстровано
В.Гройсманом законопроект «Про детінізацію ринку азартних ігор та
забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних
зобов'язань»[4] та альтернативний йому законопроект «Про детінізацію
ринку азартних ігор в Україні»[5], проте вони так і не були прийняті
Верховною Радою України. Слід підкреслити й те, що Україна взяла на
себе зобов’язання стосовно реалізації політики та виконання завдань
економічної програми, яка підтримується у межах угоди з Міжнародним
валютним фондом. І одним із пунктів цієї програми є саме легалізація
грального бізнесу до кінця 2018 року[6]. Також, слід додати, що у наказі
міністра молоді та спорту України Ігора Жданова від 16 серпня 2018 року
йдеться про визнання «спортивного покеру» офіційним видом спорту в
Україні [7].
З іншого боку, ідея легалізації грального бізнесу несе в собі
негативні аспекти. Наприклад, Гладун О.З. виділяє два основних
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можливих ризиків легалізації:1) шкода економічній безпеці держави та
моральності 2) шкода психічному здоров’ю людини[8]. Я поділяю думку
Гладуна О.З., що залежність від азартних ігор є суспільно небезпечним
явищем, оскільки воно здатне спричинити банкрутство гравця,
наслідком чого може бути руйнування сімейних стосунків і навіть
суїцидальні спроби у особи, що програла велику суму коштів. Також
залежність провокує суб’єкта на вчинення більш тяжких злочини з
метою знаходження коштів на гральні автомати, лотереї тощо. У
пояснювальній записці до законопроекту «Про заборону грального
бізнесу в Україні» наведено такі цифри офіційної статистики: понад 75%
гравців на гральних автоматах — студенти та школярі; 5% відсотків
дорослого населення — залежні від азартних ігор; кожен четвертий
українець, що програв значну суму, думає про самогубство[1].Але з
іншого боку, у статті Гладуна О.З. підкреслюється той факт, що надмірна
криміналізація грального бізнесу сприяє виникненню корупційних схем
серед правоохоронців. Відповідно до ст203-2 ККУ гральний бізнес
визнано найбільш суспільно небезпечним видом забороненої
господарської діяльності [8, с. 82].
Підсумовуючи, можна сказати, що питання легалізації грального
бізнесу гостро постало на порядку денному, особливо в рамках
виконання взятих на себе Україною міжнародних зобов'язань. З
урахуванням практики держав Європи, заборона грального бізнесу не
вирішує політичних, економічних чи соціальних проблем, тож потрібна
альтернативна система, за якою держава максимально повинна
контролювати азартну iндустрію, але не забороняти її. Отримані доходи
слід спрямовувати на соцiальнi потреби. Тож кращим вирішенням
проблеми, на нашу думку, буде виведення грального бізнесу із тіні,
розробка та прийняття законодавства стосовно легалізації грального
бізнесу, що передбачатиме видачу державних ліцензій, оподаткування
та державного контролю, а не легалізацію підпільних підприємств.
Також слід залучити громадські об’єднання для спільного вжиття
заходів щодо виявлення осередків організації підпільних ігрових клубів,
не допускаючи відмивання доходів. На законодавчому рівні повинні
бути чітко визначені компетенція і відповідальність кожної структури,
що входить у систему протидії нелегальному гральному бізнесу. Також, з
боку держави та громадських організацій, особливу увагу слід приділити
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профілактичній роботі в групах підвищеного ризику, зокрема серед
школярів, безробітних та пенсіонерів.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ОСОБИСТЕ
ЖИТТЯ ТА ЙОГО ТАЄМНИЦЮ
Тема оптимального співвідношення права на особисте життя та
його таємницю є актуальною на сьогодні в світі та в Україні.
Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від
народження або за законом. Особисті немайнові права фізичної особи не
мають економічного змісту та тісно пов’язані з нею. Фізична особа не
може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути
позбавлена цих прав. Особистими немайновими правами фізична особа
володіє довічно.
Види особистих немайнових прав встановлюють, перш за все,
Конституція України, Цивільний Кодекс та інші закони, але перелік цих
прав не є вичерпним.
В Конституції України правам та свободам людини присвячено 2
розділ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (ст. ст. 21–
68).
Зміст особистого немайнового права становить можливість
фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у
сфері свого приватного життя ( ст.271 ЦК України).
Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. В
інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб,
які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати
свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки
(усиновлювачі), опікуни, піклувальники.
Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи можливе
лише у випадках, передбачених Конституцією України, Цивільним
кодексом та іншими законами.[1]
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Кожна фізична особа має своє особисте життя, під яким слід
розуміти її поведінку поза межами виконання будь-яких суспільних
обов'язків. Зрозуміло, що дана поведінка є доволі різноманітною і тому
право на особисте життя не визначає конкретні активні дії, які має право
вчиняти носій даного права, а лише вказує на те, що фізична особа сама
визначає своє особисте життя (ст. 301 ЦК України).
До змісту цього права включається також і передбачена законом
можливість фізичної особи або ознайомлювати зі своїм особистим
життям інших осіб, або зберігати своє особисте життя у таємниці. Однак
це право також має певні обмеження, наприклад, коли обставини
особистого життя є доказом у кримінальній справі.[2]
Право на особисте життя, а також його таємницю, право на
недоторканість особистого життя, на повагу особистого життя особи
знаходять своє відображення у різних джерелах права: міжнародних
договорах, нормативно-правових актах, Загальній декларації прав
людини, Європейській конвенції про захист прав та основних свобод
людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права,
Конституції України, окремих нормах, Законів України, ЦК, ЦПК, СК,
КК, КПК, »Про поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність»,
підзаконних нормативних актах, а також у судовій практиці. Наприклад,
постановах Пленумів Верховного Суду України від 31.03.1995 №4 «Про
судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди» від 02.07.2004 №13, «Про практику застосування судами
законодавства, яким передбачено права потерпілих від злочинів», тощо.
А тому розглядається різними галузями права, кожна з яких
вважає цей інститут своїм.[3]
Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської
життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках,
явищах, подіях, що не мають публічного значення, визначається і
регулюється самою особою.
Право на особисте життя гарантується ст. 32 Конституції України.
Дане право є відповідним розвитком положень ст. 12 Загальної
декларації прав людини, ст. 8 Конвенції про захист прав і основних
свобод людини та ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права.
Під поняттям «особисте життя» слід розуміти поведінку фізичних
осіб поза межами виконання різноманітних суспільних обов'язків, тобто
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життєдіяльність людини в сфері сімейних, побутових, особистих,
інтимних та інших стосунків, що звільнена від «тягаря суспільних
інтересів» та спрямована на досягнення особистої мети та задоволення
власних інтересів. Право на особисте життя складається з таких
складових:
-повноваження мати особисте життя;
-повноваження визначати своє особисте життя. При цьому, закон
не визначає переліку можливих чи необхідних діянь, якими б особа
могла здійснити своє право на визначення свого особистого життя;
-повноваження на ознайомлення з обставинами особистого життя,
означає, що особа самостійно визначає коло осіб, що можуть володіти
інформацією про її особисте життя. Фізична особа може дати дозвіл на
поширення інформації іншими особами у визначених нею межах
поширення. Однак, у випадках, коли це прямо передбачено в законі, в
Інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини, дане особисте немайнове право може бути обмежене;
- повноваження зберігати у таємниці обставини свого особистого
життя, означає, що фізична особа має можливість не розголошувати про
обставини свого особистого життя самостійно, а також вимагати такого
нерозголошення від інших осіб, які володіють такою інформацією.
Окрім загальної норми про охорону таємниці особистого життя,
існують спеціальні норми, якими здійснюється додатковий її захист,
наприклад, лікарської таємниці (ст. 40 Основ законодавства про охорону
здоров'я), таємниці усиновлення (ст. 226 - 231 СК України), таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції
(ст. 306 ЦК України, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації»),
адвокатської таємниці (ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»), таємниці вчинюваних нотаріальних дій (ст. 5,
6, 8 Закону України «Про нотаріат»). Можливість поширення
інформації про особисте життя фізичної особи попри її волю можливе
лише на підставах та в порядку, що визначений законом, наприклад,
коли обставини особистого життя фізичної особи містять ознаки
правопорушення, що підтверджено рішенням суду. Фізична особа, яка
поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності.
Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел,
зобов'язана робити посилання на таке джерело. [4]
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Надзвичайно важливим для участі особи у соціальному бутті є її
право на індивідуальність. Під поняттям «індивідуальність» необхідно
розуміти сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду
кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідуумів. До
структури індивідуальності належить ціла низка особливостей фізичної
особи, що пов'язані з її національною, культурною, релігійною, мовною
та іншою самобутністю. Саме ці особливості можуть відбуватися у: а)
зовнішньому вигляді фізичної особи (зовнішність, фігура, фізичні дані,
одежа, зачіска тощо, а також і сукупність усіх цих елементів); б) її голосі
(певні звуки, що відтворюються в формі слів, мелодій, тембрі голосу
тощо) і мовленні (як система звукових знаків, з усіма своїми
особливостями, наприклад, заїкання, невимова окремих звуків, говір,
слова-паразити, сміх тощо); в) манері поведінки (поводження у
стосунках з іншими особами та особливості у ставленні до речей,
наявність моральних принципів, звичок та інших особливостей
характеру); г) інтелектуальному, культурному та освітньому рівні
(вміння спілкуватись, знання правил ґречності, дотепність, кмітливість,
хист тощо); ґ) інших характерних ознаках, які вирізняють фізичну особу
серед інших.
Право на індивідуальність фізичної особи полягає в можливості:
1) володіти певною індивідуальністю, тобто бути визнаним носієм
цього особистого немайнового блага;
2) використовувати свою індивідуальність, тобто обирати будь-яку
з можливих форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони
не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.
Окремі прояви індивідуальності можуть обмежуватись за певними
критеріями (місцем, часом, специфікою діяльності тощо). Наприклад,
нудисти вправі виявляти свою індивідуальність, але у спеціально
відведених для цього місцях;
3) створювати та змінювати свою індивідуальність, тобто
можливість самостійно визначати її обсяг та зміст;
4) вимагати захисту у разі будь-якого порушення права на
індивідуальність, тобто можливість вимагати захисту у випадках, коли
особі створюють перешкоди у реалізації цього права, або коли вчиняють
дії, якими порушується це право.
Право на особисте життя відіграє надзвичайно важливу роль,
оскільки дозволяє особі не стільки брати участь у суспільному житті,
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скільки захищати власне приватне життя від вторгнення із-зовні. Під
поняттям особисте життя слід розуміти поведінку фізичних осіб поза
межами виконання різноманітних суспільних обов'язків.
Право на особисте життя означає:
1) можливість мати особисте життя, тобто здатність фізичної особи
бути носієм цього особистого немайнового блага;
2) можливість визначати своє особисте життя. Закон не вказує
переліку можливих чи необхідних діянь, якими б особа могла здійснити
своє право на визначення свого особистого життя. Натомість,
законодавець надає фізичній особі можливість самостійно на власний
розсуд вирішувати, яким чином визначати, організовувати та проводити
своє особисте життя, залежно від власних інтересів та мети;
3) можливість ознайомлення інших осіб з обставинами особистого
життя — особа самостійно визначає коло осіб, що можуть володіти
інформацією про її особисте життя. Однак у випадках, що прямо
передбачено в законі, в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини це особисте немайнове право може бути
обмежено;
4) можливість зберігати у таємниці обставини свого особистого
життя, означає, що фізична особа може не розголошувати про обставини
свого особистого життя самостійно, а також вимагати такого
нерозголошення від інших осіб, які володіють такою інформацією;
5) можливість вимагати захисту права на особисте життя.
Ще одним гарантом права на особисте життя є право фізичної
особи на особисті папери. До особистих паперів фізичної особи належать
документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні
матеріали тощо. Право на особисті папери означає можливість надавати
згоду чи забороняти ознайомлення з особистими паперами та їх
використання і розпорядження. У разі смерті цієї фізичної особи право
на дачу згоди на ознайомлення та використання особистих паперів
переходить до дітей померлої фізичної особи, її вдови (вдівця), а якщо їх
немає, то до батьків, братів та сестер. Здійснення права на особисті
папери може бути обмежено:
1) якщо особисті папери стосуються особистого життя іншої
фізичної особи, наприклад, фотографія висвітлює певні обставини
особистого життя чоловіка та дружини. В цьому випадку, для їх
використання, у тому числі шляхом опублікування, потрібна згода цієї
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особи, а у разі смерті — дітей померлої фізичної особи, її вдови (вдівця),
а якщо їх немає, то батьків, братів та сестер;
2) якщо особисті папери передано до фонду бібліотек або архівів із
дотриманням прав усіх заінтересованих осіб;
3) в інших випадках, що прямо передбачено чинним законом, і
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини.
Суміжною гарантією права на особисте життя є право на таємницю
кореспонденції (ст. 306 ЦК), під яким слід розуміти право на таємницю
листування, телеграм, телефонних розмов та інших видів
кореспонденції. Щодо дотримання цього права, допускається:
1) використання, зокрема, шляхом опублікування, листів, телеграм
та інших видів кореспонденції. Може проводитись лише за згодою
особи, яка надіслала їх, та адресата, а у разі смерті принаймні одного з
них — за згодою його дітей, вдови (вдівця), а якщо таких немає —
батьків, братів та сестер;
2) можливість долучення кореспонденції, яка стосується фізичної
особи, до судової справи лише у разі, якщо у ній містяться докази, що
мають значення для вирішення справи. При цьому, інформація, яка
міститься в такій кореспонденції, розголошенню не підлягає.
Обмеження цього права можливе з метою запобігання злочинові
або з'ясування обставин під час розслідування кримінальної справи
лише за відповідним дозволом суду, якщо іншими способами одержати
інформацію неможливо.[5]
У сучасній Українській юридичній науці і законодавстві, як і в
міжнародно-правових документах, відсутнє єдине розуміння права на
недоторканість особистого життя. Проблема полягає у наявності кількох
підходів до визначення самого поняття «особисте життя людини». Отже
виходячи із вище сказаного можна зробити висновок, що особисте
життя є міра можливої поведінки людини у приватно-правовій
сфері.[2]
Згідно ст. 301 ЦК України право на особисте життя та його
таємницю розуміється як таким, що кожна фізична особа сама визначає
своє особисте життя і можливість ознайомлення його з ним інших осіб.
Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого
особистого життя. Обставини особистого життя фізичної особи можуть
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бути
розголошенні лише за
умови, що вони містять
ознаки
правопорушень, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.
Таким чином, право на захист від втручання в особисте життя
треба розуміти як недоторканність середовища життя людини, захист її
від свавільного втручання державних органів та будь-яких інших
сторонніх осіб, у тому числі і членів сім'ї. Право на захист від втручання
в життя передбачає захист особи та іі сім'ї від свавільного втручання в
середовище життя особи або/та сім'ї будь-яких сторонніх осіб,
збереження в таємниці інформації щодо особистого життя.
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СЕПАРАТИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Наразі проблема сепаратизму набуває особливої актуальності, що є
реальною загрозою територіальній цілісності та втрати суверенітету
України.
Сепаратизм – поширене в сучасному світі суспільно-політичне
явище, що притаманне багатьом поліетнічним державам.
На думку Горенкина В. А. сепаратизм розглядається як політичне
явище, обумовлене дисбалансом політико–владних відносин між
центром і частинами держави [4, с. 4].
Наслідки сепаратизму є досить небезпечними для функціонування
держави. Багатовікова світова політична практика свідчить про те, що
сепаратизм все частіше стає причиною збройних конфліктів, які
призводять до людських жертв, появи біженців, зниження ефективності
територіальної влади.
Це підтверджує, що сепаратизм залишається однією з найбільш
гострих проблем сучасності та потребує створення й упровадження
дієвих
механізмів
запобігання
сепаратистським
проявам
та
врегулювання їх.
Цілком очевидно, що вивчення проблем сепаратизму та пошуку
шляхів щодо його протидії є наразі актуальним для України, оскільки
прагнення окремих регіонів до відокремлення може породжувати
величезні соціальні, економічні та політичні проблеми, нести загрозу
збройного протистояння.
Окремі українські дослідники, в тому числі Дівак В.В, ще задовго до
подій 2014 року наголошували на тому, що в Україні існують окремі
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регіони з потенційними сепаратистськими рухами (АРК, Донбас) [8, с.
8]. Згідно з дослідженнями В. Дівак, основними внутрішніми
причинами національного сепаратизму в будь– якій поліетнічній країн і
є тривалі періоди соціально–економічної нестабільності, дискримінація
національних меншин, етнічних груп за етнічними чи релігійними
ознаками. Як переконана науковець, ці періоди супроводжуються, з
одного боку, посиленням соціальних і міжетнічних суперечностей,
зростанням злочинності, а з іншого – низькою ефективністю державного
управління та роботи правоохоронних органів, відсутністю ефективних
механізмів правового захисту населення [8, с. 11].
В Конституції закріплено, що захист суверенітету і територіальної
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної
безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього
Українського народу. При цьому оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканості покладаються на Збройні
Сили України [2, cт. 17].
Окремо в Конституції наголошується, що на території України
забороняється створення й функціонування будь-яких збройних
формувань, які не передбачені законом [2, cт. 17].
Разом з тим події що відбуваються на Сході та Півдні України,
надають підставу для твердження, що “Закон України “Про основи
національної безпеки України” залишився рамковим, політичним
документом. Адже для нейтралізації сепаратистських проявів практично
нічого не було зроблено.
Серед останніх наукових розвідок, здійснених за умов гібридної
війни РФ проти нашої країни, слід виокремити праці таких учених як К.
Мурза [5], В. Рахмайлов [6], В. Явір [7].
Як стверджує В. Явір, «українські вчені багато років поспіль задовго
до вибуху сепаратистських проявів у нашій країні в 2014 році
констатували посилення етнорегіональних відмінностей, диспропорцій,
від центрових рухів етнополітичного спрямування, що за певних умов
можуть набути ознак сепаратизму» [7, с. 391].
Наслідками сепаратизму є порушення територіальної цілісності і
недоторканності території України, тому його кваліфікують за ст. 110 КК
України “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України”, яка знаходиться в Розділі 1 Особливої частини КК України
“Злочини проти основ національної безпеки України”[3].
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Ця стаття передбачає відповідальність за умисні дії, вчинені з метою
зміни меж території або державного кордону України на порушення
порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики
чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, у
тому числі, якщо вони вчинені представником влади, або повторно, або
за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням
національної чи релігійної ворожнечі [3].
Законом України “Про внесення змін до Кримінального кодексу
України” від 8 квітня 2014 р. № 1183-VII внесено зміни до деяких статей
Кодексу та суттєво посилено покарання за вчинення сепаратистських дій
[1].
Унікальність 110 статті полягає в тому, що під неї підганяють досить
різні випадки. Серед засуджених і організатори "референдуму", і
дописувачі соцмереж, і бойовики терористичних угруповань. Дискусії
про правильність кваліфікації залишимо для юристів.
З 2014 року суди винесли вироки за посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України стосовно 173 осіб (ст. 110 ККУ). 26
осіб засуджено до тюремного покарання, 125 – звільнено з
випробувальним терміном, 8 покарані обмеженням волі, 4 – виправдані.
Наразі скасовані вироки щодо 7 осіб, засуджених до позбавлення волі,
щодо 2 осіб, покараних умовно, і один виправдувальний вирок.
З 2014 і по серпень 2017 року по ст.110 в Україні було винесено 5
виправдувальних вироків, один із яких потім був скасований. Усі вони
стосуються організації так званого "референдуму" про підтримку
"ДНР"/"ЛНР".
Отже, захист суверенітету та збереження територіальної цілісності
України є одними із найголовніших завдань держави, що зумовлює
подальший розвиток законодавства щодо протидії сепаратизму в
Україні.
Особливого
значення
набуває
дослідження
законодавства
європейських країн, міжнародної нормотворчої практики щодо протидії
сепаратизму для розроблення пропозицій щодо можливості адаптування
в Україні міжнародного досвіду у вирішенні проблем сепаратистських
тенденцій, що виникають у державному управлінні полі етнічними
утвореннями.
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
ХХ-ХХІ ст. в історії міжнародного права називають періодом
становлення правосуб’єктності людини. Це питання є актуальним
сьогодні, адже через відсутність єдиного погляду на міжнародну
правосуб’єктність людини існує невизначеність та прогалини у різних
галузях та у системі міжнародного права загалом.
До цієї теми звертались у своїх працях такі відомі вчені, юристиміжнародники як: В. Буткевич, А. Дмитрієв, Г. Ігнатенко, Н.Захарова,
І.Лукашук та інші.
Поняття «правосуб’єктність» хоча є теоретичним, проте воно
визначає рівень функціонування різних інститутів та галузей
міжнародного права. Тому питання правосуб’єктності є дуже вагомим
елементом системи міжнародного права[5, с. 98].
У
загальній
теорії
міжнародного
права
міжнародну
правосуб’єктність розглядають як сукупність елементів: правоздатності,
дієздатності та деліктоздатності [5, с. 92]. За цим критерієм можливо
зазначити, що людина є суб’єктом міжнародного права, адже вона
володіє усіма окресленими ознаками. Зауважимо, що суб’єктами
міжнародного права є учасники міжнародних правовідносин, які мають
юридичні права та обов’язки, відповідно до норм та приписів
міжнародного права, та несуть відповідальність у разі їх порушення [4, с.
69], тобто мають повну правосуб’єктність.
Проте у міжнародній правосуб’єктності виокремлюють ще один
важливий елемент – здатність до нормотворчості, яким людина, як
суб’єкт міжнародного права, не наділена. Створення і реалізація норм
міжнародного права розглядається як виняткова компетенція суб’єктів
міжнародного права [5, с.94]. Саме цей критерій був покладений у
виявленні різних теорій питання правосуб’єктності людини у
міжнародному праві.
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Погляди науковців на правосуб’єктність людини у міжнародному
праві можна поділити на три групи: 1) ті, хто вважає, що людина має
повну міжнародну правосуб’єктність (О. Тарасов, В. Буткевич, Л.
Тимченко); 2) ті, хто вважає, що людина має обмежену міжнародну
правосуб’єктність (А. Дмитрієв, Г. Ігнатенко, А. Ковлер); 3) ті, хто
повністю заперечують міжнародну правосуб’єктність людини (І.
Лукашук, Г. Тункін, С. Черниченко).
О. Тарасов зазначає, що правосуб'єктність людини служить
підґрунтям для правосуб'єктності усіх інших суб'єктів права взагалі[3, с.
204]. Також ми погоджуємось з думкою науковця, що абсурдними є
спроби обґрунтування залучення «несуб'єкта» права до юридичної
відповідальності. Не можна нести національно-правову кримінальну
відповідальність, якщо перед нами «несуб'єкт» національного права.
Аналогічною є ситуація і з міжнародно-правовою кримінальною
відповідальністю[3, с. 204]. Також при розгляді цього питання не можна
не звернутися до вироку Нюрнберзького процесу, який свідчить, що
злочини проти міжнародного права вчиняються людьми, а не
абстрактними категоріями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, які
вчиняють такі злочини, можуть бути дотримані настанови міжнародного
права[2, с. 609].
Хоча у теорії міжнародного права зазначено, що у міжнародному
праві не може існувати суб’єктів з обмеженою правосуб’єктністю, проте
існують протилежні думки у науковців щодо цього питання. Наприклад,
В. Карташкін зазначає, що тенденції розвитку міжнародного права
полягають у посиленні ролі людини, яка стає одним з учасників
міжнародних правовідносин і суб’єктом міжнародного права. Водночас
треба мати на увазі, що первісні суб’єкти міжнародного права, як-от
держава, на відміну від індивідів, створюють норми та принципи. Із
зазначеного В.Карташкін робить висновок про те, що індивід є суб’єктом
міжнародного права з обмеженою правосуб’єктністю [1, с. 343-344].
Як зазначає Т.С. Цимбрівський однією із домінуючих концепцій
щодо статусу фізичної особи у міжнародному праві серед радянських
вчених слід вважати таку: оскільки міжнародні правовідносини – це
відносини між державами, а не окремими фізичними особами, то
останні не є суб’єктами міжнародного права. Навіть сьогодні питання
правосуб’єктності фізичної особи у міжнародному праві досі частково
залишається під впливом означених консервативних поглядів [5, с. 96].
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Розглянувши усі теорії щодо міжнародної правосуб’єктності
людини, ми дійшли висновку, що необхідно створити поняття
«міжнародна обмежена правосуб’єктність» у міжнародному праві, яка
буде надана людині. Це поняття буде визначати її як суб’єкт
міжнародного права, яка не буде мати здатність до нормотворчості.
Виникнення такого поняття призведе до зменшення непорозумінь та
прогалин у практиці міжнародного права та встановить чітке місце
людини як суб’єкта міжнародних правовідносин. Така позиція
сформувалась з огляду на підвищення ролі людини, конкретного
індивіда на міжнародній арені.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Серед усіх сфер діяльності держави кримінальне провадження є
однією з областей, в яких трапляється втручання у сферу приватного
життя, а також обмеження конституційних прав, свобод та законних
інтересів конкретної особи. Саме тому важливим засобом зміцнення
законності в кримінальному процесі є дотримання та забезпечення
правових приписів, що стосуються застосування заходів забезпечення
кримінального провадження.
У КПК України є окремий розділ, присвячений заходам
процесуального примусу. До заходів забезпечення кримінального
провадження ст. 131 КПК України віднесено такі: виклик слідчим,
прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення;
тимчасове
обмеження
в
користуванні
спеціальним
правом;
відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів;
тимчасове вилучення майна; арешт майна; затримання особи; запобіжні
заходи. Серед запобіжних заходів виділяють особисте зобов’язання,
особисту поруку, заставу, домашній арешт і тримання під вартою (ст. 176
КПК України) [1].
Досліджуючи дане питання, неможливо оминути увагою
визначення поняття заходів забезпечення кримінального провадження,
особливо зважаючи на те, що КПК України надає тільки перелік таких
заходів, а саме визначення трактується наукою кримінального
процесуального права. Зокрема, О.Ю. Татаров під заходами
забезпечення
кримінального
провадження
розуміє
комплекс
передбачених законом заходів процесуального примусу, які
застосовуються за наявності певних підстав та у встановленому порядку,
з метою запобігання або подолання негативних обставин, що
перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань
кримінального провадження [4].
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Законодавством гарантується охорона таких конституційних прав
і свобод громадян як повага до гідності, право на свободу думки і слова,
недоторканність особи, житла. Стосується це й такого специфічного
суб’єкта кримінального провадження, як неповнолітній.
Слід пам’ятати, що неповнолітня особа є повноцінною
особистістю, однак через відсутність певного життєвого досвіду їй не
вдається можливим повною мірою оцінити природу, зміст та наслідки
своєї поведінки. Дії неповнолітніх, які можуть бути злочинними,
доводиться кваліфікувати відповідно до чинного законодавства. Самі ж
неповнолітні під час вчинення злочину просто не думають про можливі
наслідки. Ці та інші фактори варто враховувати при розгляді
кримінальних проваджень за участю неповнолітніх осіб [2].
Застосування заходів процесуального примусу до неповнолітніх
має певні особливості. Чинний КПК України чітко визначає поняття
малолітньої та неповнолітньої особи, вважаючи малолітніми особами
дітей до досягнення ними 14 років, а неповнолітніми – малолітніх осіб та
дітей віком від 14 до 18 років (п. п. 11, 12 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 484 КПК
України) [2].
Відповідно до ч. 4 ст. 135 КПК України повістка про виклик
неповнолітньої особи, як правило, вручається її батькові, матері,
усиновлювачу або законному представнику. Інший порядок вручення
повістки допускається лише у разі, якщо це зумовлено обставинами
кримінального провадження.
Крім того, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути
застосовано привід. Однак, як зазначає в своїх працях М.В. Лиманська,
законодавець спеціально оговорює, що привід свідка не може бути
застосований до неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 140 КПК
України).Водночас заборони накласти на такого неповнолітнього свідка
грошове стягнення КПК України не містить. У разі неприбуття на
виклик неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, свідка до нього
як засіб процесуального впливу може бути застосовано грошове
стягнення. Хоча в такому разі виникає питання виконання ухвали
слідчого судді або суду про накладення грошового стягнення на
неповнолітнього, оскільки виконана вона може бути лише за наявності в
неповнолітнього власного майна або заробітку. В іншому разі така
ухвала залишатиметься без виконання [2].
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Щодо тимчасового обмеження в користуванні спеціальним
правом, згідно законодавства неповнолітні особи мають право керувати
мопедами, моторолерами, мотоциклами та іншими двоколісними
транспортними засобами, які мають двигун робочим об’ємом до 50 куб.
см. або електродвигун потужністю до 4 кВт, також мають право на
зайняття підприємницькою діяльністю. Тобто, в разі необхідності суд
може позбавити неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
вищевказаних прав [3].
КПК України не містить жодних обмежень щодо застосування до
неповнолітніх таких заходів забезпечення кримінального провадження,
як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення
майна. Варто мати на увазі, що до неповнолітньої особи такий захід
забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, яке є
власністю неповнолітнього, застосовується на загальних підставах, окрім
випадків, коли метою арешту майна є винятково забезпечення
майбутньої його конфіскації як виду покарання, адже до неповнолітніх
відповідно до ст. 98 КК України конфіскація майна як додаткове
покарання не застосовується [2].
У разі, коли суд дійде висновків про існування ризиків, які вказані
у ст. 177 КПК України, до неповнолітнього обвинуваченого може бути
застосовано запобіжний захід.
О. Вакуленко розглядає у своїй статті дані про застосування до
неповнолітніх різних запобіжних заходів. Кількісну перевагу має взяття
під варту. Науковець вважає необхідним більш сміливо й активно
застосовувати до неповнолітніх суб’єктів кримінального переслідування
запобіжний захід у вигляді передачі неповнолітнього під нагляд. Учений
доходить висновку, що застосування саме цього виду запобіжного заходу
до неповнолітніх суб’єктів кримінального процесу найбільше відповідає
загальним вимогам міжнародної спільноти [2].
Слід зазначити, суд може обрати такий запобіжний захід як
тримання під вартою щодо неповнолітнього тільки у разі скоєння ним
тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Тобто варто пам’ятати, що
затримання та тримання під вартою може застосовуватись лише у разі,
коли неповнолітній підозрюється чи обвинувачується у вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину, та за умови, якщо
слідчий/прокурор доведе, що застосування іншого запобіжного заходу
не може запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України [2].
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Отже, неповнолітні особи є повноправними учасниками
кримінального процесу. При обранні неповнолітньому заходу
забезпечення кримінального провадження, передбаченого КПК
України, необхідно пам’ятати про особливості провадження за участю
неповнолітніх та взяти до уваги те, що неповнолітній не може повною
мірою оцінити наслідки своєї поведінки.
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ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ АБО
ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Упродовж усієї історії людства існував певний прошарок людей, які
з тих чи інших причин обирали незаконне (злочинне) посягання на
чужу власність в усіх її видах, на особу, яка володіє цією власністю або
захищає її. Фактично злочини, скоєні організованими групами або
злочинними організаціями, є найнебезпечнішими для суспільства.
Частини 3 та 4 ст.28 КК розкривають особливості злочинів цієї категорії.
Узагальнення свідчить про те, що кількість таких злочинів дещо
зменшується, однак вони стають більш підготовленими та
професійними, а тому суддям до цієї категорії справ слід підходити
ретельно й принципово.
Організована група - це стійке об'єднання декількох осіб (трьох і
більше суб'єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування
або вчинення злочинів [4].
Організована група є більш небезпечним різновидом групи з
попередньою змовою.
На практиці досить часто злочини, вчинені організованими
групами, розглядаються як такі, що вчинені групою осіб за попередньою
змовою, – а це не сприяє ефективній протидії організованій
злочинності, та показники обліку не відображають її реальних проявів.
Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його
готуванні або вчиненні брали участь кілька осіб (троє і більше), які
попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього й
іншого (інших) злочинів та мають єдиний план із розподілом функцій
учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім
учасникам групи.
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Мета створення-вчинення як мінімум двох злочинів. Група не буде
вважатися організованою, якщо вона створена для вчинення одного
злочину. Одиничний факт скоєння злочину, який вимагав тривалої
підготовки, може бути визнаний діянням, що вчинене організованою
групою, лише за наявності доказів, що її учасники в подальшому мали
намір продовжувати злочинну діяльність [3].
Створення організованої групи без подальшого скоєння злочину
кваліфікується як готування до злочину(за ознакою змови до вчинення
злочину)у яких однією з форм об’єктивної сторони є відповідно
створення терористичної групи, створення організованої групи, яка
забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг особами чоловічої
та жіночої статі з метою отримання прибутків, створення організованої
групи з метою тероризування у виправних установах засуджених або
нападу на адміністрацію. У вище перерахованих випадках утворення
відповідних організованих груп без подальшого вчинення злочину її
учасниками вважається як закінчений злочин.
Я.Л. Алієв не ділить ознаки на об’єктивні та суб’єктивні, а називає
лише обов’язкові ознаки організованої групи, до яких відносить такі:
– створення групи з метою здійснення злочинної діяльності протягом
тривалого часу; – організованість, яка виражається в наявності плану
вчинення злочинів, проведенні відповідних підготовчих заходів,
розподілі ролей між учасниками злочинної групи, міцності зв’язків між
ними; – стійкість, яка проявляється в більш-менш тривалому існуванні
злочинної групи, стабільності її складу в цілому або її основного складу,
наявністю лідера [2].
За результатами аналізу ознак суб’єкта злочину, передбаченого ст.
255 КК, викладено такі висновки:
1) суб’єктом цього злочину, безвідносно щодо альтернативних форм
об’єктивної сторони, може бути фізична осудна особа, якій до моменту
вчинення діяння виповнилося 16 років;
2) з огляду на положення, закріплені у ст. 18 та ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 43 КК, у
диспозиції ст. 255 хоча прямо і не вказаний спеціальний суб’єкт цього
злочину, але сам злочин припускає його наявність – таким є член
злочинної організації [1].
Звільненню від кримінальної відповідальності підлягає не будьякий суб’єкт першого виду злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК, а
лише його виконавець, а також підбурювач і пособник, але не підлягає
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такому звільненню організатор або керівник злочинної організації;
знову ж таки, закон пов’язує звільнення від кримінальної
відповідальності такої особи, діяльність якої пов’язана саме зі
створенням злочинної організації чи її керівництвом;
Звільненню від кримінальної відповідальності підлягає лише
особа, яка заявила лише про створення злочинної організації або участь
у ній, та активно сприяла її розкриттю, посткримінальні дії цієї особи
пов’язані саме з першим видом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК, й
що йдеться не про всі передбачені там дії, а лише про створення
злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого
злочину та про участь у ній. На думку Ю. Бауліна, викладене є підставою
вважати, що передумовою звільнення особи від кримінальної
відповідальності за ч. 2 ст. 255 КК є вчинення нею одного з двох таких
альтернативних злочинних діянь
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності
учасників організованих груп і злочинних організацій історично
зумовлені розвитком заохочувальних кримінально-правових норм: у
різні історичні періоди становлення сучасного кримінального
законодавства вони мали характерні для того чи іншого періоду зміст,
форму і вирішували ті чи інші завдання протидії злочинності [5, с.157].
Для прикладу організованої групи на чолі з лідером, є злочинна
діяльність Пабло Ескобара Колумбійського наркобарона та терориста,
який вчинив багато терактів та злочинних діянь. Ескобар увійшов в
історію як один з найбільш зухвалих злочинців 20 століття не лише
Колумбії, але й усього світу. В свій час він був найуспішнішою людиною,
але з поганою репутацією. Будучи наркобароном він легко міг керувати
групою осіб, які виконували його зобов’язання та накази. Під час своєї
діяльності він вчиняв жорстокі вбивства, створював терористичні
угрупування, був ініціатором різних злочинів. За невеликий термін, у
нелегальному бізнесі заробляв мільйони. Але на кожен злочин повинно
бути покарання, Пабло подали у розшук, і тому хто його знайде і вб’є,
обіцяли велику винагороду. Його було вбито, снайпером у віці 44 роки.

1.
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РЕСТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ
ЗУСИЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВТОВАРИСТВА ПО БОРОТЬБІ З
ПІРАТСТВОМ У XXI СТОЛІТТІ
Морське піратство - загроза всьому міжнародному співтовариству,
що створює реальну проблему розвитку економічних відносин між
країнами та значно знижує безпеку здійснення морських перевезень.
Піратство відноситься до однієї з найдавніших загроз життєво важливим
інтересам держав, яке в даний час створює реальну небезпеку для
мореплавання і, в першу чергу, прав кожної людини на життя, на
свободу і особисту недоторканність. Очевидно, що морське піратство є
об'єктом протидії не тільки окремих країн, а й усього міжнародного
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співтовариства в цілому. Саме тому необхідно детально розглянути та
визначити, які саме зусилля прикладає міжнародне співтовариство для
боротьби з таким суспільно небезпечним явищем.
На нашу думку, усі зусилля можуть бути розподілені на 3 основні
групи:
1. Нормативна база регламентування піратства; 2. Створення груп,
місій, організацій та різних підрозділів для боротьби с піратством
локального спрямування; 3. Створення міжнародного трибуналу у
справах з піратства.
Норми, що регулюють співробітництво держав у боротьбі з
морським піратством, можна представити у вигляді наступної системи і
класифікувати на універсальні та регіональні [2, с. 36-37].
До універсальних відносяться: Статут ООН 1945 р., Конвенція про
відкрите море 1958 р., Конвенція ООН з морського права 1982 р.,
Резолюції Ради Безпеки ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН,
резолюції і циркуляри Міжнародної морської організації (IMO) у сфері
боротьби з морським піратством.
Дані конвенції є основоположними документами взагалі в
морському праві, які в той же час є базисом для створення національних
нормативно-правових актів стосовно піратства. Щодо резолюцій
Генеральної Асамблеї на резолюцій та циркулярів IMO – їхня роль
надзвичайно важлива для регулювання ситуацій для запобіганню
поширення піратства. Наприклад Циркуляр MSC.1 / CIRC.1339 від 14
вересня 2011 р. Найбільш ефективні методи захисту від піратства, що
базується на території Сомалі.
До регіональних відносяться: Угода про регіональну співпрацю в
боротьбі з піратством і збройним розбоєм проти суден в Азії 2004 р.,
Кодекс поведінки щодо придушення піратства і озброєного розбою
проти суден в західній частині Індійского океану і в Аденській затоці
(Джібутійскій кодекс поведінки, 2009 р.) та ін. Саме завдяки існуванню
Джібутійскього кодексу, який скоординував діяльність щодо піратства
20-ти держав, у 2018 році в районі Аденської протоки були попереджені
5 піратських нападів [4, с. 55].
Окремою категорією є національне законодавство держав, що
регулює боротьбу з морським піратством. Як приклад можна навести те,
що у 2018 році Мексика ввела кримінальну відповідальність за піратство
і озброєний розбій на морі відповідно до Федерального кримінального
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кодексу, в той час як в її Законі про судноплавство і морську торгівлю
містяться положення про боротьбу з піратством, незаконною торгівлею
та іншими видами злочинної діяльності на морі.
На даний час міжнародні сили протидії піратству розділені на три
частини.
1. Оперативно-тактична група 151 (CTF-151) на чолі зі Сполученими
Штатами Америки. Вона була створена в січні 2009 р. для забезпечення
безпеки в Індійському океані біля східного узбережжя Африки. Цьому
підрозділу було дано завдання з протидії піратству біля берегів Сомалі.
Спільно з силами НАТО американський флот повинен забезпечувати
безпечний транзитний коридор через Аденську протоку. Група здійснює
патрулювання, пошук, огляд кораблів і конфіскацію незаконних товарів
і зброї [3, с. 5].
2. Сили Європейського союзу діють в рамках операції «Atlanta» у
складі контингентів Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії,
Люксембургу, Нідерландів, Іспанії та Швеції. За десять років своєї
діяльності сили операції «Atlanta» успішно забезпечили захист судів, що
доставили в сомалійські порти більш 1,75 млн тонн гуманітарних
вантажів Всесвітньої продовольчої програми, а також суден постачання
Місії Африканського союзу в Сомалі. [5, с. 40].
На сьогоднішній день питання про створення Міжнародного
трибуналу у справах з піратства є досі невирішеним, незважаючи на те,
що з моменту проголошення ідеї створення такої судової інстанції
Генеральним секретарем ООН пройшло вже 8 років. В свою чергу
спеціалізовані національні суди, які були створені в Кенії, Путленді,
Сомаліленді, Маврікії та Танзанії, не привели до позитивних результатів
[1, с. 95].
Функціонуюче в рамках Міжнародної торгової палати (International
Chamber of Commerce, ICC) Міжнародне морське бюро (International
Maritime Bureau, далі - IMB) в своєму нещодавно опублікованому у
відкритому доступі звіті під назвою «Piracy and Armed Robbery Against
Ships», повідомляє про найнижчий за останні 22 року рівень піратської
активності в минулому 2017 році. Всього в світі було зареєстровано 180
інцидентів, у порівнянні з 1995 роком - їх було на 8 більше [6].
Однак, у своєму піврічному звіті, IMB зазначає зростання кількості
піратських нападів. Якщо у першому півріччі 2017 року їх було 87, то у
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першому півріччі 2018 року – 107 випадків, що на 19 % більшу ніж того
року [7].
Отже, розглянувши тему зусиль міжнародного співтовариства з
піратством, можна дійти висновку, що більшою мірою вони носять
екстенсивний характер і, на жаль, на сьогоднішній день не
сформувалися як єдина міжнародна система протидії піратству, яка би
охопила весь комплекс заходів - правових, організаційних,
дипломатичних, оперативних, технічних, військових та інших заходів.
На нашу думку, по-перше, в якості одного із способів боротьби з
піратством можна назвати прийняття універсального договору, який би
був розроблений виключно з метою боротьби з піратством і закріпив
основні принципи боротьби, а також напрямки і форми взаємодії
держав у боротьбі з даним злочином, передбачав би заходи, що
проводяться державами з метою припинення, запобігання і
профілактики піратських актів. По-друге, за необхідне вважаємо
створення Міжнародного трибуналу у справах з піратства для
підвищення кількості притягнення до відповідальності винних осіб та
зменшення виникнення колізій у міжнародному праві.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ
НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ
Нажаль, навіть у ХХІ ст., в час бурхливого розвитку демократичних
свобод, становлення вже четвертого покоління прав людини, гендерної
рівності, ми все одно щоденно стикаємось із проблемами порушення
прав людини, а особливо у сфері домашнього насильства.
За офіційною статистикою Міністерства внутрішніх справ, за 9 місяці
2017 року по допомогу до поліції звернулося майже 94 тисяч українців,
які постраждали від домашнього насильства[7].
Ситуація щодо домашнього насильства в Україні є наступною:

Протягом року до органів правопорядку звертається близько 165
тис жінок (реальна кількість жертв домашнього насильства, за оцінками,
вп’ятеро більша).

Щороку свідками і жертвами домашнього насильства стають 3 млн
дітей. Діти скривджених матерів у шість разів частіше намагаються
накласти на себе руки. 50% з них схильні до зловживань наркотиками і
алкоголем.
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Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих
дітей (переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним
паралічем, порушенням психіки) [6].

Найобговорюванішою новелою міжнародного характеру у сфері
протидії домашньому насильству є Конвенція Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству – так
звана Стамбульська конвенція, у розробці якої брала участь також і
Україна.
Необхідно зазначити, що відповідно до ст.1 Конвенції, основними її
цілями є:
а) захист жінок від усіх форм насильства й недопущення, кримінальне
переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього
насильства;
b) сприяння ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок та
заохочення дійсної рівності між жінками та чоловіками, утому числі
шляхом надання жінкам самостійності;
с) розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захисту всіх
жертв насильства стосовно жінок і домашнього насильства та надання їм
допомоги;
d) заохочення міжнародного співробітництва з метою ліквідації
насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
е) забезпечення підтримки та надання допомоги організаціям та
правоохоронним органам в ефективному співробітництві для прийняття
комплексного підходу до ліквідації насильства стосовно жінок і
домашнього насильства [5].
У зв’язку з певними поглядами, що не сприймаються нашим
суспільством та не співпадають з консервативними принципами
народних депутатів України, Конвенція не є імплементованою ВРУ,
натомість відбувається її ратифікація, і вже у січні 2019 року вступають в
силу нові зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексу України .Також деякі представники Церкви виступили проти
введення терміну «ґендер».
Незважаючи на критику з боку вищезгаданих особистостей, хочемо
зосередити Вашу увагу на ті позитивні сторони, які зазнає наше
суспільство завдяки змінам до законодавства під впливом Стамбульської
конвенції.
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Відповідно до Основного Закону України, найвищою соціальною
цінністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і
безпека. На державу ж покладається обов’язок забезпечення реалізації
прав людини і громадянина [1]. Коли в сім’ї відбувається насильство, то
це не тільки порушує права індивіда, а й створює загрозу його життю та
здоров’ю. За статистичними даними, саме в таких сім’ях зростають діти з
психічними та нервовими розладами . Цей факт спричиняє
неможливість у таких дітей в майбутньому стати повноцінними членами
суспільства.
Однією з позитивних новел Конвенції є введення терміну
«потерпіла дитина». Адже, дитяча психіка є надзвичайно вразливою та
нестійкою, в силу вікової не сформованості. Будучи свідком як одна
близька людина здійснює емоційне, фізичне чи економічне насильство
над іншою, не менш близькою людиною, в дитини формується
неправильне бачення інституту сім’ї. Тому, ми вважаємо, що дана новела
є безумовно необхідною, адже призведе до захисту найбільш
незахищених категорії осіб, прирівнюючи дитину до потерпілої особи.
Наступним нововведенням є криміналізація насильства у сім’ї.
Законопроектом № 4952 введено статтю 126-1, відповідно до якої,
домашнє насильство – це умисне систематичне вчинення фізичного,
психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи
колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебував у
сімейних або у близьких стосунках, що призводить до фізичних або
психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності,
емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи [4].
У даному випадку покарання за домашнє насильство вищеназваної
категорії осіб буде суворіше, ніж за таке саме діяння, спричинене
чужій/незнайомій людині. На нашу думку, це є абсолютно логічним і
обґрунтованим, адже насильство, спричинене близькою людиною
сприймається потерпілим більш чутливо, й призводить до більших
психологічних страждань, ніж такі самі діяння, спричинені випадковою
людиною. Прикладом цього є нововведення до ст.152, в попередні
редакції якої вказувалося, що зґвалтуванням є статеві зносини із
застосуванням фізичного насильства, погроза його застосування, або із
використанням безпорадного стану потерпілої особи [6]. Основна
відмінність нової редакції статті полягає у тому, що якщо особа не
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виявила добровільної згоди на дії сексуального характеру , то це –
зґвалтування.
Отже, ми вважаємо, що Стамбульська Конвенція здійснила
прогресивний вплив на врегулювання прогалин українського
законодавства у сфері домашнього насильства. Адже, до прийняття
даного законопроекту, більшість жертв навіть не зверталися по допомогу
до правоохоронних органів з приводу здійснення актів насильства щодо
них. Тепер, ми віримо, що після закріплення злочину домашнього
насильства на законодавчому рівні , статистика дасть зовсім інші
результати, які покажуть, що українські жінки почувають себе більш
захищеними, а діти, у сім’ях яких відбувається домашнє насильство
зможуть отримати належну допомогу та підтримку, а це і є цілями
Стамбульської Конвенції.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ
ВІДОБРАЖЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства його
основним завданням є створення умов для становлення правової
держави. Становлення правової держави неможливе без оволодіння
громадянами сучасної концепції прав та свобод людини, без якої вони не
зможуть скористатися своїми законодавчо закріпленими правами і
свободами і без якої годі сподіватися на втілення в життя принципу
верховенства права.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Наведене
положення втілює соціально-філософські засади рівноправності всіх
людей.
Воно майже дослівно відтворює зміст ст.1 Загальної декларації
прав людини.
Сучасне міжнародне співтовариство приділяє значну увагу
розвиткові та забезпеченню прав людини. Ці процеси набули особливої
інтенсивності після другої світової війни. Цьому сприяла загальна
демократизація
міжнародних
відносин,
створення
Організації
Об'єднаних Націй, інших демократичних міжнародних інституцій.
Демократизацію процесу, пов'язаного з проголошенням і захистом прав
людини, значно прискорило прийняття низки міжнародних документів
щодо закріплення, правової регламентації та розроблення механізму
міжнародного захисту прав людини у державах, які підписали відповідні
міжнародні документи[3].
Концепція прав людини - це так звана система поглядів по такому
питанню, як права людини. Ця система знаходиться в постійному русі
(розвитку), і залежить від ступеня цивілізованості суспільства,
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державного ладу. Сучасна концепція прав людини формує такі
принципи:

Права людини належать їй від народження, тому вони є
природними, невід'ємними і невідчужуваними;

Права людини універсальні, засновані на принципі рівності; вони
гарантовані кожному, хто знаходиться під юрисдикцією даної держави;

Права людини - вища цінність, а їх повага, дотримання і захист обов'язок держави;

Права людини - засіб контролю над владою, обмежувач всевладдя
держави, яка не повинна переступати меж свободи, обкреслених
правами людини;

Забезпечення прав і свобод не поєднується з дискримінацією по
будь-якій ознаці;

Здійснення прав і свобод людини не повинно порушувати права і
свобод інших осіб;

Основні права і свободи повинні бути єдними на всій території
даної держави;

Громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права і
свободи рівноцінні; в єдиній системі цих прав немає ієрархії;

Колективні права невіддільні від прав індивіда, вони не повинні
суперечити індивідуальним правам, обмежувати правовий статус
особистості [2].
З прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16 липня
1990р., в преамбулі якої наголошується на необхідності всебічного
закріплення прав і свобод людини, в Україні починається процес
переорієнтації правової системи, її поворот від колективістського
підходу щодо вирішення проблеми прав людини до сучасної ліберальної
концепції, визнання і гарантування прав і свобод людини і громадянина
як найвищої соціальної цінності. Своє логічне завершення цей процес
отримав з прийняттям Конституції України 28 червня 1996р., яка
встановила новий конституційний статус людини і громадянина на
основі сучасної ліберальної концепції прав людини у відповідності із
загальновизнаними світовим співтовариством стандартами в галузі прав
людини. Її принципова відмінність від старих радянських підходів до
визначення конституційного статусу особи полягає: по-перше, у відмові
від класового підходу при закріпленні правового статусу особи; по-друге,
у визнанні суб'єктом прав і свобод людини і громадянина. Людина як
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член громадянського суспільства є суб'єктом прав, що випливають із
природного права, їх обсяг однаковий для всіх людей. Права
громадянина, тобто людини як члена політично організованого
суспільства, випливають із позитивного права, вони закріплюються за
особою в силу її належності до громадянства України, вони також носять
невід'ємний характер. Лише громадяни України володіють у повному
обсязі правами, що відносяться до загально визначених прав людини та
правами, які Конституція України пов'язує з належністю до
громадянства України; по-третє, у визнанні суб'єктом прав і свобод
індивідуально кожну конкретну людину і громадянина, у відмові від
пріоритету інтересів колективного суб'єкта у вигляді "народу",
"трудящих", "робітничого класу" тощо. Це не означає повного
заперечення колективного суб'єкта, але його визнання не може
призводити до ігнорування прав і свобод кожної людини, її
індивідуальної свободи; по-четверте, у відмові від пріоритету інтересів
держави над інтересами особи.
Під конституційно-правовим статусом людини і громадянина
розуміють загальні, базові засади, за допомогою яких у Конституції та
законах України визначаються основні права, свободи й обов’язки
людини і громадянина; гарантії їх здійснення, тобто можливість мати,
володіти, користуватися і розпоряджатися економічними, політичними,
соціальними та культурними цінностями й благами[4].
Основні положення
концепції прав людини відображені
насамперед у тих нормах Конституції України, в яких закріплюються
принципи правового статусу людини і громадянина згідно із
загальнолюдськими цінностями та міжнародно-правовими стандартами
в галузі прав людини, які визначені міжнародною спільнотою у
відповідних документах, що були ратифіковані Україною і стали
частиною її національного законодавства (ст.9 Конституції України) [3].
Відповідно до ст.ст.21-24 Конституції України конституційними
принципами правового статусу людини і громадянина є наступні:
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними;
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією
Конституцією, не є вичерпними; конституційні права і свободи
гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів
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або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод;
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо
при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має
обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і
всебічний розвиток її особистості;
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:
- наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадськополітичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній
підготовці, у праці та винагороді за неї;
- спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок,
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством;
- правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та
інших пільг вагітним жінкам і матерям[5].
Отже, захист прав людини – одна зі споконвічних проблем людства.
Питання прав людини перебуває в постійному розвитку і залежить від
ступеня цивілізованості суспільства. Права людини чітко відображенні в
Концепція прав людини ,яка закріплює і регулює права людства.
Основні положення концепції прав людини також закріпленні в
українському законодавстві ,а саме у Конституції України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Однією з найважливіших процесуальних дій у кримінальному
провадженні на стадії досудового розслідування є повідомлення особі
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з яким
кримінальний процесуальний закон пов’язує початок притягнення такої
особи до кримінальної відповідальності.[ 1 ]
Повідомлення про підозру –це процесуальний акт, спрямований
на практичну реалізацію функції розслідування та забезпечення захисту
прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється кримінальне
провадження, який полягає в прийнятті рішення про повідомлення про
підозру; врученні повідомлення про підозру особі, щодо якої
здійснюється провадження; роз'ясненні підозрюваному його прав та
наданні можливостей щодо їх реалізації і допиті обвинуваченого. [ 2 ]
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Цей процесуальний акт займає особливе місце в структурі
досудового розслідування. Воно підводить підсумок проведеної до того
часу роботи, зібраним доказам, у більшості визначає подальше
спрямування кримінального провадження і є початковим моментом
притягнення до кримінальної відповідальності. Даний акт означає появу
в кримінальному судочинстві нового учасника процесу - підозрюваного.
Підозрюваний є центральною фігурою у кримінальному процесі,
навколо якої концентруються процесуальні дії органів досудового
розслідування, прокурора, суду та інших учасників процесу. Юридичне
значення акту повідомлення особи про підозру складається також із
того, що в стадії досудового розслідування настає новий етап, пов'язаний
з тим, що в його процесі накопичено достатньо доказів для підозри у
скоєнні злочину конкретної особи. Ця підозра вперше чітко
сформульована в офіційному документі - повідомленні особи про
підозру. В ній слідчий або прокурор дає першопочатковий висновок, про
наявність і сутність кримінально-караного діяння, вчиненого
конкретною особою.[ 3 ]
Для повідомлення особі про підозру, виходячи з принципу
презумпції невинуватості, необхідна наявність такої системи доказів, яка
виключала б будь-які сумніви щодо того, що:
1) кримінальне правопорушення справді відбулося;
2) кримінальне правопорушення вчинене підозрюваною особою;
3) діяння підозрюваної особи містить склад конкретного кримінального
правопорушення;
4) відсутні обставини, які виключають її відповідальність.
Це означає, що на момент винесення рішення про повідомлення про
підозру:
- висунуті всі можливі, в тому числі і взаємовиключні версії у справі;
- усі версії у справі, включаючи алібі підозрюваного, всебічно перевірені;
- у справі зібрано таку сукупність допустимих та достовірних фактичних
даних (доказів), яка дає змогу дійти однозначного висновку про
вчинення злочину чи іншого кримінального правопорушення особою,
яка притягається до відповідальності, та виключає будь-які сумніви
щодо її вини (сама особа, яка притягається до відповідальності, не
зобов'язана доводити свою невинуватість);
- відсутність обставин, що виключають кримінальну відповідальність
особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлено в
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процесі всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин
справи. Зважаючи на це закон не містить однозначних вказівок на те, на
якому саме етапі кримінального провадження має бути повідомлено про
підозру, орієнтуючи слідчого на фактичні обставини справи - тоді, коли
буде достатньо доказів для підозри особи у вчиненні кримінального
правопорушення.[ 2 ]
Згідно з положеннями ст. 277КПК письмове повідомлення про
підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з
прокурором.
Повідомлення має містити такі відомості:
1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце
народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про
підозру;
3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого
здійснюється повідомлення;
4) зміст підозри;
5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні
якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону
України про кримінальну відповідальність;
6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення,
у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу,
місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на
момент повідомлення про підозру;
7) права підозрюваного;
8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.[ 4 ]
З моменту винесення повідомлення особи про підозру між слідчим
і
підозрюваним
виникають
певні
кримінально-процесуальні
правовідносини. Слідчий, складаючи повідомлення особи про підозру,
викладає в ньому свою власну думку про винуватість особи, яка склалася
у нього на підставі оцінки тих доказів, що є в провадженні на момент
прийняття такого рішення. І наявність цього акта ще не означає
офіційного визнання особи винуватою від імені держави. Висновок про
винуватість хоч і є офіційним, але все ж таки це особиста (суб'єктивна)
думка слідчого про наявність підстав покладення на певну особу
кримінальної відповідальності згідно з конкретною кримінальноправовою нормою. [ 3 ]
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Вручення письмового
повідомлення
про
підозру
може
здійснюватися в шляхом його надсилання поштою, електронною
поштою чи факсимільним зв’язком. У разі тимчасової відсутності
підозрюваної особи за місцем проживання, письмове повідомлення про
підозру для його передачі підозрюваній особі вручається:
1) під розписку дорослому члену сім’ї підозрюваної особи, чи іншій особі,
яка з нею проживає;
2) житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання
підозрюваної особи;
3) адміністрації за місцем роботи підозрюваної особи;
Вчасне повідомлення про підозру є гарантією реалізації принципу
забезпечення підозрюваному права на захист. Якщо тільки у справі
здобуті докази, за яких можливо обґрунтовано припустити, що злочин
вчинено конкретною особою, слідчий зобов’язаний повідомити її про
підозру. Відкладення прийняття такого рішення є порушенням прав
особи, щодо якої здійснюється провадження. Чим раніше особа буде
повідомлена про підозру, тим скоріше вона отримає можливість
реалізації прав із захисту від цієї підозри. А тому під час досудового
розслідування не повинно бути таких випадків, коли повідомлення про
підозру відбувається безпосередньо перед закінченням досудового
розслідування, або незадовго до процедури відкриття сторонами
матеріалів кримінального провадження.[ 5 ]
КПК передбачає чітко визначені строки, дотримуватися яких
зобов’язані посадові особи органів досудового розслідування, оскільки їх
недотримання потягне за собою звільнення затриманої особи
(підозрюваного). Одночасно передбачення таких строків є кримінальнопроцесуальною
гарантією
не
притягнення
до
кримінальної
відповідальності особи, стосовно якої у органів досудового
розслідування відсутня достатня кількість доказів для висунення
обґрунтованої підозри у вчиненні злочину.
Згідно ст. 278 КПК письмове повідомлення про підозру затриманій
особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її
затримання. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру
після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа
підлягає негайному звільненню. Дата та час повідомлення про підозру,
правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого
підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону
305

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться
слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.[ 4 ]
Таким чином, повідомлення про підозру–одна із складних і
важливих процесуальних дій, у ході якої започатковується та
здійснюється акт по практичній реалізації функцій обвинувачення.
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СМЕРТНА КАРА ЯК НАЙВИЩА МІРА КРИМІНАЛЬНОГО
ПОКАРАННЯ
На сьогоднішній день досить актуальною є проблема смертної
кари як виду покарання, адже більшість сучасних держав відмовились
від неї здебільшого з моральних причин. Світ прямує до пом’якшення
законодавства. Але чи є це доцільним у зв’язку з теперішньою ситуацією
у світі? З початку зародження української державності смертна кара, як
засіб регулювання суспільних відносин не завжди «приживалась».
З давніх часів смертна кара була засобом кровної помсти з різних
причин.
Своїми коріннями помста сягає родового ладу, де вона була
інститутом судочинства і морально-етичною нормою. Механізм
реалізації цього інституту засновувався на принципі таліону скривджений рід вимагав страти рівноцінного представника з роду
вбивці (”око-за-око, зуб-за-зуб”).[1; с.7]
Кровна помста була спрямована не стільки проти вбивці, скільки
проти його сім’ї. Ярослав у своїй ”Правді” обмежив коло найближчих
родичів убитого, які мали право мстити. Установлена ним норма не
змушувала до помсти і давала змогу близьким покривдженого прийняти
викуп. У цьому, як зазначають, була також меркантильна причина –
якщо таких родичів у жертви не виявилось, то вбивця платив штраф
(виру) на користь держави. Крім того, помста дозволялася лише при
повному доведенні злочину. [1; с.7]
У другій половині XI ст. Ярославичі помсту як вид покарання
скасували взагалі. Її остаточно замінили грошові штрафи. У цьому акті
дослідники вбачають один з елементів гуманізму й демократизму
руського права. Для порівняння – європейські народи ще кілька віків
дотримувалися кровної помсти. В Німеччині, наприклад, її заборонили
лише в 1495 році. [1; с.7-8]
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В «Повчанні дітям» Володимира Мономаха міститься його пряма
вказівка своїм нащадкам повністю, без жодних винятків відмовитися від
смертної кари: «Ни права, ни крива не убивайте, ниповелъвайте убити
его; а ще будетъ повиненъ смерти, а душа не погубляйте никако-яже
хрестьяны» (Ні правого, ні винного не вбивайте і не веліть убити його;
якщо й буде повинен смерті, то не губіть жодної християнської душі) [2;
c. 52-53].
У контексті лібералізації законодавства було прийнято Указ ПВР
СРСР "Про відміну смертної кари" (26 травня 1947 р.), який, за злочини,
що передбачали смертну кару, вона замінювалась позбавленням волі на
25 років у виправно-трудових таборах. Щоправда, тодішню відміну
смертної кари деякі дослідники вважали пропагандистською акцією
сталінського режиму. Суди припинили винесення вироків до смертної
кари, проте у сталінських концтаборах смертна кара фактично
продовжувала існувати. [1; с.71]
Посилення кримінальної репресії у перше післявоєнне
десятиріччя виявлялося зокрема у відновленні смертної кари (12 січня
1950 р.), за "численними заявами і проханнями трудящих", однак тільки
в обмежених випадках (щодо зрадників, шпигунів, диверсантів) [1; с.72].
На думку Якушева: «Можна не любити радянський устрій, але
складно не погодитися: як-не-як, порядок у Радянському Союзі був. І
серійних убивць можна було на пальцях однієї руки порахувати — не те,
що в розвинутих демократіях. Бажаєте знати чому? Прошу. Дослідження
американського вченого Ісака Ерліха: «Одна додаткова страта на рік
могла дати такий результат, як зменшення кількості вбивств на сім-вісім
випадків». [8] Такого ж висновку дійшов науковець Ернест Ван ден Гааг,
який у статті «На захист смертної кари: практичний і моральний аналіз»
пише, що «смертної кари бояться більше від усіх покарань, бо вона не
просто необоротна, як і більшість інших покарань, а остаточна…»[8]; [3]
Майже весь час після здобуття Україною незалежності тривали
суперечки щодо застосування смертної кари. Це пов'язано з дедалі
більшою криміналізацією суспільства, різким зростанням кількості
умисних вбивств. Виявилася очевидна неспроможність держави
забезпечити невід'ємне право людини на життя. [4]
Упродовж 1990-2000 років в Україні смертна кара існувала «як
виняткова міра покарання» у вигляді розстрілу. Спочатку на виконання
таких вироків було накладено мораторій. Смертна кара встановлювалася
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за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя,
правосуддя, за воєнні злочини (в умовах воєнного стану чи бойової
обстановки). Рішенням Конституційного Суду України № 11-рп/99 від 29
грудня 1999 року визнано, що смертна кара суперечить Конституції
України [5]. Остаточно як вид покарання її скасовано у 2000 році.
Кримінальним кодексом України 2001 року вже не передбачено
смертної кари як виду покарання.
До речі, під час прийняття рішення Конституційним Судом
України про скасування смертної кари між його суддями точилися
досить гострі дискусії. Зокрема, вагомі і юридично обґрунтовані
контраргументи не раз наводив суддя О. Мироненко. У своїй статті
«Відміна смертної кари – плід юридичної еквілібристики» він писав:
«Як суддя цього поважного державного органу, я не пропустив жодного
засідання суду. Не раз обґрунтовував і ставив на голосування власне
правове бачення проблеми, вносив пропозиції щодо її розв'язання,
покладав надію, що мені буде надана передбачена законом можливість
довести свою позицію до відома юридичної громадськості та народу
України. Не можу сказати з упевненістю, якими мотивами керувався
Голова Конституційного Суду України, призначивши через день після
мого від'їзду на короткочасне лікування голосування за рішення, яке
перед тим фактично приймалося за участю всіх без винятку суддів. Було
то прагнення зробити новорічний «подарунок» українському народові
чи нестримне бажання якнайскоріше відзвітувати перед Радою Європи?
Може, це було зроблено під тиском внутрішніх політичних сил,
здійснено раніше заплановане штучне «покращення» результатів
голосування (проти позиції більшості висловилися не 6, а 8 суддів) або
уникнення «незручних» для суду окремих думок, можливо, якісь інші
причини. Та особисто мене таким чином було позбавлено законного
права на свою окрему думку» [6].
Статистика показує, що до довічного терміну засуджують
надзвичайно рідко. І навіть якщо призначають таке покарання, то через
20 років злочинець може написати прохання про помилування в
Адміністрацію Президента України та в разі позитивного розгляду
прохання вийти на волю.
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Зокрема сьогодні довічне ув'язнення в Україні відбувають 1565 осіб. Як
інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра юстиції Денис
Чернишов в інтерв'ю "Укрінформу": "Якщо говорити про тих, хто
перебуває в пенітенціарній системі, їх близько 61 тисячі. Йдеться про
перебування у наших установах. Кілька років тому це число становило
120 тисяч", - інформує він. За його словами, на кінець першого кварталу
2017 року на довічному ув'язненні перебували 1565 осіб, з них 22 жінки.
[9]
Ситуація із засудженими до довічного ув’язнення вкрай абсурдна.
Анатолій Онопрієнко вбив 52 людини. Тепер він відбуває покарання, дає
інтерв’ю журналістам і непогано почувається. Утримують в’язня коштом
платників податків, тобто фактично нелюда годують родичі його
жертв. [3]
Довівши необхідність смертної кари, варто визначити, за що її
призначати. Перш за все її слід призначати за умисні вбивства.
Наступною актуальною проблемою є корупційні злочини, за це теж
варто призначати страту (можливо це стане рушійною силою в протидії
корупції). В Єгипті за підробку ліків страчують, як на мене це досить
справедливо, адже у зв’язку з цим злочинним діянням помирають люди
або можуть бути суттєві наслідки для їхнього здоров’я. Тіло страченого
автоматично стає власністю держави, його розбирають на органи,
допомагаючи членам суспільства повернутися до нормального
здорового життя.
В оприлюдненій щорічній доповіді Amnesty повідомляється, що
організація має підтверджені дані про 993 страти у світі в минулому
році. 272 з них - тобто 27% - припадає на злочини, пов'язані з
наркотиками.
Білорусь залишається єдиною європейською державою, де
практикують страти. Серед держав ОБСЄ, крім Білорусі, є тільки одна, де
ще страчують людей - це США. У минулому році там стратили 23
людини.[10]
На жаль, бувають випадки, коли суд виносить помилкове
рішення, особливого значення це б мало після введення смертної кари.
Один із шляхів боротьби з судовими помилками під час
призначення смертної кари широко застосовується в американській
системі судочинства. Так, між призначенням вироку та приведенням
його до виконання, є проміжок часу у 5-10 років, що дає можливість
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родичам та захисникам протягом цього періоду довести наявність
судової помилки.
Отже, смертна кара за тяжкі та особливо тяжкі злочини проти
життя і здоров’я осіб – це найбільш надійний спосіб самозахисту
суспільства проти порушення умов його нормального існування.
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НЕРЕГЛАМЕТОВАНІСТЬ ПОМИЛКИ ЯК КРИМІНАЛЬНОПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
Аналізуючи помилку як кримінально-правову категорію та
прогалину у кримінальному законі зазначимо, що помилка – це
неправильне уявлення особи про юридичне значення та фактичний
зміст свого діяння, його наслідки та інші обставини, передбачені як
обов’язкові ознаки відповідного злочину[1, c. 184].
За традиційною класифікацією у кримінально-правовій доктрині
розрізняють:
1) фактичну помилку – помилку відносно об'єктивних ознак складу
скоєного злочину (об’єкту, предмету, особи потерпілого тощо);
2) юридичну помилку – помилку відносно юридичних обставин
вчинюваного суспільно-небезпечного діяння (караності чи некараності
та розміру покарання)[1, c. 185; 2, c.353].
Для кращого розуміння даної проблеми також важливо зауважити
на наступних підвидах помилок:
1) пробачна і непробачна помилки. Пробачну помилку особа не
усвідомлювала, а за обставинами справи взагалі не повинна була і не
могла усвідомлювати. Непробачну ж помилку особа не усвідомлювала,
проте за обставинами справи повинна була і могла усвідомлювати.
2) переборна і непереборна помилки. Переборною визнається
помилка, яку можна було уникнути, непереборною – помилка, якої
неможливо було уникнути.
Чинне кримінальне законодавство України не містить спеціальної
кримінально-правової норми, що б надавала визначення помилки, її
видів та розглядала б питання про кримінальну відповідальність особи
за вчинене нею діяння за наявності фактичної або юридичної помилки.
Норми про помилку містяться в кримінальному законодавстві деяких
зарубіжних держав: Індії, США, Німеччини, Японії тощо [3, c. 49].
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Фіксація
кримінально-правової
категорії
«помилка»
в
Кримінальному кодексі України свідчитиме про дотримання принципу
гуманізму кримінального права, що базується на врахуванні психічних
особливостей людської поведінки, адже визнання помилки є
обставиною, яка пом’якшує покарання в одному випадку та виключає
злочинність діяння – в іншому.
Наявність інституту помилки допомагає уникати об’єктивноформальної інкримінації вини, коли вона фактично відсутня при
фактичній помилці або існує у формі необережності; вирішити спірні
питання, пов'язані з визначенням помилки та її впливом на форму вини,
кримінальну відповідальність, кваліфікацію злочинів[4].
Виходячи із необхідності законодавчої регламентації положень про
помилку в кримінальному законі України, спираючись на іноземний
досвід, виділимо наступні типові положення щодо помилки, адаптовані
до українських реалій.
По-перше, не викликає сумніву, що незнання закону не звільняє від
відповідальності. Проте важливо зауважити на тому, що конструйована
нами норма має містити виключення із цього загального правила:
1) непереборна, вибачлива помилка має визнаватися обставиною, що
виключає злочинність діяння, якщо вона доведена особою, що її
вчинила (наприклад, особа перебувала з експедицією у віддаленій
місцевості, об'єктивно не мала можливості ознайомитися із законом, а
відтак не могла знати про злочинність діяння та уникнути помилки) [5,
c. 214];
2) переборна, невибачлива помилка може визнаватися судом
відповідно до принципу справедливості обставиною, що пом'якшує
покарання.
По-друге, стосовно фактичної помилки хотілося б зауважити на
наступному:
1) непереборна помилка стосовно діяння, яке утворює злочин,
виключає злочинність діяння (наприклад, особа, зачиняючи
приміщення не знала і не могла знати, що там знаходиться особа –
кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі
виключається);
2) злочин за наявності переборної помилки стосовно діяння, яке
утворює злочин, має каратися як необережний злочин (наприклад,
лікар відпустив покупцю замість ліків отруту – кримінальна
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відповідальність настане за необережне заподіяння шкоди здоров'ю чи
смерті) [5, c. 218].
Разом з тим, в межах Кримінального кодексу України корисно було
б передбачити особливі види юридичної та фактичної помилки. Зокрема
може знайти закріплення помилка в особі потерпілого в наступному
формулюванні: "Якщо внаслідок помилки шкода заподіюється особі, що
не є тією особою, стосовно якої була спрямована дія, властивості
особистості потерпілого від помилки не можуть бути покладені в основу
посилення покарання"[6, c. 281].
Норму про помилку, на нашу думку, обґрунтованіше розташовувати
у розділі V Кримінального кодексу України "Вина та її форми", а не в
статтях, що визначають обставини, що пом'якшують чи виключають
кримінальну відповідальність (статті 66 і 68 відповідно). Це
аргументовано тим, що наявність помилки у вчиненому діянні не тільки
є підставою для пом'якшення покарання чи звільнення від нього, а й
може істотно впливати на форму вини.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ В
УКРАЇНІ
Згідно соціологічного опитування станом на 2017 рік українці
вважають однією із найважливіших проблем держави корупцію, а саме:
корупцію у центральній владі (22.9.% опитаних), у судах, медицині,
прокуратурі (21.1% опитаних), у системі освіти, медицини та ЖКГ (7.2%
опитаних) [1 с.2]. Тож даній роботі ми розглянемо питання незаконного
збагачення як корупційного злочину, важливість якого наразі є вкрай
актуальною.
Відомо, що постановка даного питання бере свій початок ще у 2011
році, через три роки силою Революції гідності воно підняте на
доопрацювання відповідно до міжнародних стандартів. Але особливої
уваги ця галузь набуває останні кілька років. До того ж Україна є однією
із небагатьох держав, яка передбачає кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення чиновником. Згідно ч. 1 ст. 368-2 КК Набуття
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність
підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею
таких активів будь-якій іншій особі – караються позбавленням волі на
строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією
майна [2].
Де-юре – так, де-факто – практика застосування норми законну
критично низька як для динаміки його порушення. Зважаючи на це
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можна стверджувати, що стаття 368-2 КК поки що не є досконалою і
потребує внесення змін та доповнень, для доведення своєї думки наведу
аргумент: станом на 1 червня 2018 року в провадженні детективів НАБУ
перебувало 86 кримінальних справ за цією статтею. Упродовж 2015-2018
років детективами НАБУ було завершене досудове розслідування 23
проваджень, до того ж 20 із них закрито, і лише 3 передано до суду. За
даними ГПУ, протягом 2017 року було обліковано 104 кримінальні
правопорушення за цією статтею, закрито – 51, передано до суду – 1 [3].
На підтвердження необхідності доопрацювання статті свідчать праці
учених у даному питанні: Л.П. Брич, М.І. Хавронюк, М.В. Кочеров, І.М.
Ясінь із думкою яких ми погоджуємось.
Незаконне збагачення державними службовцями є суспільно
небезпечним явищем, адже порушується порядок здійснення державної
служби, відповідно держава зазнає збитків, суспільство не має змоги
отримання необхідної правової допомоги. Корупцією (у класичному
розумінні цього поняття) є використання особою свого службового
становища для незаконного збагачення. Страждають політичний,
економічний, соціальний, правовий аспекти. Законною підставою
набуття активів у власність є настання певного юридичного факту або їх
сукупності. Доцільно ввести зазначення із наукової роботи О. І.
Гузоватого який стверджує, що основні підстави криміналізації
стосуються криміналізації будь-якого діяння, вони є визначальними,
необхідними. Їх відсутність не дозволяє визнати діяння злочином.
Додаткові ж підстави не є необхідними. Вони мають характер уточнення
і дають відповідь на запитання, чому не обхідна криміналізація з
визначенням саме таких ознак складу злочину, з розташуванням у
певному розділі Особливої частини КК України, на певному місці, з
прийняттям закону з визначенням діяння як злочин у певний час тощо.
[4 с.241 - 242]. Під час дослідження складу незаконного збагачення
необхідно особливо звертати увагу на зміст суспільно небезпечного
діяння та форми, у яких це діяння може виражатися, з метою точного
встановлення діяння як злочину. На підтвердження даного припущення
зазначу авторів, із працями щодо питання криміналізації суспільно
небезпечних діянь яких я погоджуюсь, а саме: В. Грищук, В. Тацій, Г.
Злобін, С. Келіна, Ю. Пономаренко, О. Костенко та низки інших, що
також свідчить про актуальність задачі криміналізації даного аспекту.
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У зв’язку із вищезазначеним постає питання: «Україна правова
держава, однією із ознак якої є презумпція невинуватості, чи має вона
місце у контексті незаконного збагачення?». Презумпція невинуватості
не втрачає свою чинність і тільки прокурор має довести провину, ніхто
не скасував цей обов'язок. Як зазначає голова Конституційного суду
Литви ДайнюсЖалімас: «Норма про кримінальне покарання працює як
запобіжний захист від корупції» [5]. Слушно вказати, що у Литві норма
незаконного збагачення опрацьована ретельно і детально прописана.
Аналізуючи фактичний матеріал статей, наукових робіт та
практики інших країн Європи у питанні незаконного збагачення вкотре
наголошуємо на актуальності даної проблеми в Україні. Наразі ця тема
ще перебуває на доопрацюванні та є предметом дискусій. Політика
попередження злочинів є ключовим напрямком у боротьбі з корупцією.
Держава повинна діяти згідно принципів гуманізму та обирати такий
напрямок у застосуванні примусових заходів, який відповідатиме
інтересам і суспільства в цілому, і окремої особи.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ
Спадковий договір – новий інститут спадкового права ,який нині
має місце у ЦК. Поширення прав громадян завжди є цілком природнім
явищем, коли це положення узгоджується із духом чинного
законодавства і при цьому не порушує прав інших осіб . загальний зміст і
спрямованість інституту спадкового договору відповідає цим загальним
вимогам [5].
Основна мета спадкового договору полягає у визначенні
юридичної долі належного відчужувану майна на випадок смерті
власника. Додаткову мету спадкового договору становить зустріч
ненадання у вигляді визначених дій майнового і немайнового характеру,
що мають бути вчинені набувачем. Спадковий договір може передбачати
зустрічне надання у вигляді вчинення виключно дій немайнового
характеру, що не є підставою для визнання такого дговору недійсним,
оскільки таке зустрічне надання не суперечить юридичній меті та
оплатному характеру спадкового договору [2, с. 364].
Об’єктом спадкового договору є, як зазначено у статті 1302 ЦК,
майно відчужувача. Оскільки майно – це не лише річ чи комплекс
речей, а й права, зокрема право інтелектуальної власності та право
вимоги (наприклад, вимоги про повернення «заморожених» вкладів), то
все це може бути об’єктом договору .
У зв’язку з тим що на майно, зазначене у спадковому договорі,
накладається заборона відчуження , його перелік має бути конкретним
по предметним. Слів «усе своє майно»
недостатньо. Подальше
придбання відчужувачем нерухомості й автомобіля не є підставою для
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автоматичного включення їх переліку об’єктів за спадковим договором.
[6, с. 143].
Поняття спадкового договору закріплене у ст.1302 ЦК. Сутність
його полягає у тому ,що за спадковим договором одна сторона (набувач)
зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача)
і в разі його смерті набуває право власності на майно відужувача [5].
Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому
реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Спадковим реєстром є електронна база даних, яка містить
відомості, зокрема, про посвідчені спадкові договори. У разі
недодержання сторонами зазначених вимог спадковий договір
визнається нікчемним. Зазначені умови мають істотне юридичне
значення і застосовуються незалежно від того, чи є предметом
спадкового договору нерухоме або рухоме майно.
Сторони спадкового договору мають відповідні права й обов'язки.
Так, статтею 1305 Цивільного кодексу України передбачено, що набувач
у спадковому договорі може бути зобов'язаний вчинити певну дію
майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після
її відкриття. Зазначені дії мають здійснюватись в залежності від
розпоряджень відчужувача, до або після настання його смерті.
Із положень глави 90 Цивільного кодексу України вбачається, що
набувач здійснює покладені на нього договором обов'язки за свій
рахунок і не має права на відшкодування витрат та сплату винагороди за
рахунок майна, призначеного йому відчужувачем.
Водночас, відчужував має право призначити особу, яка після його
смерті буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору. У
разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового
договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини. [1]
Таким чином, відчужувачем у спадковому договорі є власник
майна, а набувачем — інша фізична чи юридична особа, яка
зобов’язується виконувати передбачені в договорі розпорядження
відчужувача і набуває право власності на це майно після смерті
відчужувача (ст. 1303 ЦК України). Спадковим договором на набувача
може бути покладено обов’язок вчинити будь – які дії майнового і
немайнового характеру Розділ V Правові засади навчання, людей 413 за
винятком тих, що принижують честь і гідність набувача чи обмежують
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його цивільну правоздатність. Відчужувач, зокрема, може зобов’язати
набувача періодично сплачувати йому певну грошову суму, обробляти
земельну ділянку, ремонтувати жилий будинок чи квартиру, сплачувати
вартість комунальних послуг чи податки, поховати його в конкретному
місці, за тим чи іншим обрядом, встановити надгробок на могилі або
іншим чином увічнити його пам’ять та ін. Водночас на набувача не може
покладатись обов’язок проживати в певному місці, закінчити певний
навчальний заклад, одружитися з певною особою, відмовитись у
подальшому відчужувати майно, яке перейде у його власність за
спадковим договором. [3]
Спадковий договір має бути вчинений особисто сторонами, які
його укладають. Основним предметом цього договору є передача у
власність набувача майна, яке належить відчужувачеві і переходить у
власність набувача у випадку смерті відчужувача. Це можуть бути
індивідуально визначені речі (колекція картин, цінна бібліотека) або
речі, визначені родовими ознаками, рухоме і нерухоме майно (квартира,
будинок, дача, земельна ділянка, автомобіль). [2]
Перехід майна від відчужувача до набувача на підставі спадкового
договору не є окремим видом спадкування, а тому на відносини сторін не
поширюються відповідні правила про спадкування в тому числі право на
обов’язкову частку. Майно, відносно якого укладено спадковий договір
вилучається зі спадкової маси. Таким чином особи, які відповідно до
ст.1241 ЦК України мають право на обов’язкову частку у спадщині
(малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця,
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки) можуть лише
намагатися оспорити положення спадкового договору [2]
Статтею 1308 ЦК регламентується питання розірвання судом
спадкового договору на вимогу відчужувача у разі невиконання
набувачем його розпоряджень . підстав для розірвання спадкового
договору може настільки багато , як і його різновидів. Погіршення
відносин між сторонами договору виникає і в тому випадку , коли інші
суб’єкти претендують на об’єкт договору і підбурюють відчужувача на
розірвання договору лише на тій підставі, що цей договір не вигідний
для відчужувача, а його необхідно краще утримувати . такі випадки
призводять до того , що відчужувані шукають привід для розірвання
договору і укладення нового договору з іншим набувачем на більш
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вигідних умовах . не завжди такі випадки призводять до очікуваних
результатів.
Спадковий договір може також бути розірвано на вимогу набувача
у разі неможливості виконання них умов договору (розпоряджень)
відчужувача[5]
Нотаріальна форма вчинення спадкового договору дозволяє
найбільш адекватно, документально закріпити прояв волі контрагентів і
тим самим забезпечити докази дійсної спрямованості їх намірів.
Дійсність договору передбачає єдність волі та волевиявлення сторін, що
його укладають. Тому якщо волевиявлення хоча б одного з учасників не
буде вільним і не відповідатиме його внутрішній волі, за наявності
визначених законом умов, договір може бути за позовом заінтересованої
сторони визнаний судом недійсним. З цієї ж причини не матиме
значення дійсного правочину волевиявлення сторін, вчинене ними для
приховання іншого правочину. Наприклад, якщо буде встановлено, що
контрагенти насправді мали на меті вчинити договір довічного
утримання, а не спадковий договір. Ці два договори дуже схожі, однак
мають досить суттєву різницю, яка полягає в тому, що на відміну від
договору довічного утримання у спадковому договорі момент його
укладення не пов’язується з передачею майна, а право власності на
майно переходить лише у разі смерті відчужувача. Набувач за спадковим
договором не набуває жодних прав на майно відчужувана за його життя,
а лише можливість права на майно в майбутньому, тобто здійснення
цього права відстрочене до моменту відкриття спадщини. На відміну від
спадкоємця за законом чи за заповітом набувач не має потреби в
особливому акті прийняття майна після смерті відчужувача, оскільки
необхідне для цього волевиявлення вчинено вжебезпосередньо при
укладенні договору. Ст. 1304 Цивільного кодексу України не містить
вказівки на те, що сторонни мають особисто підписати договір.
Згідно з ч. 3 ст. 640 ЦК договір, який підлягає нотаріальному
посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його
нотаріального посвідчення або державної реєстрації. На майно,
зазначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір,
накладає заборону відчуження у будь – якому разі, незалежно від того,
коли набувач за договором зобов’язався виконати розпорядження
другоїсторони — до чи після її смерті. Якщо погодитися з точкою зору С.
Мазуренко щодо моменту укладення спадкового договору і визнати
321

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

можливість існування реального спадкового договору, то потрібно
погодитися з тим, що на підставі «неукладеного договору» (якщо там
зазначено про виконання певних дій набувачем після смерті
відчужувача) нотаріус згідно із законом повинен накласти на майно
заборону відчуження. Майно не можна реалізувати, відчужувач вже
прийняв на себе обов’язки, але договір між ним та набувачем все ще
вважається неукладеним! Законодавець не ставить існування договору в
залежністьвід моменту виконання своїх обов’язків набувачем [3, с.11].
Отже, спадковий договір являє собою подвійну правову природу.
Зокрема, він одночасно є і розпорядженням на випадок смерті, і
договором, змістом якого обумовлюються його істотні умови. Тому, слід
зазначити, що до спадкового договору не застосовуються норми
спадкового права. Згідно з цивільним кодексом України сутність
спадкового договору полягає в тому, що за таким договором відбувається
розпорядження належним відчужувачеві майном ще за життя, але і з
набуттям набувачем права власності на майно після смерті відчужувача.
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НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
Злочинність неповнолітніх – це надзвичайно небезпечне явище,
адже відбиває рівень суспільної безпеки в державі не лише сьогодні, а й
в майбутньому. За даними судової статистики, наданої Державною
судовою адміністрацією України, протягом 2017 року у судах першої
інстанції перебувало у розгляді 6 408 кримінальних проваджень щодо
7 976 неповнолітніх осіб, а це в порівнянні з 2016 роком на 5,7 % більше.
Отже, нинішній стан і тенденції злочинності неповнолітніх свідчить про
нагальну потребу організації спільних і цілеспрямованих дій суспільства
та держави щодо попередження такого виду злочинності, запобігання
його розвитку та зростанню.[1]
На цю тему писали свої роботи багато вчених, зокрема: В.Г.
Павлов, Т.А. Гончар, В.Н. Бурдін, І.А. Кобзар, Г.І. Щукіна, В.Ф. Мороз,
але досі науковці не мають спільної, єдиної правильної думки стосовно
цієї проблеми.
Оскільки ми розглядаємо неповнолітнього як суб'єкта злочину,
потрібно перш за все розібратись, хто є суб'єктом злочину. В
Кримінальному кодексі (ч.1 ст.18) сказано, що суб'єктом злочину є
фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці від 16 років, а за деякі
злочини – від 14 років (ч.2 ст.22).[2, с. 11]
Стосовно
віку,
з
якого
може
наставати
кримінальна
відповідальність особи вже багато років між науковцями немає спільної
думки. Багато вчених схиляються до думки, що досягнення
хронологічного віку підлітком-правопорушником є недостатньою
підставою для визначення того,
чи він був здатний повністю
усвідомлювати свої дії та їх можливі наслідки, критично ставитись до
вчиненого
діяння
та
притягнення
його
до
кримінальної
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відповідальності. Ми вважаємо, що встановлення кримінальної
відповідальності встановлення за умисні тяжкі тілесні ушкодження та ін.
небезпечні злочини з 14 років викликано тим, що вже з цього віку
підліток повинен усвідомлювати та усвідомлює суспільну небезпеку
зазначених дій і тих шкідливих наслідків, до яких можуть ці дії
привести.
К.В.Катеринчук в свою чергу пропонує додатково розширивши
кількість злочинів, за які особа несе кримінальну відповідальність з 14
років і включити до злочинів, перелічених в частині другій статті 22 КК
також катування, як особливо жорсткокий злочин, адже потерпілий
переживає глибокі страждання, до того ж це не акт однієї дії, а ціла серія
системно пов'язаних небезпечних насильницьких дій, які можуть
призвести до летальних наслідків. [3, с. 93] Ми цілком підтримуємо
дану позицію, адже вчинити такий злочин без свідомих вольових думок і
дій практично неможливо, при цьому злочинець діє з особливою
жорсткістю і неодноразово застосовує насильницькі методи, загрожуючи
при цьому здоров'ю людини і пригноблюючи її честь та гідність.
Відомо,
що
переважна
більшість
злочинів вчиняються
неповнолітніми під дією алкоголю, а подекуди й наркотиків. Це є
окремою гострою сучасною проблемою. Однак слід зазначити, що
покарання стосовно осіб, які схиляють до вживання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 315 КК),
одурманюючих засобів (ст. 324 КК) є занадто м'яким ( в першому
випадку – позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, а в другому – до 3
років) якщо враховувати той факт, що найчастіше це залишає слід на все
життя і сприяє викривленню свідомості неповнолітнього, погіршенню
його здоров'я, психіки, руйнує той бар'єр, що стоїть між ним і
забороненим.
Враховуючи всю складність та багатогранність проблеми не буде
зайвим, якщо наш законодавець запозичить досвід в зарубіжних
країнах, де є стійкий механізм притягнення неповнолітніх до
кримінальної відповідальності і ефективної боротьби з цим злочинним
явищем. Наприклад, багато науковців підтверджують, що в Німеччині
найбільш ефективне і гуманне законодавство стосовно неповнолітніх.
Окрім КК питання кримінальної відповідальності неповнолітніх
регулюються Законом «Про правосуддя для неповнолітніх».
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На практиці нерідко зустрічаються випадки, коли неповнолітній,
здійснюючи суспільно небезпечне діяння, не міг об'єктивно оцінювати
свої дії і керувати ними через розумову відсталість, не пов'язану з
психічними захворюваннями. І тут виникає питання, чи можна дану
особу вважати неосудною?
О. Сапожнікова, зокрема, пропонує внести такі зміни до ст.22 КК:
якщо неповнолітній досяг віку, передбаченого частинами першою,
другою та третьою цієї статті, але внаслідок відставання у психічному
розвитку, що не пов'язаний із психічним розладом, під час вчинення
суспільно небезпечного діяння не міг повною мірою усвідомлювати
фактичний характер і суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності)
або керувати ними, він не підлягає кримінальній відповідальності [4,
с.63-67]. Н.М. Мирошниченко також наголошує на тому, що при
притягуванні неповнолітнього до кримінальної відповідальності крім
«календарного», потрібно враховувати і
«фактичний» вік, якому
підліток відповідає у своєму психофізичному розвитку .[5, с.157].
Ми погоджуємось з тим, що при притягненні неповнолітнього до
кримінальної відповідальності обов'язково повинна бути проведена
детальна експертиза стосовно психофізичного стану особи, однак якщо
різниця між «фактичним» і «календарним» віком є незначною, або не
впливає на здатність усвідомлювати і керувати своїми діями, то ця
різниця є нікчемною і від кримінальної відповідальності не звільняє.
Таким чином, вітчизняний законодавець повинен розглянути всі
проблемні і не до кінця вивчені аспекти в даній проблемі, а саме:
розумова відсталість, яка не пов'язана з психічним захворюванням як
критерій для визнання особи неосудною, переглянути перелік злочинів,
за які кримінальна відповідальність настає з 14 років, вжити всіх заходів
для
усунення
причин,
що
провокують
підлітків
вчиняти
правопорушення, врахувуючи всі вище сказане внести необхідні зміни
до законодавства, усунувши всі прогалини.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ В УКРАЇНСЬКОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ
У кримінальному праві існують два центральних поняття –
злочин і покарання. Поняття злочину відіграє роль категорії, тобто
найбільш загального поняття, навколо якого «обертаються» всі інші[3,
ст.23].Поняття злочину в кримінальному праві є універсальною і
фундаментальною категорією: воно лежить в основі змісту всіх
кримінально-правових інститутів. Саме тому визначенню цього поняття
в кримінальному праві надавалося і надається велике значення.
В історії кримінального права поняття злочину визначалося порізному. Залежно від того, чому надавалося більше значення –
соціальній чи правовій характеристиці злочину, можна виділити три
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визначення цього поняття: формальне, матеріальне та формальноматеріальне.
Формальне визначення відображає юридичну природу, юридичні
ознаки злочину: злочином визнається таке діяння, що передбачається
законом як кримінально каране (злочинно те, що карано, або злочинно
те, що передбачено кримінальним законом). Матеріальне визначення
виділяє лише соціальну сутність злочину, його суперечність певним
соціальним
цінностям
(злочин
—
суспільно
небезпечне
діяння).Формально-матеріальне визначення поєднує в собі соціальну та
юридичну характеристики злочину (злочин — суспільно небезпечне і
передбачене кримінальним законом діяння)[2, ст.73].
В діючому Кримінальному кодексі України використане так зване
«змішане» або «формально-матеріальне визначення» злочину. Згідно
нього, «злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне
винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину» (ч. 1 ст.
11 КК). У визначенні злочину містяться такі обов’язкові ознаки злочину:
- злочином є лише діяння (дія або бездіяльність);
- діяння має бути вчинене суб’єктом злочину;
- діяння є винним;
- вказане діяння є суспільно небезпечним;
- відповідне діяння повинно бути передбачене чинним КК;
- кримінальна караність.
Відсутність хоча б однієї з цих ознак вказує на відсутність злочину
взагалі [3, ст.23].
Свого часу відомий німецький філософ і економіст К. Маркс
писав, що покарання є ні чим іншим, ніж засобом самозахисту
суспільства проти порушення умов його існування, які б не були ці
умови. Це визначення дає точну характеристику злочину як посягання
на умови існування суспільства, якими би ці умови не були. Право
взагалі і кримінальне право зокрема є засобом забезпечення порядку,
тобто нормальної поведінки людей, і ліквідації конфлікту між людиною
і державою (суспільством), якщо правила поведінки були порушені.
Причини злочинності, як правило, мають соціальний характер, і
конфлікт між злочинцем і суспільством передбачає тимчасову ізоляцію,
з метою покарання і перевиховання, від соціальних цінностей, зокрема
від власності, влади, досягнень культури та інших атрибутів цивілізації.
Кримінальне законодавство, як зазначалося, це система норм, що
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встановлює заборони скоювати злочини і систему покарань за їх
порушення. Соціальною властивістю злочинів, яка визначає їхню
природу, є суспільна небезпечність як єдина матеріальна ознака. Сам
злочин суспільно небезпечний за змістом і протиправний за формою.
Слід наголосити, що соціальна форма злочину визначається і в
історичній зміні його змісту. Тобто злочини виникають і змінюються
разом зі змінами в суспільстві[1, ст.50].
Українське кримінальне право «виростало» із звичаю та практики
правового вирішення конфліктів. Зразки найдавніших кримінальноправових норм предків сучасних українців знаходимо у текстах руськовізантійських договорів Х століття, які дають уявлення про кримінальноправове регулювання в епоху до «Руської правди». Тогочасне
кримінальне право мало виражений релігійний характер: злочин
вважався різновидом гріха, а покарання священним обов’язком племені.
Згодом кримінальні норми запозичувалися Руссю із візантійських
правових збірників (головним чином, «Закон соудний людьмъ» та
«Книга законнія»), зміст яких певним впливом позначається на
розвитку києво-руського законодавства[4,ст.3].
Поняття злочину у праві Литовсько-Руської держави зазнавало
трансформації. На етапах панування звичаєвого права злочин розумівся
як заподіяння шкоди, згодом (із другої половини XV ст.) трактувався як
проступок. Для позначення злочину також використовувалася
неоднакова термінологія. Залежно від характеру і наслідків злочинних
дій, злочини проти здоров’я, особистої й майнової недоторканності
називалися ґвалтом, кривдою, лиходійством, шкодою; проти державної
влади – «ображення маєстату господарського». Протиправний
суспільно-небезпечний характер діянь відтінявся термінами: «виступ із
права», «злодійство», «провина». Суб’єктом злочину могли бути як
окремі особи, винні у вчиненні злочину, (тільки люди: за шкоду,
заподіяну тваринами, відповідав їхній господар), так і групи осіб,
відповідальні за чужу провину. Колективна відповідальність групи осіб
(сім’я, село, волость, місто) широко застосовувалася за державні,
антифеодальні та релігійні злочини [4, ст.11].
Найбільше уваги у збірниках магдебурзького права було
приділено врегулюванню кримінально-правових відносин. Під
злочинами розуміли діяння, що характеризувалися такими ознаками,
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як: протиправність, суспільна небезпека, караність, шкода. «Саксонське
дзеркало» усі злочини поділяло на два види:
- публічні, за вчинення яких передбачалось покарання у вигляді
смертної кари чи каліцтва;
- приватні – особа могла бути покарана шляхом завдання легких
тілесних ушкоджень чи сплатою певної грошової суми потерпілому й
суду [4, ст.19].
Козацьке право передбачало досить широкий перелік злочинів,
які, в залежності від об’єкта злочину умовно поділяють (І.Грозовський)
на декілька видів:
- військові (порушення правил несення служби, дезертирство,
ухиляння від служби);
- службові (казнокрадство, перевищення службових повноважень і
зловживання службовим становищем);
- проти порядку управління і суду (непокора адміністрації,
фальшивомонетництво, підроблення печаток і документів, лжеприсяга й
лжесвідчення у суді);
- проти особи (убивство, завдання каліцтва, ран чи побоїв, образа);
проти власності (крадіжка, пограбування, приховування краденої речі,
знищення чужого майна);
- проти моралі («зганьблення жінки не по пристойності»,
перелюбство або зв’язок з жінкою на Січі, приведення на Січ жінки)[4,
ст.21].
У 1864 р. імператором Олександром II був затверджений Статут
про покарання, що накладаються громадськими суддями. Статут про
покарання складався з 13 глав, перша з яких містила загальні
положення. Особлива частина містила склади 150 проступків,
розділених залежно від об’єкта посягання на 12 видів. Статутом про
покарання були фактично розмежовані поняття «злочин і
проступок»[5].
Уперше матеріально-формальне визначення злочину як суспільно
небезпечного і протиправного діяння з’явилось у національному
законодавстві лише в Основах кримінального законодавства Союзу СРСР
та Союзних республік від 25 грудня 1958 р. Воно ж було рецепійовано й
КК УРСР 1960 p., який визначав злочин як «...передбачене
кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або
бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, його політичну і
329

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші
права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним
законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок (ст.
7)»[6, ст.34].
Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що на різних
етапах розвитку суспільства поняття злочину трактувалося по-різному,
від заподіяння шкоди до суспільно небезпечного винного діяння.
Поняття злочину є базовим у системі кримінального права та вихідним у
дослідженні багатьох інших понять кримінально-правової науки, а тому
значення дослідження історії поняття злочину важко переоцінити.
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СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРОЯВ
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
У повсякденному житті нашого суспільства значними змінами в
економічній, політичній і соціальній сферах життя країни, при цьому,
організована злочинність продовжує свої активні спроби проникнення
в органи державної влади та управління, в економіку країни, що є
загрозою національної безпеки України.
Злочинна організація це є стійким ієрархічним об'єднанням
декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини
якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з
метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких
злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації
злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як
самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК
України)[][1].
Правоохоронні органи досі не можуть достатньо ефективно
боротися з цим украй негативним і надзвичайно небезпечним для
нашої держави і суспільства соціально-правовим явищем. Зокрема,
існують труднощі в доказуванні самого факту створення злочинної
організації або керівництва нею. Особливо це стосується випадків, коли
його учасниками не скоєно конкретних злочинів.
Як вважає Бобрик К.Ю. сучасних організованих злочинних
організацій відбувалося в три етапи. Вони почали виникати із середини
60-х років минулого століття у структурах легальних господарських
підприємств, установ.
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На цьому етапі певне коло осіб з командно-адміністративної
системи, що встали на злочинний шлях і за рахунок розкрадань у
великих розмірах, незаконного приватного підприємництва, валютних
спекуляцій, хабарництва та інших злочинів (отримання незаконний
доходу), з метою розширення своєї злочинної діяльності стали
створювати злочинні групи, співтовариства. За допомогою добре
налагодженої системи хабарництва в злочинну діяльність цих
формувань втягувалися співробітники державних, господарських,
партійних структур, а також представники правоохоронних, ревізійних і
контролюючих органів. Останні залучалися для забезпечення безпеки
діяльності злочинних груп.
На другому етапі формування приблизно в 80-х роках злочинні
організації потрапили в поле зору загально кримінальної злочинності.
Професіональні злочинці, створивши кримінальні групи, обклали
комерційні та інші структури своїм «податком», стали грабувати членів
вищезгаданих груп, відбирати у них цінності, нажиті злочинним
шляхом. Як результат – різко збільшилася кількість корисливо насильницьких злочинів: вимагання, убивства, грабежі, розбійний
напади, викрадення людей з метою одержання викупу та ін. На даному
етапі формування злочинних угруповань кримінальні правопорушення
вчинювалися особами, що об’єдналися для спільної злочинної
діяльності в корисливих цілях і для досягнення контролю в певній
соціальній сфері або на певній території. Прості групи злочинців, члени
яких могли вчинювати злочини тільки на основі простої співучасті, як
показала судово-слідча практика, довго існувати не могли, тому вони
вливалися в злочинні співтовариства, як правило, у якості їх автономної
структурної частини. На початку 90-х років, по мірі накопичення
цінностей, фінансових і інших коштів, досвіду злочинної діяльності
угруповання переходять на інший рівень свого розвитку. Стали
фіксуватися факти зрощування груп загальнокримінальної і
економічної спрямованості, створення злочинних організацій з
високою конспірацією і керівною ланкою, що функціонує строго на
основі
розподілу
кримінальних
обов’язків
з
вертикальним
підпорядкуванням (з ієрархічною структурою). Злочинне середовище
стало акумулювати значні суми грошей, які вкладало в кримінальний
бізнес. Формування злочинних організацій перейшло у свій 3-й
заключний етап. Організовано продумана і цілеспрямована діяльність
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лідерів таких організацій та їх кримінальний бізнес дозволив
сформувати досить згуртовані і дієздатні кримінальні колективи.
Правоохоронні органи зіштовхнулися з високою корумпованістю
окремих ланок влади і управління, рідкими для нашої держави (у той
час) різновидами злочинів (торгівля зброєю, різною сировиною і
людьми, наркобізнес, валютна проституція, азартні ігри, замовлені
вбивства і т.д.) і організованою протидією їх розслідуванню [2].
Ми вважаємо сучасні злочинні організації, у своїх прагненнях до влади,
керування на певній території, контролю над окремими галузями
економіки, одержанню надприбутків і забезпеченню своєї безпеки,
залежно від соціально-економічних і політичних умов у регіоні,
спеціалізуються в способах реалізації своїх сил і засобів у злочинному
бізнесі.
До додаткових ознак злочинної організації можна віднести:
− наявність у них механізму регенерації (відновлення) функцій і
кадрового складу кримінальних ланок, що втратили деяку або значну
частину своїх членів у ході злочинної діяльності або розслідування
злочинів;
− наявність у злочинної організації жорстко охоронюваної сфери
впливу і контролю; спроби різними способами «узаконити»
контрольовані території в злочинному світі, тобто серед «своїх сусідів»;
− наявність в злочинній організації осіб, що здійснюють: керівництво
(в особі однієї людини й рідше групи) діяльністю організації і розподіл
отриманих злочинних доходів; «відмивання» незаконних доходів через
легальні структури; інтелектуальне, інформаційне і матеріальне
забезпечення
злочинної
діяльності
організації;
розвідку
в
правоохоронних органах; завдання керівників груп по ліквідації свідків,
потерпілих, співробітників правоохоронних органів, що здійснюють
розслідування; юридичну консультацію по різних питаннях, пов’язаних
з організацією протидії розслідуванню тощо;
−
наявність
тісного
зв’язку
з
окремими
корумпованими
представниками державного апарата або правоохоронних органів, що
можуть суттєво впливати на хід і результати розслідування; наявність
зв’язку із засобами масової інформації для формування вигідної для
організації громадськості думки тощо [3].
Закономірними для злочинних організацій є діючі усередині них
ціннісні орієнтації, норми поведінки як у сфері взаємини членів такої
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групи між собою, так і із зовнішнім миром. Найчастіше – це суміш
законів
загальнокримінального світу
з нормами
цинічного
кримінального бізнесу і тіньової економіки.
У результаті такої діяльності крім некримінальних дій злочинними
організаціями здійснюються кримінальні правопорушення, які служать
головним засобом досягнення злочинних цілей - це збагачення і
досягнення контролю в певній соціальній сфері або на певній території.
Члени таких організацій використовують більш продумані,
підготовлені і небезпечні способи вчинення і приховання спільних
злочинних операцій, колективно вибирається і готується відповідна
сприятлива для злочинної діяльності обстановка[4].
Тож на різних етапах свого розвитку і становлення злочинні
організації вчинюють різні види злочини. Відповідно членами
злочинних організацій вирішуються різні завдання в процесі різної
спрямованості комбінацій злочинних діянь. Вони поділяються на базові
(що забезпечують матеріальне збагачення), допоміжні (що
забезпечують здійснення базових діянь), додаткові (побічні додаткові
заходи, що забезпечують безпеку) і нетипові (не плановані, вчинені
випадково).
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ОЗНАКИ ТА ІЄРАРХІЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ
Організовані групи та злочинні організації, як
найбільш
небезпечні форми співучасті, загрожують важливим суспільним
відносинам, поставленим під кримінально-правову охорону, зокрема
життю, здоров’ю, волі, честі, гідності, громадській безпеці, громадському
порядку, а останнім часом і національній безпеці держави. Злочини,
вчинені у складі організованих злочинних об’єднань характеризуються
високим ступенем кримінальної активності,
професіоналізму та
ефективності
З метою забезпечення ефективної протидії організованим
злочинним об’єднанням у КК України сформовано низку статей, що
визначають основні положення кваліфікації злочинів, учинених у
співучасті. Тому вивчення та дослідження ознак та ієрархії злочинних
угрупувань є надзвичайно актуальним для правильного застосування
судами законодавства при розгляді кримінальних проваджень про
злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями [2].
Ознаки
організованих
злочинних
об’єднань:
поняття,
класифікація та місце у системі кримінально-правової характеристики
застосовувані у КК України визначення організованої групи, злочинної
організації та учинених ними злочинів утворюють їх кримінальноправові ознаки. Злочинна організація є стійким ієрархічним
об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні
частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної
діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо
тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи
координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення
функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних
груп (Ч.4 ст. 28 КК України) [3].
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Оскільки
протидія організованим
групам
і злочинним
організаціям відбувається з використання різних галузей знань, то
ознаки цих об’єднань за сферою функціонування та застосування можна
поділити
на:
кримінально-правові,
кримінологічні,
криміналістичні, оперативно-розшукові, психологічні тощо.
Під час кваліфікації злочинів, учинених організованими групами та
злочинними організаціями застосовують декілька категорій ознак:
ознаки злочину, учиненого організованою групою чи злочинною
організацією; ознаки складу такого злочину та кримінально-правові
ознаки цих об’єднань [4].
Ієрархічність злочинної організації визначає : 1) поділ на
вищі та нижчі посади в злочинній організації; 2) суворий порядок
підлеглості учасників злочинної організації, які обіймають нижчі
посади, стосовно учасників, які обіймають вищі посади; розміщення
учасників (членів) або структурних частин злочинної організації в
порядку від тих, які обіймають вищі посади, до тих, які обіймають нижчі
посади; 3) сукупність учасників злочинної організації, об’єднаних за
принципом підлеглості злочинною діяльністю (а в окремих випадках
пов’язаних дружніми, родинними стосунками тощо); 4) властивість
злочинної організації, що характеризує її систему з відносинами
старшинства між її учасниками та структурними частинами; 5) принцип
управління в злочинній організації [1].
Отже, ієрархічність злочинної організації – це такий розподіл
функцій і ролей між учасниками (структурними частинами) злочинної
організації, що забезпечує підпорядкованість і підзвітністьрядових
учасників
останньої
(виконавців,
підбурювачів,
пособників)
організаторам: керівнику керівному органу) злочинної організації та
керівникам структурних частин. Вона передбачає: 1) наявність
організаторів (керівників злочинної організації та її структурних
частин) і виконавців (рядових учасників); 2) поділ злочинної
організації на структурні частини; 3) наявність правил поведінки,
побудованих на субординації, підпорядкованості, підзвітності та
дисципліні її учасників; 4) розподіл функцій і ролей в об’єднанні.
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ВІДОБРАЖЕННЯ РОЛІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У
ДОКУМЕНТАХ УГГ
У 1975 року представники СРСР підписали Прикінцевий акт
Гельсінської наради. Це було зроблено в обмін на визнання світом
повоєнних кордонів країни. У документі декларувалася недопустимість
переслідування у країнах-учасницях конференції власних громадян за
їхні політичні переконання [1].
У відповідь на цей крок в УРСР, як і в ряді інших радянських
республік та деяких країнах соцтабору, створюються групи сприяння
виконанню Прикінцевого Акту. Діяльність Української Гельсінської
337

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

Групи (УГГ) бере свій початок від 9 листопада 1976 року. Члени Групи
одразу ж анонсували, що УГГ у своїй діяльності керується не
політичними, а лише гуманітарно-правовими мотивами. У першому
програмному документі групи Декларації зосереджувалася увага на
свавільному, бюрократичному трактуванні радянським урядом
Загальної Декларації та Гельсінкських Угод і зазначалося, що Група
приймає ці документи в їхньому повному обсязі «без бюрократичних
перекручень»[2, с. 23].
До 1982 р. усі члени УГГ були засуджені за сфальсифікованими
кримінальними звинуваченнями або за ст. 62 КК УРСР й відбували
покарання в таборах та в’язницях. Це була показова діяльність
Радянської держави щодо легальної правозахисної діяльності її
громадян. Як відзначав учасник УГГ Ю.Литвин у своєму останньому
слові, виголошеному на судовому процесі в м. Василькові 17 грудня 1979
р., «Ставлення радянської держави до правозахисного руху в своїй країні
є свідченням її суті, міри її демократизму. Декларовані на папері
принципи, якими повинен керуватися радянський уряд, мусіли б не
тільки уможливити вільну діяльність Гельсінкських груп, а й усіляко
сприяти їх діяльності, що цілком укладається в ці принципи. Але
радянська влада розправляється з членами її гірше, як із кримінальним
елементом; тим самим вона підкреслює, що її гуманітарні принципи, які
нібито визначають її діяльність, є паперовими цяцьками для показу, а не
для користування» [3].
УГГ доводила, що радянський уряд не виконує міжнародних угод і у
внутрішніх справах порушає закони. «Фактично діяльність уряду СРСР
суперечить законам СРСР. Суперечить тому, що ці закони кожного разу
слід розуміти не так, як вони написані, а так, як того жадає керівництво
партії. Фактично закон в СРСР є пасткою для наївних людей: провокує,
але не захищає від свавілля» [2, с. 50-51].
Цікавим видається й документ «Україна літа 1977-го» – п’ятий
меморандум УГГ. Його автором був новий голова УГГ – Олесь Бердник.
Текст меморандуму не був узгоджений з іншими членами УГГ. Написано
цей документ було у період репресій проти членів Групи – обшуків,
арештів.
У документі розглядається питання людини та її прав. СРСР
підписав і Загальну декларацію, і Гельсінкські Угоди, і багато інших
документів, де затверджувалися права людини. Але він свої зобов’язання
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не виконує. Чому? Автор меморандуму бачить головну причину цього в
тому, «що права декларуються бюрократичною структурою, так би
мовити, вивішуються на стіні, а не випливають із самої правосвідомості
людини». Аналізуючи реальну ситуацію, автор від імені УГГ вимагає:
Вільного виїзду з батьківщини і повернення назад.
Вільного розповсюдження своїх ідей і знайомства з ідеями інших
людей.
Вільного створення творчих, мистецьких, філософських, наукових
асоціацій і розпуску їх.
Вільної участі у формуванні свідомості народу і в справах держави.
Вільної діяльності, спрямованої до всеоб’єднання Духу Людства на
засадах Братерства, Любові й Розуму» [2, с. 83].
«Україна 1977-го року пропонує:
Звільнити всіх політув’язнених і ліквідувати відповідні статті в
Кримінальних Кодексах Союзу та Республік.
Відкрити кордони країни для вільного виїзду та в’їзду.
Відкрити річища для вільної інформації – наукової, мистецької,
літературної, особистої та всякої іншої, яка не вражає Права Людини..
Назавжди ліквідувати цензуру як реліктовий інститут феодалізму,
передавши видавництвам право не допускати на книжковий чи інший
ринок мілітарної та порнографічної продукції.
Ліквідувати смертну кару як прояв злочинності державної
структури. Держава не може народити життя, вона не має права й
відбирати його.
Осудити на рівні Об’єднаних Націй саму ідею убивства, а отже,
затаврувати будь-яку державу або особу, що прагне здійснити свої
наміри з допомогою вбивства (війни) – як ворогів Людства, що не мають
права ввійти в Спільне Майбутнє.
Таким чином учасники УГГ, спочатку виступили проти недоліків
існуючої системи, ігнорування законів, прав людини, свободи слова,
совісті (віросповідання), друку, за вільний розвиток української мови і
культури, за правду історії. Надалі їхня діяльність набула більш
практичного спрямування і полягала в ознайомленні суспільства та
світової громадськості шляхом надсилання письмових заяв, петицій до
вищих органів влади СРСР і УРСР, міжнародних організацій, урядів
демократичних країн, з численними фактами порушень, недієвості
радянського законодавства у зв’язку з недотримання партійно339
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державним режимом конституційних положень, визнання незаконними
рішення, прийнятими щодо учасників правозахисного руху на підставі
радянського законодавства.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАРАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави
за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і
полягає в передбаченому законом обмеженні прав та свобод
засудженого (ч.1 ст.50 КК)
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Воно має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими
особами. Призначення покарання, на думку М.Н.Становського, є
найважливішою стадією кримінального судочинства. На цій стадії суд
має врахувати, що лише справедливе й правильно обране покарання
здатне забезпечити досягнення своїх цілей:
 Відновлення соціальної справедливості
 Виправлення засудженого
 Запобігання вчинення злочинів як самим засудженим , так й
іншими особами [2; ст.136] з чим не можна не погодитись.
До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути
застосовані види покарань, зазначені у ст.51 КК (штраф; позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; службові обмеження
для військовослужбовців; конфіскація майна; арешт; обмеження
волі;тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі). [1;ст..52]
Деякі вчені вважають, що усі інститути кримінального права мають
розподілятися виключно за структурою ККУ і виключно на інститути
Особливої та Загальної частини кримінального права України. На
доповнення Д.С.Дядькін указує, що призначення кримінального
покарання – встановлення та (або) юридичне закріплення в певному
процесуальному порядку в спеціальному кримінально-правовому
документі
відповідності між злочинною поведінкою особи й
відповідним такій поведінці та обсягу
покарання або покарань,
урегульоване нормами кримінального та кримінально-процесуального
права, здійснюване судом, іншими органами, уповноваженими
здійснювати амністію та помилування. [3;ст.26]
За порядком призначення покарань ст.52 КК поділяє всі покарання
на три групи. Позбавлення волі є найбільш суворим видом покарання
неповнолітніх злочинців. Як зазначає Т.В.Непомняща, призначення
покарання є прерогативою суду. Суд, вивчивши всі обставини справи та
особу винного, призначає покарання. При цьому суд повинен правильно
оцінити всі обставини справи, індивідуальні особливості та характерні
риси особи винного, його роль у здійсненні злочину ( якщо злочин
вчинено у співучасті) тощо. При цьому покарання лише тоді досягає
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своїх цілей, коли воно є доцільним і справедливим [4; ст.13] У постанові
Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року «Про
практику розгляду судами України законодавства у справах про злочини
неповнолітніх» наголошується саме на цьому: «Позбавлення волі на
певний строк є найсуворішим видом покарання, що може бути
призначене особам, яким на момент вчинення злочину не виповнилося
18 років». При цьому висновок суду про необхідність застосування до
неповнолітнього позбавлення волі, якщо санкцією статті, за якою він
засуджується, передбачено й інші види покарань, повинен бути
мотивованим у вироку [5]. На думку Р.Н.Хамітова, спеціальні правила
призначення покарання – регламентовані в законі положення,
спрямовані на коректування та деталізацію загальних засад
призначення покарання. [6;ст.67]
В.В.Полтавець вважає, що під «спеціальними засадами призначення»
слід розуміти передбачені в кримінальному законі правила призначення
покарання, обов`язкові для індивідуалізації покарання винному з
урахуванням специфіки вчиненого злочину або особливостей суб`єктів
злочину. [7;ст.244] Пленумом Верховного Суду України було прийнято
постанову №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами
кримінального покарання» з
метою
забезпечення правильного
застосування законодавства, усунення недоліків і помилок у діяльності
судів при розгляді кримінальних справ. Призначення покарання за
новий злочин відбувається на загальних підставах, тобто з дотриманням
вимог загальних засад призначення покарання (ст.65 КК).
Необхідно зауважити ,що всі принципи призначення покарання
перебувають у тісному взаємозв`язку між собою, встановлюючи певну
систему, окрім цього вони знаходять свою реалізацію у статтях ККУ, які
присвячені призначенню покарання та його засадам.
Окрім того, співвідношення принципів і загальних засад призначення
покарання полягає в тому, що принципи є первинними, а загальні
засади, що безпосередньо сформульовані в кримінальному законі,вторинними.
Саме на основі принципів призначення покарання формуються та
закріплюються у кримінальному законі його загальні засади, які надалі
застосовуються судами кожен раз під час призначення покарання.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Посилаючись на
ст. 38 Закону України «Про охорону
навколишнього середовища України», а саме: законодавством України
громадянам гарантується право загального використання природних
ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних,
оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без
закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних
дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.
Розуміємо, що регулювання використання природних ресурсів має
велике значення для народу.[4]
Хоча, відносини у галузі охорони навколишнього природного
середовища в Україні регулюються вищенаведеним Законом, а також
водним, земельним, лісовим законодавством, законодавством про
охорону і використання рослинного і тваринного світу, про охорону
атмосферного
повітря,
про
надра,
та
іншим
спеціальним
законодавством, не слід забувати про те, яка кримінальна
відповідальність чекає на того, хто є правопорушником. Тобто, людини,
яка здійснила правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і
небезпеки для навколишнього природного середовища, життя і здоров’я
людей. А також, якщо була завдана шкода довкіллю у особливо великих
розмірах.
Кримінальна відповідальність за екологічні злочини – стан
розвитку суспільних відносин, в якому реалізуються засоби
кримінально-правового покарання осіб, винних у здійснені екологічного
правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і екологічної
безпеки для НПС, природних ресурсів, життя і здоров’я людей. [1, с. 385]
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Звертаємо увагу на те, що в коментарі до статті 240 ККУ «Порушення
правил охорони та використання надр» незаконне видобування,
означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належного
оформленого дозволу - акту про надання гірничого відводу або з
відхиленням від умов, зазначених у цьому документі (наприклад,
видобування за межами відведеної ділянки надр або з використанням
недозволених для даного родовища методів і засобів видобування
корисних копалин). Злочин буде і в тому разі, коли дозвіл є підробленим
або простроченим. Однак, цікавим є той факт, що ані в
адміністративному, ані в кримінальному законодавстві не вказано про
те, де знаходиться межа між незлочинним та злочинним. [5]
У ч.2 ст. 240 ККУ не вказано, скільки необхідно видобути корисних
копалин, аби діяння вчинене особою вважалося злочинним. Тобто, це
означає, що на практиці питання про малозначність кожен
правозастосувач вирішує на власний розсуд, виходячи з власних уявлень
про «істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або
державі» (ч. 2 ст. 11 КК України). При цьому, повністю підтримуємо
думку В. О. Навроцького, який зазначає, що це єгрубе порушенням
принципу законності кримінально-правової кваліфікації. [3, с. 110]
Як нам відомо, Житомирська, Рівненська та Волинська області є
основними місцями покладу бурштину. На прикладі Поясківського
заказника хочемо показати, яким чином кримінально-правові норми
боряться з нелегальним добуванням корисної копалини - бурштину.
Відповідальність за незаконне виготовлення бурштину в межах
заказника добуток встановлено кримінальну відповідальність на ст. 252
ККУ - «Умисне знищення або пошкодження територій взятих під
охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду», - що
карається штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, або
обмеженням волі на строк від трьох до дванадцяти років. [7]
Знищення лісу як в межах заказника, так і за його тереном
підпадає також під ст. 246 ККУ - «Незаконна порубка лісу», що
максимально карається позбавленням волі терміном до трьох років.
Саме ж видобування бурштину підпадає під ст. 240 ККУ - «Порушення
правил охорони надр», що карається штрафом у розмірі до п’ятдесяти
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на
строк до двох років.Ті самі дії, вчинені в межах природно-заповідного
фонду, повторно, або вони спричинили загибель людей – обмеженням
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волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією незаконно добутого
та знарядь видобування. [7] При цьому, слід пам’ятати, що за
пошкодження
земельних
ділянок
та
лісових
насаджень
правопорушники притягуються до адміністративної відповідальності за
ст. ст. 53, 53-1, 53-3, 63 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. [2]
Досліджуючи та розкриваючи дане питання, розуміємо, що
вітчизняне законодавство не регулює належним чином процес
видобутку бурштину. Тому, гадаємо, що Верховна Рада України має
прийняти закон, який дозволить ефективно і з мінімальною шкодою для
екології здійснювати добування цього дорогоцінного каменю. Так, як
законопроект №1351-1 «Про видобування та реалізацію бурштину» [6]
не набрав необхідної кількості голосів у залі парламенту та був
відхилений, маємо надію на те, що з часом законодавці дійдуть до
консенсусу і приймуть вдалий проект закону.
Підсумовуючи все вище наведене, хочемо зазначити, що основними
кримінально-правовими джерелами для забезпечення охорони
природних ресурсів є Кримінальний кодекс України, Кодекс України
про надра, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»,
ЗУ «Про нафту та газ», ЗУ «Про основні напрями державної політики
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки», ЗУ «Про державну геологічну
службу України».
Дійшли до висновку, що збереження навколишнього середовища є
надважливим елементом національної безпеки кожної держави.
Оскільки подібна діяльність руйнує підвалини цієї безпеки.
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ПОСАДОВІ ТА СЛУЖБОВІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
В Україні до мілітаризованої служби відносять військову
державну службу – у Збройних Силах України, Службі безпеки України
та правоохоронну (воєнізовану) державну службу – в органах внутрішніх
справ (міліції), державній прикордонній службі тощо. Після
запровадження повноцінної муніципальної міліції її теж можна буде
розглядати, як частину мілітаризованої служби.
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Публічна служба – це діяльність на державних політичних
посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба,
альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша
державна служба, органах місцевого самоврядування.
Види публічної служби. Багатофункціональність держави
визначає внутрішню диференціацію публічної служби. Двома
основними видами публічної служби є служба в органах державної
влади (державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування
(муніципальна служба).
Інший вид публічної служби становить служба професійного
апарату чиновників, тобто осіб, що забезпечують функціонування
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В країнах
Європи цей вид служби зазвичай називається цивільною службою, що
також дозволяє відмежувати її від служби мілітаризованої та
якнайкраще відповідає основному обов'язку цих службовців – служіння
суспільству. Акцент на цивільному характері служби зроблено у багатьох
країнах, наприклад, у Законі Латвії «Про державну цивільну службу»,
Законі Польщі «Про цивільну службу», Законі Російської Федерації
«Про державну цивільну службу» та ін..
Отже, публічна служба — це професійна, політично нейтральна
діяльність осіб, на адміністративних посадах в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування. До публічної служби можна також
відносити професійну, неполітичну діяльність в апаратах інших органів
державної влади: глави держави, парламенту, судів тощо.
Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які
займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного
виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за
рахунок державних коштів.
Державна служба в залежності від форми діяльності поділяється
на види:
- Держслужба в апараті законодавчих органів;
- Держслужба в органах виконавчої влади (органах
держуправління та їх апараті);
- Держслужба в судових органах та органах прокуратури.
Процес проходження державної служби в сфері виконавчої влади
багато в чому залежить від галузі діяльності державного службовця,
повноважень і обов'язків окремих службовців. За цими ознаками всіх
348

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

службовців органів державного управління поділяють на види. В теорії
адміністративного права та практиці державного управління
найпоширенішою є класифікація державних службовців на види за
владними повноваженнями, які закріплюються як у законодавчих актах,
так і в інших правових документах — положеннях, статутах, рішеннях
тощо.
За такою класифікацією виділяють: допоміжний (технічний)
персонал, спеціалістів, посадових осіб і представників адміністративної
влади.
До посадових осіб, як уже було зазначено, належать ті службовці,
на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих і контрольнодорадчих функцій. Їх дії, пов'язані з виконанням цих функцій, завжди
тягнуть за собою юридичні наслідки. Вони своїми діями створюють
юридичні акти, здатні породжувати, змінювати, припиняти конкретні
юридичні відносини.
До представників адміністративної влади належать службовці, чиї
дії поширено на осіб, їм не підпорядкованих (працівники міліції,
державних інспекцій, державної контрольно-ревізійної служби тощо).
Вони наділені правом застосовувати адміністративний примус, а деякі з
них — і адміністративні стягнення за адміністративні правопорушення.
Відповідальність державних службовців
Особи, винні в порушенні законодавства про державну службу,
несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно з чинним законодавством.
Дисциплінарну відповідальність застосовують до державного
службовця за невиконання або неналежне виконання службових
обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень,
пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує орган, у якому
він працює. Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним
законодавством України про працю (догана та звільнення), до
службовців можуть застосовувати попередження про неповну службову
відповідальність і затримку до одного року в присвоєнні чергового рангу
або в призначенні на вищу посаду.
Зміна керівників або складу державних органів не може бути
підставою для припинення державної служби на займаній посаді з
ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців
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патронатної служби. Рішення про припинення державної служби може
бути оскаржено державним службовцем безпосередньо в суді.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
Корупція лишається одним з негативних соціальних явищ, що
турбує українське суспільство і державу. Боротьба з корупцією була
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однією з рушійних сил Революції Гідності і є одним з пріоритетів, що не
втрачає свого значення протягом останніх років. З метою викорінення
корупції визначені Засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки, затверджені
Законом України від 14 жовтня 2014 р.№1699-VII [3], що спрямовані на
підвищення рівня відповідальності органів державної влади та
посадових осіб за реалізацію державної антикорупційної політики.
Україна здійснила перші кроки до масштабних антикорупційних
реформ, спрямованих на створення нової інституційної системи
запобігання, виявлення та покарання за корупцію, що надало
системного характеру зусиллям органів державної влади у боротьбі з
корупцією та призвело до поліпшення відповідних показників.
Реалізовано ряд рекомендацій міжнародних організацій, включаючи
правове, інституційне, фінансове і кадрове зміцнення антикорупційних
структур, посилення міжнародного співробітництва та взаємодії з
міжнародними організаціями з метою більш ефективної боротьби з
корупцією.
Однак виконання завдань щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 20142017 роки не завершене в повному обсязі. За результатами аналізу
виконання зазначеної Антикорупційної стратегії та Державної програми
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.№265,
виконано лише дві третини передбачених заходів. Частина заходів
виконані не у повному обсязі. Причинами невиконання заходів,
визначених засадами державної антикорупційної політики в Україні є
тривале становлення нових антикорупційних інститутів, недоліки
законодавства з питань запобігання корупції і його застосування,
відсутність належного механізму моніторингу та оцінки виконання
зазначеної Антикорупційної стратегії та високий рівень толерантності
суспільства до корупції, недостатній рівень прозорості діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування [2].
Рекомендації TransparencyInternational Україна втілили лише
частково. Зокрема, створення Вищого антикорупційного суду в 2017 році
зупинилося на етапі подання Президентом законопроекту, який
суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. «Кошти Януковича»
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були перераховані в бюджет за сумнівним судовим рішенням, яке досі
залишається офіційно засекреченим. Уряд здійснив певні кроки в
розбудові прогресивної системи eHealth, запустив процедуру
автоматичного повернення ПДВ, однак протягом року було чимало
законодавчих ініціатив, які могли знищити систему ProZorro.
Законопроект «Купуй українське, плати українцям», який
створює умови для повернення корупції в публічні закупівлі,
проголосований в першому читанні. Досі не відбувся аудит оборонних
закупівель, а рівень секретності в цій сфері залишається і далі
необґрунтованим. Протягом року було чимало спроб обмежити
незалежність новостворених антикорупційних органів та випадків тиску
на журналістів та громадських активістів, які працюють у сфері протидії
корупції: впровадження дискримінаційного електронного майнового
декларування, тиск з боку правоохоронних органів, провокації,
протидія, побиття та дискредитаційні інформаційній кампанії.
Оприлюднені результати електронного декларування майна,
доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру засвідчили
непоодинокі випадки володіння народними депутатами України майном
та коштами, що не відповідають їх доходам та порушують стандарти
доброчесності. При цьому депутатська недоторканність ускладнює
механізм притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. В
Україні не здійснений перегляд законодавства щодо недоторканності
народних депутатів України.
Про необхідність запобігання корупції у представницьких органах
державної влади та органах місцевого самоврядування свідчать
рекомендації GRECO, зокрема у частині забезпечення опрацювання у
Верховній Раді України всіх законопроектів із дотриманням
відповідного рівня прозорості щодо прийняття детальних правил
проведення скороченої законодавчої процедури у Верховній Раді
України та гарантій, що така процедура використовується лише у
виняткових і належним чином виправданих випадках, щодо вжиття
подальших необхідних заходів для припинення обходу обмежень на
зайняття народними депутатами підприємницькою діяльністю не тільки
на законодавчому рівні, а й на практиці; щодо необхідності значного
посилення внутрішніх механізмів контролю за доброчесністю у
Верховній Раді України; щодо необхідності врегулювання відносин
народних депутатів України з лобістами, щодо вжиття чітких і
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ефективних заходів, за якими зняття недоторканності з народних
депутатів України зробить ефективним притягнення до кримінальної
відповідальності народних депутатів України, які підозрюються у
вчиненні корупційних злочинів, та інші.
Рівень корупції в органах виконавчої влади знижується повільно.
Однією з причин такої ситуації є незавершеність та фрагментарність
реформи центральних органів виконавчої влади (розподіл повноважень,
дерегуляція підприємницької діяльності, спрощення процедур надання
адміністративних послуг).
Повноваження
державних
інституцій
у
межах
нового
антикорупційного законодавства для України потребують перегляду.
Йдеться про узгодженість діяльності сукупності суб’єктів, які здійснюють
заходи щодо запобігання та протидії корупції – визначення їх завдань і
повноважень у цій сфері, налагодження їх координації та взаємодії
тощо. Нині в Україні жодна інституція не володіє повною та об’єктивною
інформацією про стан корупції в країні, а це не дає змоги адекватно
реагувати на проблему. Для ефективного функціонування такого органу
слід забезпечити головні умови: кваліфікований добір кадрів і висока
заробітна плата працівників цієї служби[2].
Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та
виявлення корупції у більшості випадків внаслідок відсутності
необхідного фаху, недостатнього рівня незалежності та механізмів їх
правового захисту від впливу керівництва органів державної влади не
спроможні належним чином забезпечити ефективне розроблення,
впровадження та виконання антикорупційних програм. В окремих
випадках уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та
виявлення корупції формально виконують свої повноваження, внаслідок
чого в органах державної влади відсутні відчутні результати із
запобігання корупції. Такий стан пов’язаний з неузгодженістю
підзаконних нормативно-правових актів у відповідній сфері з
положеннями Закону України «Про запобігання корупції». На даний час
існує нагальна необхідність щодо визначення на законодавчому рівні
статусу, засад організації та діяльності уповноважених підрозділів (осіб)
з питань запобігання і виявлення корупції та уповноважених з
виконання
антикорупційних
програм,
порядку
взаємодії
з
Національним агентством з питань запобігання корупції, здійснення
координації, затвердження планів роботи та методичного забезпечення
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діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції.
Складність боротьби з корупцією полягає в реальній можливості
корумпованих структур та конкретних осіб, що мають владу і
повноваження, перешкоджати намаганням проникнути у сферу їх
кримінальної діяльності, а також – в неготовності правоохоронних
органів та політичних сил суспільства до безкомпромісної боротьби з
корупцією. Відсутні соціальні, політичні традиції публічного викриття
корупціонерів, спеціальні криміналістичні прийоми викриття фактів
корупції, що є серйозною перешкодою для ефективної боротьби з цим
явищем. Існує проблема вивчення особистості тих, хто, займаючи
керівні пости, погрузли в хабарництві, розкраданнях. Одним з дієвих
заходів з наведення порядку у цьому напрямі може стати ефективне
вирішення питань використання і поширення інформації в сфері
бізнесу, в державних органах і в громадських структурах. Однак, всі інші
корупційні фактори починають працювати на повну потужність саме
тоді, коли громадськість позбавлена можливості одержувати
інформацію про діяльність державних чиновників, коли підприємець не
може легально довідатися про умови укладення угоди тощо.
Отже, для ефективного запобігання корупції необхідно
забезпечувати ефективну взаємодію органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.
Важливою є подальша співпраця з міжнародними міжурядовими
антикорупційними моніторинговими організаціями, учасницею яких є
Україна. Забезпечення реалізації рекомендацій таких організацій є
одним із завдань Антикорупційної стратегії.
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ЗАМІСНА ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ ЯК СКЛАДОВА
ЗАХИСТУ ПРАВ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ
Вживання наркотиків вже давно перетворилося з винятково
медичної на велику соціальну проблему – у першу чергу, через
криміналізацію наркоспоживачів, а також через високий ризик
інфікування ВIЛ та іншими інфекціями, що передаються через кров
(гепатити B і C).
За даними МОЗ України більшість зареєстрованих наркозалежних в
Україні
страждають
від
хронічної
опіоїдної
залежності.
Найпоширенішим нелегальним опіатом в Україні є ацетильований
екстракт макової соломки, що виготовляється кустарним способом і
вживається шляхом внутрішньовенного або внутрішньом'язового
введення.
Сучасне суспільство веде пошук найбільш ефективних засобів протидії
цьому небезпечному соціальному явищу одним з таких напрямів і є
замісна підтримувальна терапія (далі по тексту - ЗПТ). Замісна
підтримувальна терапія – це довгострокове (6 місяців або більше)
використання постійних доз замісного препарату у комплексному
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лікуванні залежності від опіоїдів з метою: стабілізації фізичного та
психічного стану пацієнта; зниження медичних і соціальних наслідків
вживання нелегальних наркотиків; створення умов для реабілітації та
лікування інших хвороб (ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В та С,
туберкульозу, септичних станів та ін.); повернення наркозалежної особи
до нормального та повноцінного життя.
Сьогодні замісна терапія застосовується у понад 80 країнах світу. В
Україні ЗПТ почала широко впроваджуватися з 2005 року. Станом на
квітень 2018 року на лікуванні ЗПТ в Україні перебувало 10 360
наркозалежних пацієнтів у 197 лікувальних закладах [1].
У лікуванні наркозалежних використовується замісний препарат–
лікарський засіб, що призначається пацієнтам програм ЗПТ. В Україні
використовуються два препарати: метадон і бупренорфін. Найширше з
препаратів замінників використовується метадон. Останні роки все
більшої популярності набуває бупренорфін – препарат, що має змішані
властивості. Проведені останніми роками дослідження показали, що
стан понад 80 % пацієнтів, які брали участь у програмах ЗНТ, був
стабілізований постійними дозами метадону [2]. Особи, які припинили
вживати нелегальні наркотики, як правило значно поліпшують свій
соціальний статус і загальний стан здоров'я.
ЗПТ демонструє значну економічну ефективність, що перевершує
всі інші види лікування. Це робить її доступнішою для максимальної
кількості наркозалежних навіть у країнах з обмеженими ресурсами,
оскільки вартість препарату є невисокою. Однак ЗПТ має і свої
обмеження. Насамперед сьогодні вона є придатною тільки для
споживачів опіатів і не ефективна у випадку залежності від інших
наркотиків (кокаїну, амфетамінів, галюциногенів, барбітуратів).
Незважаючи на доведену ефективність введення ЗПТ, у різних
країнах часто доводиться зіштовхуватися зі спротивом політиків,
чиновників та правоохоронців. Найбільшу їх критику викликає тривале
призначення наркотичного препарату пацієнтові. Деякі високопосадовці
вважають ЗПТ чимось на кшталт «легалізації» наркотиків.
Правову основу застосування програми ЗПТ та забезпечення прав
наркозалежних осіб складають: Закони України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»; «Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори»; «Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
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зловживанню ними»; «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист
людей, які живуть з ВІЛ». Акти Уряду: розпорядження КМ України «Про
затвердження плану заходів щодо подальшого впровадження замісної
підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін’єкційних
наркотиків» від 12.10.2011 р. №1002-р.
Накази Міністерства охорони здоров’я України: «Про затвердження
порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з
опіоїдною залежністю» від 27 березня 2012 року №200; спільний наказ
МОЗ України, МВС України, Мінюсту України, ДСНК України «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, ОВС,
слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення
безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної
терапії» від 22.10.2012 р. № 821/937/1549/156.
Однак однією з проблем застосування ЗПТ є не тільки медичні та
матеріально-фінансові сторони цієї діяльності але необхідності
дотримання прав пацієнтів, які є учасниками таких державних програм.
На жаль, права наркозалежних осіб, які потребують медичної
допомоги в Україні порушуються правоохоронними органами.
Порушення прав полягає у невжитті заходів щодо зняття абстинентного
синдрому, а також у незабезпеченні безперервності замісної
підтримувальної терапії у випадку тримання таких осіб в місцях
обмеження волі.
Якщо звернутися до практики Європейського суду з прав людини то
згідно до діючого законодавства ЄС позбавлення затриманих осіб права
на медичну допомогу розглядається як катування, нелюдське
поводження.
Порядок застосування ЗПТ регламентований Наказом МОЗ України
10.11.2008 № 645 «Про затвердження методичних рекомендацій
«Замісна підтримувальна терапія в лікуванні хворих із синдромом
залежності від опіоїдів» [3], а його п. 3.10. «Особливі режими лікування»
встановлює порядок лікування наркозалежних в умовах арешту або
ув’язнення.
Відповідно до положень зазначеного документа у випадку арешту
або затримання пацієнта реалізація програми ЗПТ здійснюється
медичною службою установи, де він перебуває, після консультації з
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лікарем КРП може бути призначена короткострокова детоксикація
метадоном або бупренорфіном.
Спільний наказ МВС, МОЗ, Мінюсту та ДСКН «Про затвердження
Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, ОВС, слідчих ізоляторів і
виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування
препаратами замісної підтримувальної терапії» від 22.10.2012 р. №
821/937/1549/156 встановлює чіткий механізм організації взаємодії по
реалізації права наркозалежного на отримання лікування за програмою
ЗПТ.
На жаль працівники правоохоронних органів не завжди
дотримуються встановлених законодавством вимог по забезпеченню
прав наркозалежних осіб які є учасниками програми ЗПТ, що
проявляється у відмові надання таких медичних послуг, що призводить
до порушення системи лікувальних заходів і як наслідок до втрати
отриманих результаті, та створення умов для подальшого
несанкціонованого вживання особою наркотиків.
На наш погляд, покращенню стану забезпечення прав людини, осіб,
які знаходяться в місцях обмеження волі і є учасниками медичних
програм ЗПТ сприяло проведення наступних заходів: на заняттях з
професійної підготовки у підрозділах Департаменту
протидії
наркозлочинності та ІТТ, СІЗО організувати вивчення нормативні
документів, які забезпечують права громадян на отримання медичної
допомоги по програмах ЗПТ; 2) серед осіб наркозалежних, які пристали
на умови реалізації програми ЗПТ постійно проводити роботу по
роз’ясненню їх законних прав на отримання медичної допомоги в місцях
обмеження волі; 3) центральному апарату НП України розробити
методичні матеріали та пам’ятки для працівників практичних
підрозділів, щодо забезпечення належної взаємодії державних органів у
відношенні затриманих осіб, які є учасниками програми ЗПТ; 4)
посилити дисциплінарну відповідальність посадових осіб у випадках
порушення ними прав громадян, які є учасниками програми ЗПТ в
місцях обмеження волі.
На нашу думку запропонований перелік заходів, щодо захисту прав
та забезпечення інтересів наркозалежних осіб, учасників програми ЗПТ
буде сприяти загальному покращенню діяльності правоохоронних
органів у світлі вимог реалізації людино центристської моделі створення
в Україні демократичної держави.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОТЕРПІЛОГО ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
У сучасному світі набирає динаміки актуальність питання щодо
торгівлі людьми. Пострадянські держави посідають чільні місця в
рейтингу «білого рабства». Згідно статистики за період незалежності
України за межі її території у сучасну форму рабства було продано понад
0,5 млн. жінок та неповнолітніх. У звіті Державного департаменту США
«Про торгівлю людьми у світі» Україну помістили до другої групи як
«країну походження, транзиту й призначення для чоловіків, жінок та
дітей, які зазнають примусової праці та сексуальної експлуатації».
Україна знаходиться у стані політичної та економічної
трансформації. Постійні політико-соціальні потрясіння, низький рівень
життя, високий рівень безробіття спричиняють вимушений виїзд
громадян у пошуках альтернативних засобів заробітку закордоном.
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Гостра ситуація на Сході України змусила понад 2 млн. громадян
залишити свої домівки та шукати захисту в інших регіонах України або
за межами її території, а отже стали потенційно уразливими для даного
роду злочинів. Тож незнання своїх прав, недостатня поінформованість
щодо умов працевлаштування закордоном, міграційного законодавства
– стають наслідком підвищення статистики осіб, що стали жертвами
торгівлі людьми.
Доцільно вказати, що потерпілим від торгівлі людьми може
виступати будь-яка людина незалежно від своїх біологічних (стан
здоров’я вік, стать, ін.), психологічних (характер, темперамент, вольові
якості, ін.), соціальних (сімейний стан, моральні якості, певна соціальна
роль або статус у суспільстві ін.) характеристик [1, с. 243].
Потерпілих від торгівлі людьми класифікують наступним чином:
1. Жінки, які проти своєї волі стали жертвами сексуальної експлуатації;
2. Жінки та чоловіки, які проти своєї волі стали жертвами сексуальної
експлуатації;
3. Громадяни, що стали жертвами торгівців людьми та були вивезені за
кордон попри своєї волі.
Існують також певні способи вербування, а саме:
шлюбні
оголошення,
оголошення
про працевлаштування
закордоном;
туристичні візи; навчання за кордоном [2, с. 12].
Зловмисники широко використовують мережу Інтернет задля
пошуку потенційних жертв. До групи ризику належать: незаміжні
жінки, самотні матері, розлучені особи, молодь, діти вулиці, діти-сироти,
вихідці з неблагополучних сімей, особи-мігранти, особи, які зазнали
насильства (зокрема сексуального), матеріально незабезпечені, особи з
проблемами психічного здоров’я.
Так, жінки, що потрапили до рук секс-торгівлі піддаються загрозі
інфікуватися різноманітними венеричними хворобами в наслідок
«небезпечного сексу», руйнується особисте життя. В глобальному
масштабі навіть руйнується генофонд, а отже і майбутнє суспільства в
цілому [3, с. 8].
Особливу увагу привертає вербування дітей, які є найбільш
уразливими, адже у силу свого фізичного та психічного віку не
спроможні давати критичну оцінку явищам, які можуть відбуватися
навколо. Неповнолітніх продають з метою незаконного усиновлення в
інших країнах, а також трансплантації органів. Має місце також підкуп
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працівників навчально-виховних закладів, які стають пособниками у
скоєнні злочину. Дітей залучають до жебракування на рівні
недієздатних осіб адже їх можна віднести до таких, що знаходяться в
безпорадному стані. Також на непідконтрольній Україні території
Донбасу злочинні організації та псевдо проголошена влада залучає дітей
для примусової праці та використовує у збройних конфліктах.
Аргументом даного факту є доповідь спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні, у якій містяться свідчення, щодо факту того, що діти
віком від 15 років брали участь у активних бойових діях бою в складі
керованих Росією збройних сил. Осіб віком від 15 до 17 років активно
залучали до участі в військово-молодіжних групах.[4, с. 8-9].
Використання дитини, насильство, погрози спричиняють відставання її
фізичного та морального розвитку. Психічні розлади також можуть
виникнути
в
подальшому
у
формі
девіантної
поведінки,
психосоматичних захворювань[3,с.13]. Також наслідками для потерпілих
можуть бути заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, вбивство,
зникнення безвісти, а також самогубство його або його батьків тощо [5].
Так чи інакше, потерпілі потребують довготривалої психічної
реабілітації. Жертви повинні мати можливість проходження лікування, а
також компенсації за моральну та матеріальну шкоду завдану
злочинцями, задля цього держава зобов’язана розробляти дієві способи
вилучення коштів у торгівців. Населення країни потребує належного
поінформування у питанні працевлаштування за кордоном, шляхом
застосовування дієвих можливостей звернення громадян до державних
установ інших країн. Соціальна політика держави повинна
розширювати можливості для забезпечення працевлаштування жінок та
чоловіків на рівних засадах трудового договору. Така група населення як
діти повинна бути під охороною органів опіки та піклування. Необхідне
також активне застосування заходів протидії дитячому жебракуванню.
Отже, після проведеного аналізу груп населення, які найчастіше
стають жертвами торгівлі людьми можна дійти висновку про те, що
даний злочин є одним із найбільш соціально-деструктивних
правопорушень. Зважаючи на актуальність проблеми, держава повинна
не тільки активно допомагати жертвам торгівлі людьми, але і проводити
політику запобігання незаконної трудової міграції населення.
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доступу
https://ua.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/151/UKRAINE-2018_TIPReport_FINAL_Ukr.pdf
5.
Коментар до статті 149. [Електронний ресурс] Режим доступу
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/147.php

Саруханян Д.А.
курсант Одеського державного
університету внутрішніх справ
Науковий керівник:
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професор кафедри Адміністративного
права та адміністративного процесу,
(м. Одеса, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ
НАСИЛЛЮ В ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Ще декілька років тому для українців поняття «булінг» було чимось
незнайомим, проте не всі догадувалися, що булінг – це агресивне
цькування (травля) окремих учнів у школі.
Знущання серед підлітків – явище не нове, воно зустрічається у всіх
країнах світу. Такі знущання можуть включати в себе як найпростіші
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образи так і постійний психологічний або фізичний тиск, що має інколи
наслідком доведення особи до самогубства.
Останнім часом дані прояви агресії все більше та більше стають
поширеними серед підлітків в Україні. Булінг в школах сягає
загрозливих масштабів, становлячись однією з соціальних проблем,
основними негативними наслідками якої є руйнування особистості
дитини та виникнення складнощів у її адаптації до соціуму.
Існують різні наукові підходи до визначення поняття «булінг».
Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «tobully» –
задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого
ставлення, агресивної поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх,
тривогу або ж створити негативне середовище для людини [1].
У проекті Закону України «Про протидію булінгу» під поняттям
«булінг», пропонується розуміти «моральне або фізичне насильство,
агресію у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою
викликати страх, тривогу, підпорядкувати своїм інтересам, мають
ознаки свідомого жорстокого поводження» [2].
Існують різні форми булінгу:
шкільне насильство (фізичне,
економічне, психологічне), кібербулінг, безпосередній (прямий) та
опосередкований (непрямий) булінг.
За результатами дослідження проведеного Дитячим фондом ООН
(UNICEF) станом на липень 2017 року понад67% дітей в Україні у віці від
11-17 років стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох
місяців, 24% дітей цькували, а 48% дітей, відповідно до того ж
опитування, ніколи не розповідали про випадки насильства в закладі
освіти, а 25% – говорили про це не з дорослими, а з другом, братом чи
сестрою. З тих, хто мовчать, – 40% соромляться про це говорити, а 22%
заявили, що це нормальне явище [3].
Аналізуючи наведену статистику, можна зробити висновок що
ситуація у нашій країні відносно агресивної поведінки дітей стає дедалі
гіршою, тому потрібно вживати певних організаційно-правових заходів
щодо протидії проявами подібної агресії. Вирішення даної проблеми
передбачає застосування комплексного підходу, а саме: участь самих
здобувачів освіти; залучення батьків, педагогічних керівників і громади;
взаємозв'язок політики, законодавства та практики; визначення
індикаторів насильства і дотримання принципів прав людини з
урахуванням їх універсального характеру і культурних традицій.
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На наш погляд, важливе місце у подоланні цієї проблеми повинні
займати інформаційно-профілактичні заходи з боку педагогічних
колективів шкіл. Вчителям треба проводити більше виховних занять з
учнями та батьками, пояснювати їм яким чином можна визначити у
дитини наявні якості буллера або жертви, як треба правильно реагувати
на прояви булінгу.
Як вже зазначалося, шкільне цькування це дуже інтимна ситуація:
дитина не завжди хоче про таке розповідати, але подібна позиція
породжує безкарність та посилює саму проблему. Оскільки діти
соромляться розказувати іншим про те що над ними знущалися в школі,
батькам та педагогам потрібно звертати особливу увагу на їхню
поведінку, підтримувати з ними завжди дружні та довірчі відносини.
Негативну роль в процесі булінгу відіграють, так звані «пасивні
спостерігачі цькування», які все знають і мовчать. Вони не
усвідомлюють, що самі є негативною частиною насильницького процесу.
Дослідження показують, що кількість осіб які займаються булінгом
лише 5% від загальної кількості учнів, а тих, на кого він спрямований –
близько 10%. Решта – це ті особи, хто або мовчки схвалює такий стан
речей, або ті, хто ще й піддакує та знімає ці цькування на мобільний
телефон[4].
Тому на нашу думку, саме з цією категорією осіб педагогам та
правоохоронцям слід проводити найбільш активну профілактичну
роботу.
Сьогодні, керівництвом МОН України пропонується створення
відомчої системи запобігання булінгу до якої пропонується включити
наступні заходи:1) започаткувати масову публічну кампанію в
навчальних загальноосвітніх закладах, яка буде спрямована на змінення
рівня шкільної культури; 2) розробити відповідний дистанційний курс
для дітей та вчителів, що міститиме рекомендації по протидії булінгу;
3)організувати навчання шкільних психологів новим методикам
розпізнавання «дітей-жертв насильства» та надання їм необхідної
ефективної допомоги;4) розробити систему оціночних критеріїв роботи
вчительських колективів, де б одним з критеріїв була ефективність
діяльності з протидії шкільному булінгу[5].
З наведеного можна зробити висновок що проблема булінгу існує в
навчальних закладах країни давно і де-юре вона залишається досі не
визначеною. У діючому законодавстві відсутні правові норми, які б
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встановлювали юридичну відповідальність підлітків або їх батьків за
вчинення булінгу.
На думку правників та педагогів в суспільстві давно назріла потреба
у
закріпленні відповідальності за булінг в нормах діючого
адміністративного законодавства. З цією метою 10 липня 2018 року у
Верховну раду України був внесений законопроект №8584 «Про
протидію булінгу»[2], який передбачає чітке визначення поняття
булінгу та встановлює адміністративну відповідальність за його
вчинення. Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу
України про адміністративні правопорушення (КУПАП), доповнивши
його статтею 173-4, яка встановлює відповідальність за булінг, а також за
приховування випадків булінгу працівниками навчальних закладів.
Тобто особа буде відповідати згідно з КУпАП за моральне або
фізичне насильство та агресію у будь-якій формі шляхом накладення на
неї штрафу у сумі від 40 до 850 грн. Подібне стягнення може бути
застосоване до батьків кривдника, якщо він де досяг віку
адмінвідповідальності (16-ти років).
За вчинення таких дій і з особливою жорстокістю відносно
неповнолітнього з правопорушника будуть стягувати штраф у розмірі від
1700 до 3400 грн.
Запроваджується також відповідальність вчителів - за приховування
фактів булінга у школі, вони будуть притягнені до адміністративної
відповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700
грн.
Законопроектом також передбачено внесення змін в закон «Про
освіту», якими буде чітко прописаний механізм протидії дитячому
насильству і агресії. Зокрема, керівників освітніх установ зобов'яжуть
контролювати ситуацію з булінгом, розглядати заяви про випадки
цькування від учнів і їх батьків та проводити з дітьми профілактичні
бесіди[2].
На наш погляд, чітке розуміння юридичної відповідальності за
булінг, може стати запобіжником від проявів підліткової агресії, а
встановлення відповідальності батьків буде сприяти підвищенню рівня
їх відповідальності за належне виховування своїх дітей.
Окреслені нами організаційні та правові заходи з запобігання та
протидії дитячому насильству і агресії – булінгу дозволять суспільству
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якщо не подолати, то хоча б зменшити негативний рівень проявів цього
небезпечного соціального явища.
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БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ З ПИТАНЬ
СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Міжнародна правова допомога під час кримінального провадження
на даний час являється одним з основних напрямків міжнародної
співпраці між державами. Для забезпечення такої співпраці в
міжнародних співтовариствах приймаються багатосторонні міжнародні
договори для забезпечення здійснення кримінального провадження на
міжнародному рівні. Саме міжнародні договори дозволять здійснити
основне завдання кримінального провадження в даному випадку.
Якщо ж говорити про поняття міжнародного співробітництва під
час кримінального провадження в межах національного законодавства,
то згідно КПК України міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з
метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення
документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які
вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб,
перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб
та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути
передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час
кримінального провадження(ст. 542)[1].
Що ж стосується міжнародного правового регулювання яке
виходить за межі національного законодавства, то можна сказати
наступне, що Україна як активний учасник на міжнародній арені
підписала та ратифікувала низку багатосторонніх договорів. Їх можна
розділити на 2 групи: 1) Конвенції Ради Європи; 2) Конвенції ООН.
В рамках цих тез ми візьмем до уваги тільки декілька
багатосторонніх міжнародних договорів, які на нашу думку одні з
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основних, що встановлюють правове регулювання міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження.
29 травня 1997 року Україною було підписано Європейську
конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року яка
визначає основні напрямки міжнародного співробітництва. У даній
конвенції передбачено, що Договірні Сторони зобов'язуються надавати
одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу
взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень,
покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає
під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони(ч. 1 с. 1). Дана
Конвенція не застосовується до арешту,
виконання вироків або
правопорушень, передбачених військовим правом, які не є злочинами
відповідно до звичайного кримінального права(ч. 2 с.1). У даному
міжнародному договорі також передбачені випадки коли у допомозі
можу бути відмовлено: a) якщо прохання про надання допомоги
стосується правопорушення, яке, на думку запитуваної Сторони, є
політичним правопорушенням, правопорушенням, пов'язаним з
політичним правопорушенням, або податковим правопорушенням; б)
якщо запитувана Сторона вважає, що задоволення прохання може
зашкодити суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим
суттєвим інтересам її країни[4].
Того ж року було підписано Європейську конвенцію про видачу
правопорушників 1957 року в якій містяться положення щодо єдиних
правил передачі правопорушників. Договірні Сторони зобов'язуються
видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в
цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами
запитуючої Сторони за вчинення
правопорушення або які
розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або
постанови про утримання під вартою (ст. 1). У ст. 2 передбачені
правопорушення, що тягнуть видачу. Також у даній Конвенції
передбачені правопорушення за які не здійснюється видача, це можуть
бути політичні правопорушення (ст. 3), видача не здійснюється за
правопорушення, які передбачені військовим правом і які не є
правопорушеннями за звичайним кримінальним правом, із сфери
застосування цієї Конвенції вилучаються (ст. 4), також кожна сторона
може відмовити у видачі своїх громадян (ст. 6) [5].
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Що ж стосується самої злочинності, яка виходить за кордони
держави, то слід виділити Конвенцію Організації Об'єднаних Націй
проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. Її
мета полягає у сприянні співробітництву в справі більш ефективного
попередження транснаціональної організованої злочинності та боротьби
з нею (ст. 1).Ця Конвенція, якщо в ній не зазначене інше, застосовується
до попередження, розслідування і карного переслідування у зв'язку з:a)
злочинами, визнаними такими відповідно до статей 5 (Криміналізація
участі в організованій злочинній групі), 6 (Криміналізація відмивання
доходів від злочинів), 8 (Криміналізація корупції) і 23 (Криміналізація
перешкоджання здійсненню правосуддя) цієї Конвенції, і б) серйозними
злочинами, як вони визначені у статті 2 цієї Конвенції, якщо ці злочини
носять транснаціональний характер і вчинені за участю організованої
злочинної групи (ч. 1 ст. 3). Якщо говорити про самий злочин, то він
буде транснаціональним тоді коли: вчинений у більш ніж одній державі;
вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки,
планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;
вчинений в одній державі, але за участю організованої групи, яка
здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; або він
вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій
державі (ч. 2 ст. 3) [2].
Якщо продовжити говорити про транснаціональну злочинність, то
варто відзначити Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про
боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, тому що торгівля наркотиками є одним з
найпоширеніших міжнародних злочинів і потребує великої уваги як
збоку держави так і міжнародної спільноти. Метою цієї Конвенції є
сприяння співробітництву між Сторонами з тим, щоб вони могли більш
ефективно вирішувати різноманітні проблеми незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин, що мають міжнародний
характер. При здійсненні своїх зобов'язань за Конвенцією Сторони
вживають необхідні заходи, включаючи заходи законодавчого та
організаційного характеру, відповідно до основних положень своїх
внутрішніх законодавчих систем (ст. 2). Також Сторони вживають такі
заходи, які вони вважають необхідними, з метою запобігання торгівлі
матеріалами і обладнанням та їх відтоку для незаконного виробництва
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або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин і з цією
метою співробітничають одна з одною.(ст. 13) [3].
Підсумовуючи викладене можна зазначити, що для встановлення
істини у кримінальному провадженні під час міжнародного
співробітництва відіграють велику роль багатосторонні міжнародні
договори. Саме за їхньою допомогою держави можуть надавати одна
одній, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні
правопорушень. Видавати одна одній, всіх осіб, які переслідуються
компетентними органами за вчинення кримінального правопорушення.
Сприяти співробітництву для більш ефективного попередження
транснаціональної організованої злочинності та боротьби з нею. Також
міжнародні договори встановлюють одночасно і обмеження щодо
застосування даних договорів це можуть бути випадки коли у допомозі
може бути відмовлено, правопорушення які не підпадають під видачу
особи, щоб не зашкодити суверенітету, безпеці, громадському порядку
або іншим інтересам держави.
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ПРОЦЕСУ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Одним з найважливіших елементів державного механізму є глава
держави – особа, яка займає формально вище місце в структурі
державних інститутів і водночас здійснює функцію представництва
самої держави в цілому. З іншого боку, глава держави розглядається як
один з вищих органів держави.
Інститут глави держави виник і сформувався у період становлення
сучасної державності. Але його генеза пов'язана з феодальною державою
і навіть з більш ранніми часами, коли монарх (правитель) не тільки
виступав у ролі верховного носія влади, а й ототожнювався з самою
державою. Юридичний статус і політичне значення сучасного глави
держави залежать від форми державного правління, прийнятої в тій чи
іншій країні. Його реальна роль у здійсненні влади багато в чому
зумовлена також існуючим у країні політичним режимом.
Істотним важелем у механізмі державного управління суспільства
зарубіжних країн є глава держави. Він начебто вивершує всю систему
органів влади й управління, і юридично йому в цій системі належить
першорядне місце. У більшості зарубіжних країн функції глави держави
доручаються одноособовому органу. Залежно від форми правління – це
або президент, або монарх. Щодо народів, які живуть у державах з
монархічною формою правління, то вони називають себе підданими
його величності короля, імператора, шейха і т. ін., а з республіканською
– громадянами[1].
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Президентами в античні часи називали осіб, які керували різними
зборами, проте в сучасному розумінні «глава держави» слово
«президент» не вживалося аж до XVIII століття. Лише при підготовці до
прийняття Конституції США 1787 року коли постало питання про
найменування нового виборного глави держави, вперше був
використаний термін «президент» для позначення такої посадової
особи. Першим президентом в світі став Джордж Вашингтон[2].
Статус монарха характеризується насамперед тим, що він владарює
за власним правом. Його влада є непохідною від волевиявлення якогось
іншого державного органу або виборчого корпусу, що притаманне
республікам. У конституціях більшості монархій містяться положення
про те, що монарх не несе політичної відповідальності за свої дії як глави
держави або як формального глави виконавчої влади. Вважається, що
він діє за порадою своїх міністрів, які і несуть відповідальність.
Правове становище монарха, на відміну від президента,
характеризується двома основними особливостями.
По-перше, влада монарха юридичне вважається незалежною від
будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Він владарює
безстрокове (обмежено чи абсолютно) за власним правом і вважається
джерелом усієї державної влади у країні.
По-друге, влада монарха спадкова й переходить від одного
представника царюючої династії до другого за встановленим законом
порядком.
Новелою державного права теперішнього дня є «виборна»
монархія. Так, згідно з Конституцією Малайзії 1957 р. глава держави
обирається строго на п'ять років із султанів дев'яти штатів (у Федерації є
13 штатів, з яких дев'ять очолюються султанами-наступниками).
Виборною є й посада глави держави – шейха в ОАЕ. Його обирає на
п'ять років Верховна рада емірів – вищий орган влади у країні.
Монарх як глава держави, на відміну від президента, володіє рядом
прав і прерогатив. Це і суто зовнішні атрибути монаршої влади, і така
досить серйозна прерогатива, як абсолютне вето. До зовнішніх атрибутів
монаршої влади належить право на титул і особливу назву: «король» чи
«королева» у Великобританії, Швеції, в Іспанії; «імператор» в Японії;
«емір» у Кувейті; «султан» в Омані; «князь» – у Монако і Ліхтенштейні.
Титул зумовлює й обов'язкову форму звертання до монарха: «Його
величність». У титулі звичайно перераховуються володіння монарха,
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підкреслюється божественне походження його влади і т. ін. У всіх
монархічних державах за їх главами визнається право на утримання
двору, тобто особливого штату посадових осіб, які відають не
державними, а особистими справами монарха. Цей штат вельми
великий і коштує платникам податків досить дорого.
Особливістю конституційного статусу монарха є наслідування його
влади
представниками
правлячої
династії.
Порядок
престолонаслідування, як правило, визначається конституціями. В
розвинутих країнах з парламентарно-монархічною формою правління
прийняті
такі
системи
престоло-наслідування: салічна (Бельгія,
Норвегія,
Японія), кастильська (Великобританія,
Данія,
Іспанія,
Швеція), австрійська (Нідерланди), шведська, арабська[1].
Республіка (лат. respublica, від res – справа, publicus – суспільний) –
це така форма державного правління, за якої всі вищі органи державної
влади або обираються, або формуються загальнонаціональною
представницькою установою(парламентом).
Республіка – найпоширеніша форма правління. Нині зі 190 держав
світу – членів ООН більш як 140 держав є республіками. Існують три
основних різновиди республіканської форми правління: президентська
республіка, парламентарна республіка і республіка змішаного типу.
Основна відмінність між ними полягає у способі формування та
функціонування уряду. У президентській республіці уряд формує і
очолює президент, який одночасно виступає главою держави і главою
уряду. Сформований позапарламентським шляхом, уряд не несе за свою
діяльність відповідальності перед парламентом.
У парламентарній республіці уряд формується парламентським
шляхом, несе перед парламентом політичну відповідальність і
зобов'язаний піти у відставку в разі висловлення йому парламентом
вотуму недовіри. Сформований із представників партій парламентської
більшості, уряд через цю більшість фактично контролює і спрямовує
діяльність парламенту.
За змішаної форми державного правління – парламентарнопрезидентській чи президентсько-парламентарній – уряд формується
спільно президентом і парламентом, а та чи інша назва змішаної форми
правління визначається тим, у кого з них більше повноважень щодо
формування та функціонування уряду [3].
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Для обрання на пост президента практично в усіх країнах
встановлено більш високий віковий ценз, ніж для пасивного виборчого
права на парламентських виборах. Звичайно це 35 років. У таких
країнах, як Австрія, Ірландія, Ісландія, Португалія, більшість країн
Центральної і Східної Європи, США та інші президентські республіки
[1].
У більшості країн відповідний строк становить п’ять або рідше
чотири роки. Саме п’ятирічний строк передбачений у країнах з усіма
сучасними республіками формами державного правління. Але в Австрії,
Венесуелі, Лівані, Мексиці, Росії, Сінгапурі, на Філіппінах, у Фінляндії й у
деяких країнах Африки такий строк дорівнює шести рокам. Більшим є
строк уряді франкомовних країн Африки: період мандата президента тут
передбачений у сім років. На семирічний строк обирається президент
також в Ірландії та Італії, які є парламентськими республіками, і у
Таджикистані[4].
До особливостей конституційного статусу глави держави в деяких
парламентарних республіках і республіках із змішаною формою
правління віднесене те, що тут утворюються спеціальні органи, які
покликані сприяти реалізації президентами своїх повноважень:
державна рада – в Ірландії і Португалії, рада республіки – в Греції. В
діяльності таких органів певною мірою долається дуалізм виконавчої
влади, розподіленої між президентом і урядом.
Так, в Ірландії президент може здійснювати свої повноваження
тільки за пропозицією уряду, за винятком випадків, коли глава держави
за конституцією діє на власний розсуд або за консультацією чи згодою з
державною радою. Зокрема, після таких консультацій президент може у
будь-який час скликати парламент, звернутися до парламенту або нації з
посланням, винести законопроект на референдум, передати прийнятий
парламентом закон до верховного суду для визначення його
відповідності конституції тощо.
В Португалії державна рада уповноважує президента на розпуск
парламенту і представницьких органів автономних областей, на
проголошення війни та укладення миру, а також на вирішення ряду
інших важливих питань. На звернення президента вона дає йому поради
з проблем, що виникають у процесі реалізації ним повноважень.
Дещо відмінна за своєю природою рада республіки у Греції. Вона не
є постійно діючим інститутом і формується у випадках, передбачених
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конституцією, або тоді, коли глава держави вважає це за доцільне. Рада
республіки готує президенту висновки з питань формування уряду, якщо
жодна з політичних партій не має абсолютної більшості місць у
парламенті, а також з питань розпуску представницького органу[1].
Реальне місце і роль глави держави у здійсненні державної
влади залежить від форми правління, характеру політичного
(державного) режиму, співвідношення сил в країні в той чи інший
період часу, а часом і від особистих якостей особи, яка займає цей пост.
Глава держави може перебувати поза державної влади, бути включеним
у виконавчу владу (очолювати її) або законодавчу і навіть судову гілки
влади.
Глава держави найчастіше здійснює одноосібне управління, але
зустрічається і інститут колегіального глави держави. Функції глави
держави рідко виконуються колегіальним органом (наприклад,
регентський рада, що виконує функції монарха до досягнення
спадкоємцем престолу віку повноліття). Як правило, повноваження
глави держави розділені між колегіальним органом і його головою.
У країнах, де глава держави наділений більш широкими і
реальними
повноваженнями,
сфера
застосування
інституту
контрасигнування обмежена. Так, у Франції не потребують
контрасигнування рішення президента про призначення прем'єрміністра, про референдум, про розпуск нижньої палати, про заходи
надзвичайного характеру (надзвичайний стан), про призначення членів
органу конституційного контролю – конституційної ради та передання
на її розгляд законопроектів тощо. У Польщі не контрасигнують
рішення президента про утворення уряду і призначення його глави, про
скликання засідань уряду і прийняття його відставки, про реалізацію
права законодавчої ініціативи, про розпуск нижньої палати парламенту
тощо. Досить широке коло питань вирішують самостійно глави держав у
Португалії, Румунії і в цілому ряді інших країн.
Інститут контрасигнування не можна сприймати однозначно і
пов'язувати його лише з відсутністю у глав держав реальних владних
повноважень. Як свідчить державно-правова практика, такий зв'язок не
завжди наявний. Призначення контрасигнування, яке має досить давню
традицію, виявляється насамперед у тому, щоб зняти політичну
відповідальність за прийняті рішення з глави держави і покласти її на
уряд та окремих його членів.
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Існує інше тлумачення цього інституту, за яким контрасигнування
забезпечує гарантії проти зловживань повноваженнями з боку обох
сторін, що ставлять свої підписи – глави держави та уряду. В юридичній
теорії також прийнято, що відповідний підпис компетентного члена
уряду може лише посвідчувати законність акта глави держави, його
відповідність
вимогам
основного
закону.
Отже,
інститут
контрасигнування є важливою складовою державно-правової практики
країн з парламентарними і змішаною республіканською формами
державного правління[1].
Оцінку справжньої ролі глави держави по букві конституції дати не
можна, тому що між тим, що записано в конституції, і дійсністю –
величезна
різниця. Юридично глава держави володіє практично
безмежною владою. Він зведений до якогось символу, бо позбавлений
реальних можливостей впливати на державну політику (особливо в
парламентарних країнах). Якщо глава держави вийде з покори
правлячої еліти, є різні засоби впливу – конституційні (імпічмент) і
неконституційні (повалення), за допомогою яких можна приборкати або
зовсім видалити неугодного президента або монарха.
Список використаних джерел
1.Державне право зарубіжних країн. [Електронний ресурс]
http://studies.in.ua/derzhavne-pravo-zarubizhnyh-krain/1474-lekcya-8glava-derzhavi-v-zarubzhnih-krayinah.html
2.Історія
поняття
президента.
[Електронний
ресурс]
https://uk.wikipedia.org/wiki/Президент
3.
П.
Шляхтун.
Політологія.
[Електронний
ресурс]
http://npu.edu.ua/!ebook/book/html/D/iplp_kspd_Shlahtun_Politologia
/1140.html
4. Строк на який обирають президента? [Електронний ресурс]
https://pidruchniki.com/83528/pravo/strok_obirayut_prezidenta_prisya
ga_prezidenta
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ЗАБОРОНА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ , ЯКОЮ
ПОРУШУЮТЬСЯ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
Питання особистих немайнових прав фізичної особи стає
надзвичайно актуальним на фоні суспільних перетворень, які сьогодні
відбуваються в Україні. Насамперед цьому сприяє переоцінка суспільних
пріоритетів, що має відповідне відображення на конституційному рівні.
Конституцією України 1996 року визнано найголовнішу соціальну
цінність нашої держави – людину. Питання встановлення її
суб’єктивних прав, обов’язків, можливість брати участь у цивільних
правовідносинах не перестає бути актуальним. Так, згідно зі ст. 3
Конституції України закріплюється основоположний принцип
пріоритетності людини та її прав і свобод у порівнянні з іншими
соціальними цінностями. На розвиток цього положення в розділі
другому Конституції України зосереджено низку фундаментальних прав
та свобод людини і громадянина. За своїм змістом та обсягом ця
сукупність прав є чи не найповнішим у Європі переліком основних
можливостей та дозволів, що ґрунтуються на сучасних досягненнях
демократії і відповідають всім загальноєвропейським та світовим
стандартам [1].
У будь-якій сучасній цивілізованій демократичній країні права
людини посідають найважливіше місце. Загальна декларація прав
людини (1948 р.) і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права (1966 р). проголошують право кожної людини на життя,
свободу, особисту недоторканність тощо. Положення міжнародних
правових актів дістали відображення у Конституції України та у Книзі
другій Цивільного кодексу України «Особисті немайнові права фізичної
особи», яка складається з трьох глав та 47 статей (статті 269-315) [2].
Особисте немайнове право — це міра можливої поведінки
управомоченої особи щодо невіддільних від її особистості абсолютних
377

СПІВДРУЖНІСТЬ НАУК: АРХІТЕКТУРА, ЕКОНОМІКА, ПРАВО
Матеріали VI Студентського наукового симпозіуму, 2018

благ немайнового характеру, які позбавлені економічного змісту і
надають людині можливість за своїм розсудом, без втручання інших
осіб, визначати свою поведінку в сфері особистого життя [ 5 ст.252].
Актуальність наукових досліджень у галузі особистих немайнових
прав обумовлена тим, що саме дані права визнаються найбільш цінними
з-поміж усієї низки прав людини, оскільки саме вони безпосередньо
пов'язані з сутністю людини, а їх кількість і якість є основою, на якій
ґрунтуються всі інші права людини. Також слід відмітити, що дані права,
як ніякі інші, можуть та покликані повною мірою сприяти розвитку
внутрішньої сфери людини та забезпечити її духовні інтереси [1].
Характерними ознаками особистих немайнових прав є те, що вони:
 мають нематеріальний характер;
 за своїм характером не є абсолютними правами;
 належать кожній без винятку фізичній особі та спрямовані на її
розвиток;
 їх виникнення та припинення пов'язане, як правило, із
народженням та смертю фізичної особи і більшості з них вона не
може бути позбавлена [2].
До числа особистих немайнових прав суб'єктів цивільних
правовідносин відносяться честь, гідність, ділова репутація. Честь - це
суспільна оцінка соціальних, моральних і духовних якостей особистості.
Ця оцінка містить у собі морально-етичні якості особи, її поведінки і
діяльності, що визначають місце особи в суспільстві, соціальній групі,
серед колег, сім'ї. Гідність- це самооцінка особою своїх соціальних,
моральних якостей як члена суспільства. Честь і гідність є категоріями
взаємозалежними і визначають у соціальному плані місце і роль особи у
суспільстві. Ділова репутація - це суспільна оцінка трудових, фахових
якостей особи, виконання нею взятих на себе зобов'язань, почуття
відповідальності за виконувану роботу і т. і. Право на честь, гідність,
ділову репутацію є абсолютним, суб'єктивним немайновим правом,
невідчужуваним від особистості його носія. Проте з моменту порушення
воно стає відносним. У ст. 297 ЦК передбачається, що фізична особа
вправі вимагати спростування відомостей, що ганьблять її честь, гідність
або ділову репутацію, якщо особа, що поширила такі відомості не доведе,
що вони відповідають дійсності. Засобом відновлення порушених прав є
спростування відомостей, що ганьблять честь і гідність. Детальніше
порядок спростування недійсних відомостей врегульовано ст. 37 Закону
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України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від
16 листопада 1992 року, ст. 64 Закону України «Про телебачення та
радіомовлення» від 21 грудня 1993 року (Законом України від 12 січня
2006 року N 3317-IV цей Закон викладено у новій редакції). Поряд із
спростуванням недійсних відомостей, що заподіюють шкоду,
зацікавлена особа вправі вимагати відшкодування матеріальної і
моральної шкоди, заподіяної їх поширенням.
Законодавством надана можливість захищати свою честь, гідність і
ділову репутацію шляхом пред'явлення цивільного позову. Детальні
роз’яснення відносно порядку захисту особистих немайнових прав
надані у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також
ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року
№ 1.
Для захисту особистих немайнових прав можна застосовувати
загальні способи захисту прав (ст. 280 ЦК та інші (спеціальні) способи згідно зі змістом цих прав, способом їх порушення та характером шкоди,
завданої правопорушенням. До таких спеціальних способів захисту
особистих немайнових прав законодавець відносить:
- поновлення порушеного особистого немайнового права (ст. 276 ЦК);
- спростування недостовірної інформації (ст. 277 ЦК);
- заборону поширення інформації, якою порушуються особисті
немайнові права (ст. 278 ЦК).
Гарантією своєчасного та ефективного захисту особистих
немайнових прав є передбачена ст. 279 ЦК можливість накладення
штрафу на особу, у випадку невиконання нею зобов'язань суду вчинити
відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового права
або ж у випадку ухилення від виконання судового рішення. При цьому
сплата штрафу не звільняє особу від обов'язку виконати рішення суду
[3].
Оскільки порушені особисті права важко піддаються відновленню
і захисту, то певне значення при охороні особистих прав має бути
відведено запобіганню правопорушення шляхом встановлення системи
заходів, спрямованих на пропаганду правових знань і посилення
відповідальності винних посадових осіб [ 5 ст.265 ].
Окрім спростування недостовірної інформації та інших
передбачених ст.277 ЦК України способів захисту фізичної особи,
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особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї
недостовірної інформації. ЦК України у ст.278 передбачає такий
спеціальний спосіб захисту, як заборона (припинення) поширення
інформації, якою порушуються особисті немайнові права.
Необхідність запровадження даного способу захисту пояснюється
тим, що без нього значно зменшується ефективність захисту особистих
немайнових прав особи в цілому [ 6 ст.625].
Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті
немайнові права (ст. 278 ЦК України). Полягає в тому, що у випадку,
коли:
 особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі,
кінофільмі, телепередачі тощо, які готуються до випуску у світ,
може бути захищене завдяки тому, що суд може заборонити їх
випуск у світ до усунення порушення цього права;
 особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі,
кінофільмі, телепередачі тощо, які випущені у світ, суд може
заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе – вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення [4].
Отже, особисті немайнові права визнаються найбільш цінними зпоміж усієї низки прав людини. Закріплення і регулювання особистих
немайнових прав у законодавстві породжує питання про забезпечення їх
ефективної охорони та захисту. Право на захист особистих немайнових
прав - це регламентоване правове регулювання на випадок
оспорювання,
невизнання,
заперечення,
виникнення
загрози
порушення чи порушення особистого немайнового права. У доктрині
сучасного цивільного права існує думка, що санкції, зокрема майнові, не
можуть охороняти особисті немайнові права належним чином.
Тому, крім загальних засобів захисту, Цивільний кодекс України
передбачає ряд нових, спеціальних способів захисту. Одним із найбільш
поширених способів захисту є заборона поширення інформації, якою
порушуються особисті немайнові права. Захист порушених прав
відбувається через заборону суду розповсюдження інформації до
усунення порушення. Основна відмінність досліджуваного спеціального
способу захисту від інших полягає в тому, що підставою його
застосування є правопорушення, яке іменується дифамацією, тобто
поширення
навіть
достовірної
інформації,
однак
потрібно
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дотримуватися умови, що нею порушуються особисті немайнові права,
наприклад, право на особисте життя чи право на таємницю про стан
свого здоров'я.
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НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ ДІЙ)
Сучасна кримінальна обстановка в Україні свідчить про, на жаль,
загострення ситуації із збільшенням динаміки кількості вчинення
тяжких та особливо тяжких злочинів. Водночас, статистичні дані
Генеральної прокуратури України вказують, що по більшості із злочинів
загально кримінальної спрямованості лише за кожним третім було
встановлено осіб що їх вчинили [1]. Тобто, протидія злочинності є одним
із основним завданнями нашої держави, виконання яких, покладено на
центральний орган виконавчої влади – Національну поліцію України
(далі НП України). Зокрема відповідно до положень Закону України
«Про Національну поліцію» основним обов’язком вказаного
правоохоронного органу є . забезпечення публічної безпеки і порядку;
охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з
допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [2]. Для
успішного виконання вказаних завдань, необхідна чітка та злагоджена
взаємодія усіх підрозділів та органів, адже, сучасні методи та способи
досягнення правопорядку, не можуть бути застосовані однією особою, а
тому потребує тісної та злагодженої взаємодії слідчих та оперативних
підрозділів на стадії досудового розслідування, зокрема при проведенні
негласних слідчих (розшукових) дій.
Дослідженням тематики взаємодії слідчих та оперативних
підрозділів займалися такі вчені, як: О. М. Бандурка, В. П. Бахін, І. М.
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Гуткін, В. В. Іванов, М.В. Стащака, В. В. Топчій, В.В. Шендрик та ін. Але,
незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених даній
тематиці, на сьогодні існує необхідність більш детального врегулювання
спірних питань та координації дій між оперативними та слідчими
підрозділами.
В теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу
та криміналістики існує декілька різнопланових думок щодо форм,
методів, напрямків взаємодії слідчих та оперативних працівників.
Однак, більшість із науковців дотримується думки стосовно того, що
форми взаємодії органів досудового слідства та оперативних підрозділів
можна умовно поділити на дві групи: процесуально-правові, передбачені
кримінально-процесуальним
законом,
та
непроцесуальні
(організаційно-тактичні), що в законі прямо не зазначені [3, с.135].
Враховуючи вказане можна дійти висновку, що основними
принципами взаємодії є: відповідальність слідчого за швидке, повне та
неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, його
самостійність у процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не
мають на те законних повноважень, забороняється; активне
використання методик, наукових і технічних досягнень у попередженні,
виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; оптимальне
використання наявних можливостей слідчих і оперативних підрозділів у
попередженні,
виявленні
та
розслідуванні
кримінальних
правопорушень;
дотримання
загальних
засад
кримінального
провадження; забезпечення нерозголошення даних досудового
розслідування.
Водночас, аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що основними
факторами, що зумовлюють необхідність взаємодії оперативних та
слідчих підрозділів є: єдність мети – спрямовані на забезпечення прав і
свобод громадян, попередження та розслідування злочинів; спільність
дій оперативних та слідчих підрозділів у складі слідчо-оперативної
групи (далі СОГ); процесуальна самостійність у прийнятті рішень, але в
межах
своїх
повноважень,
тобто
зберігають
функціональну
самостійність; можливість оперативного отримання і використання
отриманої інформації у складі СОГ.
Враховуючи вказане, можна дійти висновку, що взаємодія
оперативних та слідчих підрозділів, а саме під час проведення негласних
слідчих (розшукових) дій має здійснюватися за декількома напрямами:
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по перше - на первинному, тобто під час проведення огляду місця події,
коли велика кількість первинної інформації ще не втрачена та є
можливість затримання злочинця «по гарячих слідах»; по друге –
процесуальному, тобто взаємодія даних підрозділів повинна будуватися
на дотриманні норм чинного законодавства та забезпеченні прав і
свобод громадян. По третє – доцільним, адже від досягнення
максимального результату в ході проведення негласних слідчих
(розшукових) дій залежить хід провадження, розкриття злочинів та
притягнення винних осіб до відповідальності. Тобто, побудувавши
взаємодію слідчих та оперативних підрозділів за вказаними
напрямками, та з дотриманням основним вимог чинного законодавства,
будь-який прояв злочинних посягань чи то на права людини, чи то на
територіальну цілісність та недоторканість нашої держави, можливо
ліквідувати та попередити, що в майбутньому сприятиме підвищенню
рівня довіри населення, громадян.
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ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НЕПОВНОЛІТНІХ
Вчинення
нових
злочинів
неповнолітніми
найчастіше
детерміновано їх проживанням у неповних, проблемних та
малозабезпечених
сім’ях;
соціально-педагогічною
занедбаністю;
кримінальним оточенням; алкогольною або наркотичною залежністю
тощо.
Неповнолітні є вразливими і сприйнятливими до негативних
впливів, що часто призводить до психологічних травм. оскільки у них. У
підлітків ще не сформовані особисті якості, які б їх стримували від
необдуманих вчинків. Відповідно, щодо неповнолітніх правопорушників
більш виправданим є не кримінальне покарання, навіть, якщо воно не
пов’язане з позбавленням волі, а інші заходи кримінально-правового
характеру. спрямовані на формування у них законослухняної поведінки.
Кримінальна відповідальність наступає з 16 років відповідно до ч.1
ст. 22 ККУ., але кримінальна відповідальність може наступати з 14 років
відповідно до ч. 2 ст. 22 ККУ за певні злочини передбачені цією статтею.
[1]
Н.В. Ортинська вдало описує високий рівень злочинності серед
неповнолітніх. Вона вважає, що неповнолітні, які підлягають
кримінальній відповідальності є особливими суб’єктами і потребують
особливої уваги та ставлення суду до призначення їм покарання.
Досліджуючи
проблеми
кримінально-правового
захисту
неповнолітніх, деякі науковці, зокрема, Н. Юзiкова, пропонує виділити
всі склади злочинів проти неповнолітніх в окрему главу кримінального
законодавства, аргументуючи це тим, що: 1) право неповнолітніх є
особливим об’єктом захисту і відповідальність за злочини проти
неповнолітніх повинна відрізнятись від відповідальності за злочини
проти дорослих; 2) наявність окремої глави привертатиме увагу слідчих,
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прокурорів, суддів до особливостей об’єкта посягання і сприятиме
правильному вирішенню питань призначення покарання; 3) це буде
підставою розмежування злочинів. [2]
Виділення
особливостей
кримінальної
відповідальності
неповнолітніх у самостійний розділ означає, що по відношенню до цих
осіб норми про кримінальну відповідальність застосовуються з
урахуванням особливих положень, передбачених у цьому розділі.
Введення у КК України таких специфічних положень обумовлено
соціально-психологічними особливостями осіб цієї вікової категорії.
Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, з одного
боку, досягають вже достатньо високого рівня соціалізації (у них
з’являється самостійність, наполегливість, вміння контролювати свою
поведінку тощо), а з іншого – проходить подальша соціалізація
особистості (продовжується або завершується навчання у школі або
коледжі, накопичується досвід міжособистісних відношень та ін.). «Для
такого віку характерним є зайва категоричність суджень, запальність,
неврівноваженість, неспроможність оцінити ситуацію з урахуванням всіх
обставин і т.д. Ці вікові особливості обумовили встановлення відносно
відповідальності неповнолітніх низки виключень і доповнень порівняно
із загальними правилами кримінальної відповідальності».
Слушною є думка Шапартова Н.І. про необхідність виокремлення
спеціальних норм про кримінальну відповідальність неповнолітніх
обумовлена
принципами
справедливості,
гуманізму,
економії
кримінальної репресії. Особливості психології неповнолітніх, зокрема їх
схильність до сприйняття стороннього впливу, з одного боку,
спонукають максимально обмежувати їх спілкування з повнолітніми
злочинцями, які розміщуються в окремих установах з відбування
покарання, а з іншого – дають можливість обмежитися щодо таких осіб
порівняно м’якими заходами, достатніми для забезпечення їх
виправлення і перевиховання. Суспільство не має право висувати до
неповнолітніх такі самі суворі вимоги, як до своїх дорослих членів. [3]
У розділі ХV передбачено лише особливі, менш суворі, більш
гуманні умови кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх До неповнолітніх застосовуються особливі види
покарання, які передбаченні ч.1 ст. 98 ККУ., а саме:

штраф.
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Штраф як міра покарання застосовується до неповнолітніх які
мають власне джерело доходу та в змозі сплатити штраф. У даному
випадку доречно замінювати несплачену суму штрафу покаранням у
вигляді громадських робіт. Вважаємо що такий виправний захід буде
містити більший виховний та превентивний момент ніж штраф.
Більшість неповнолітніх мають незначні джерела доходів і тягар
матеріальної відповідальності домінанто лягає на батьків чи осіб що їх
заміняють це в свою чергу порушує принцип персоніфікації
відповідальності. [2]

громадські роботи
Практика застосування громадських робіт у зарубіжних країнах свідчить
про високе профілактичне значення вище вказаної міри покарання
їхньої високої ефективності. Підтвердженням цього слугують дані щодо
рецидиву серед осіб яким призначалися громадські роботи. Так дане
покарання незважаючи на удавану на перший погляд м’якість не веде до
росту рецидиву а навпаки робить його значно нижчим ніж серед осіб, що
відбували тюремне ув’язнення. Але зниження рецидиву це не єдина
позитивна риса такого покарання як громадські роботи. Позитивним у
відношенні цього покарання є ще й наступне у процесі відбування
покарання неповнолітній, що вчинив злочин залучається до праці
здобуває різні трудові навички спілкується з правослухняним
населенням що позитивно впливає на його виправлення.
Відбуваючи громадські роботи неповнолітній засуджений своєю
працею приносить користь суспільству і суспільним інтересам. [5]

виправні роботи

арешт

позбавлення волі на певний строк. [1]
Ці покарання набагато м’якіші, ніж для дорослих. Це пов’язано з
тим, що завдяки громадських та виправних роботах є великих шанс, що
неповнолітній стане на правильний шлях. Також, Н. В. Ортинська
вважає, що виправні роботи є дієвим видом покарання, та практичне
застосування даного виду покарання можливе лише до осіб, які
працюють. Неповнолітні частіше за все, навіть коли працюють, офіційно
не оформляють трудові правовідносини. Такий стан пояснюється, в
першу чергу, відсутністю згоди роботодавця, оскільки є ряд особливих
вимог законодавця до праці неповнолітніх та небажанням сплачувати
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податки за некваліфікованого працівника. Тому практичне застосування
даної норми є мало дієвим. [4]
Але, самим головним завданням держави є зменшення рівня
злочинності серед неповнолітніх., серед ЗМІ та через навчальні заклади,
щоб неповнолітні відчували підтримку держави і знали, що їх зможуть
захистити.
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ДО ПИТАННЯ ПРО «ЕКСЦЕС ВИКОНАВЦЯ» В
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Проблема кваліфікації дій, при яких один із співучасників вчиняє
злочин, що не охоплює умисел інших учасників, існує в науці
кримінального права давно. Це пов’язано з ексцесом виконавця. Ексцес
виконавця - (походить від латинського слова – вихід, відступ, ухилення)
це вчинення виконавцем такого злочинного діяння, яке не
охоплювалося умислом інших учасників злочину, рамками домовленості
з іншими учасниками. Згідно з ч. 5 ст. 29 Кримінального кодексу
України за ексцес відповідає тільки сам виконавець, а співучасники
несуть відповідальність лише за ті діяння, які охоплювалися їх
свідомістю. [1, с. 14].
Згідно з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від
07.02.2003 р. «Про судову практику в справах про злочини проти життя
та здоров’я особи», при ексцесі виконавця, тобто коли один із
співучасників вийшов за межі домовленості щодо обсягу злочинних дій і
вчинив більш тяжкий, або інший злочин, за цей злочин повинен
відповідати лише його виконавець, а інші особи – за злочини, вчинені
ними в межах домовленості [2, с. 229].
Щоб співучасник був притягнутий до відповідальності за злочин,
який вчинений виконавцем, він має бути обізнаний про злочинні наміри
виконавця. Між співучасниками повинна бути змова на вчинення
конкретного злочину. Але на практиці зустрічаються випадки, коли
окремі співучасники виходять за межі цієї змови. Злочин, задуманий
співучасниками, ніби стає більш тяжким. Наприклад, співучасники
домовилися вчинити крадіжку, а виконавець змушений був застосувати
насилля при вилученні майна, тому що зненацька застав у квартирі
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потерпілого, тому вчинив уже не крадіжку, а грабіж або розбій. У такому
разі і говорять про ексцес (вихід за межі задуманого) виконавця.
Виконавець у цьому випадку буде нести відповідальність за розбій
передбачений ст. 187 КК України, а інші співучасники будуть нести
кримінальну відповідальність за співучасть у крадіжці передбаченої ст.
185 КК України.
У кримінально-правовій доктрині розглядають два види ексцесу
виконавця, що залежать від того, в якому саме напрямку учасник
злочину ухилився від загального задуму. Є кількісні та якісні ексцеси.
Крім цього, окремо можна виділити ексцес, коли виконавець здійснює
подвійний злочин: задумане всіма співучасниками і те, що він вирішив
зробити зі своєї ініціативи.
Кількісним ексцесом будуть випадки здійснення злочину, коли
співучасники не могли передбачити, що виконавець вчиняє дії, які є
порушенням змови і заподіює збиток двом однорідним об’єктам, проте
намір співучасників був спрямований на спричинення шкоди одному
об'єкту. Наприклад, при вчиненні крадіжки виконавець вчиняє грабіж,
який є однорідним злочином разом з крадіжкою.
У разі якісного ексцесу відбувається злочин, повністю суперечить
тому, що було заплановано співучасниками, або організатором. Тут
злочинець зазіхає на зовсім інший об'єкт. Наприклад, замість грабежу
відбувається вбивство. Тут виконавець притягується до кримінальної
відповідальності за готування до грабежу, передбаченого ст. 186 КК, і
завершений вбивством ст. 116 КК. На практиці якісний ексцес
супроводжується здійсненням того злочину, який охоплювався
свідомістю співучасників.
Щоб правильно кваліфікувати дії співучасників у ексцесі, потрібно
встановити причинний зв'язок. На сьогодні це питання залишається
дискусійним та спірним. Зокрема, А.Ю. Корчагіна наголошує, що ексцес
є самостійним діянням, а причинний зв'язок між діями співучасників і
наслідками злочину, здійснене виконавцем, або відсутній, або носить
випадковий характер [3, с. 63].Іншу думку має В.С. Прохоров, який
вважає, що ексцес виконавця є лише тоді, коли діяння, вчинене ним,
знаходиться в причинному зв’язку з діями співучасників. Відсутність
зв’язку з цим означає відсутність ексцесу виконавця[4, с. 110].
Виділення названих різновидів ексцесів виконавця має не стільки
теоретичне, скільки практичне значення. В залежності від конкретного
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виду ексцесу виконавця – змінюється кримінально-правова оцінка
вчиненого виконавцем діяння. Водночас, в незалежності від того, який
саме ексцес мав місце, інші співучасники у будь-якому випадку не несуть
відповідальності за дії виконавця, бо його діяльність виходить за межі
спільного умислу. Відповідальність співучасників настає з урахуванням
наявної на момент вчинення між ними та виконавцем змови.
Можна погодитись з думкою А.М. Мельникова в тому, що поняття
ексцесу виконавця намагаються підмінити більш широким поняттям —
ексцес співучасника, вважаючи, що «автором» ексцесу може бути не
лише виконавець злочину, але й будь-який інший співучасник [5, с.
83].Отож, будь-який співучасник є виконавцем, оскільки саме він вчиняє
дії, що утворюють об'єктивну сторону злочину, який є наслідком ексцесу.
Тому правильно говорити не про ексцес співучасника, а про ексцес
виконавця.
Отже, з урахування викладеного вище можна зробити такий
висновок: у разі ексцесу виконавця співучасники, таким чином, несуть
відповідальність за задуманий злочин, про який всі вони були обізнані, а
інші учасники не можуть передбачати обставин нового злочину, що
ними не був запланований, і не сприяють протиправному діянню.
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ЗАВДАТОК ТА ЗАСТАВА ЯК СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
УКРАЇНИ
За загальним правилом цивільно-правові зобов’язання повинні
виконуватись добровільно. Але до особи, яка не виконує або неналежно
виконує зобов’язання, можуть бути застосовані заходи примусу.
Водночас, з метою посилення захисту інтересів уповноваженої особи
можуть застосовуватися додаткові стимули у вигляді спеціальних
засобів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань [1, c.56].
ЦКУ встановлює зобов’язально-правові та речово-правові способи
забезпечення виконання зобов’язань [2].
До першої групи віднесено: неустойку, поруку, гарантію, завдаток;
до другої – заставу та притримання. Вони мають спільну мету – надати
кредитору додаткову можливість отримати належне йому за
зобов’язанням. Таким чином, кожен зі встановлених способів обумовлює
поруч з головним (основним) зобов'язанням нове додаткове
зобов'язання, яке має акцесорний характер.
Однак, на нашу думку, ним можна забезпечувати лише дійсні
вимоги, тобто такі, які реально існують на момент укладення правочину.
Якщо недійсним буде основне зобов'язання, то, відповідно, недійсними
стають і будь-які способи забезпечення його виконання. Але недійсність
правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє
недійсності основного зобов'язання. Правочин щодо встановлення
способу забезпечення виконання зобов'язання має бути укладено тільки
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в письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання.
Недодержання письмової форми спричиняє недійсність правочину щодо
встановлення способів забезпечення виконання.
Завдатком відповідно до ст. 570 ЦКУ є грошова сума або рухоме
майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з
нього за договором платежів на підтвердження зобов'язання і на
забезпечення його виконання. Отже, завдаток сплачується стороною
основного зобов'язання, обов'язком якої є сплата грошових коштів,
наприклад
покупцем.
За
загальним
правилом,
завдатком
забезпечуються грошові зобов'язання. Завдаток відрізняється від
звичайних платежів тим, що сплачується наперед, тобто до виникнення
обов'язку
здійснити
платіж
за
основним
зобов'язанням.
Забезпечувальна функція завдатку полягає у тому, що в разі
невиконання обов'язку боржником завдаток залишається у кредитора. У
разі ж порушення зобов'язання з вини кредитора, він зобов'язаний
повернути боржникові завдаток і додатково сплатити суму в розмірі
завдатку або його вартості (наприклад, особа купує відеомагнітофон і
при підписанні угоди дає завдаток) [3, c. 170].
Застава - це договір, за яким кредитор (заставодержатель) має
право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання,
забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого
майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо
інше не встановлено законом (ст. 572 ЦКУ).
Залежно від виду майна, яке може бути передане в заставу,
остання поділяється на іпотеку (застава нерухомого майна, що
залишається у володінні заставодавця або третьої особи) і заклад
(застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя
або за його наказом — у володіння третій особі) [4, c. 15].
Предметом застави може бути будь-яке майно (в тому числі речі,
цінні папери, майнові права), яке може бути відчужене заставодавцем і
на яке може бути звернене стягнення. Не можуть бути предметом
застави національні, культурні та історичні цінності, які є об'єктами
права державної власності і занесені або підлягають занесенню до
Державного реєстру національної культурної спадщини, вимоги, які
мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких
заборонена законом (ст. 576 ЦКУ). Договір застави повинен укладатись у
письмовій формі. Нотаріальне посвідчення договору застави
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вимагається, якщо предметом застави є нерухоме майно, транспортні
засоби, космічні об'єкти. Застава нерухомого майна підлягає також
державній реєстрації (внесенням запису до Державного реєстру застав
рухомого майна).
Отже, суть застави, на нашу думку, полягає у тому, що у разі
невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель
набуває право звернення стягнення на предмет застави, яке
здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором
або законом. Реалізація предмета застави здійснюється шляхом його
продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або
законом. Якщо ж боржник виконує зобов'язання, забезпечене заставою,
внаслідок чого основне зобов'язання припиняється, застава також
припиняє свою дію.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЕВТАНАЗІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ
Питання евтаназії є актуальним для України, оскільки в нашому
кримінальному законодавстві це питання є не надто врегульованим і
потребує більш точної кримінально-правової характеристики та оцінки,
виокремлення його в окремий привілейований склад злочину.
Перед тим як звертатися до українського кримінального
законодавства потрібно розглянути поняття та види евтаназії взагалі.
Евтаназія (з грецької «euthanasia» - добра смерть) являє собою практику
припинення або скорочення лікарем життя людини, яка страждає
невиліковним захворюванням, відчуває нестерпні страждання, коли
хвороба бере своє, на задоволення прохання хворого в безболісній або
мінімально болісній формі з метою припинення страждань. Термін був
введений в 16 столітті англійським філософом Френсісом Беконом[1,
149]. Безаров О. Т. зазначає, що евтаназія поділяється на два види: з
боку лікаря та з боку пацієнта. З боку пацієнта поділяється на
добровільну та недобровільну. В першому випадку рішення приймає
хворий, в другому –його родичами через його неспроможність . З боку
лікаря існує активна та пасивна евтаназія. Активна евтаназія передбачає
усвідомлені дії лікаря, після яких настає миттєва смерть хворого[1,149].
Існують такі види:
 «Вбивство з милосердя» – застосовується в тих випадках, коли
лікар спостерігає за стражданням безнадійно хворої людини та
немає можливості їх припинити, тому він вводить велику дозу
ліків, в результаті чого наступає смерть.
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 «Самогубство з допомогою лікаря» – відбувається, коли лікар дає
дозу ліків хворому, а той сам вводить собі їх.
 Власне активна евтаназія – може відбуватися без допомоги лікаря,
пацієнт сам включає прилад, який приводить його до швидкої та
безболісної смерті [2].
Пасивна форма евтаназії виражається у добровільній відмові
хворого від надання медичних послуг, що прискорює природну, не рідко
дуже болісну смерть[2].Питання застосування евтаназії носить також і
моральний-етичний аспект. З однієї сторони стан деяких людей
настільки важкий, що продовження життя приносить їм лише
страждання, але з іншої сторонизавжди є інші способи порятунку від
болю, з релігійної точки зору як бажання собі смерті, так і свідоме
позбавлення життя іншою особою є великим гріхом[3].
В кримінальному законодавстві вчинення евтаназії( саме активної)
буде кваліфікуватися за ч.1 ст. 115 ККУ, тобто як простий склад вбивства.
Також серед переліку обставин, що пом’якшують відповідальність (ч. 1
ст.66 ККУ) такого роду обставина як евтаназія відсутня. Також варто
зазначити, що в Україні заборона евтаназії міститься в ст. 52 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:
«Медичним
працівникам
забороняється
здійснення
евтаназії
навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з
метою припинення його страждань» [4]. Медики зобов’язані надавати
медичну допомогу в повному обсязі пацієнту, який знаходиться в
критичному для життя стані. Цивільний кодекс України в ч. 4 ст. 281
також встановив заборону задоволення прохання фізичної особи про
припинення її життя [5, 356]. Вчинення ж пасивної евтаназії можна
кваліфікувати за за ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 140 ККУ, де в усіх
випадках настання смерті є кваліфікуючою ознакою. Також варто
додати, що евтаназія, незважаючи на її заборону, має певну поширеність
на території України, але носить вона переважно латентний характер.
В ряді цивілізованих країн вже майже як півстоліття є дозволеною
евтаназія (Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Швейцарія). Для
здійснення евтаназії необхідне дотримання 3-х умов: евтаназія повинна
бути добровільною; тільки лікар може надавати допомогу або
здійснювати евтаназію; з медичної точки зору стан пацієнта повинен
бути критичним[6].
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Однак, дозвіл на евтаназію в Україні, на нашу думку, не буде надто
доречним, враховуючи наш менталітет, морально-етичні та релігійні
норми, які панують в нашому суспільстві. З однієї сторони, цей дозвіл
буде сприйнятий переважно негативно суспільством загалом, а з іншої
сторони, це призведе до широкого зловживання даним дозволом,
наприклад, зі сторони родичів хворих задля заволодіння майном
хворого. Проте, як було сказано на початку доповіді, необхідне
створення привілейованого складу злочину евтаназії. Взірцем в цьому
питанню, на думку Маковецької Н. Є., може послугувати
привілейований склад злочину евтаназії, який існує в сусідній Польщі.
Відповідно до § 1 ст. 150 КК Республіки Польща евтаназією є вбивство,
що вчиняється за наявності двох умов: прохання потерпілого про
позбавлення його життя, а також наявності у винної особи співчуття до
потерпілого. Законодавець інших держав, де евтаназія є привілейованим
складом вбивства, найчастіше обмежується вказівкою лише на вимогу
потерпілого до винного про позбавлення його життя. Таким чином,
польський законодавець дещо звузив рамки застосування статті про
кримінальну відповідальність за евтаназію, тому що вбивство на в
прохання потерпілого, але без наявності у винного співчуття до нього
становитиме основний склад вбивства, а не привілейований[7].
Отже, можна сказати, що введення дозволу на евтаназію не буде
доречним для українського суспільства через згадані вище причини, але,
однак, потрібно виділити окремий привілейований склад злочину
евтаназії, щоб він не охоплювався простим умисним вбивством. Саме
тому і є необхідним введення нової спеціально-правової норми, яка б
охоплювала даний привілейований склад.
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