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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Городецька А.Є., 

студентка  

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

Керівник: Ткачук Н. М., к.е.н, доцент кафедри 

 

РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
 

Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, оскільки змобілізовані тимчасово 

вільні кошти, перетворює на капітал, що працює на розвиток банківського бізнесу, а відтак, через 

систему оподаткування, впливає на доходи Державного бюджету.  

Створення банку розпочинається з вирішення найважливішого питання – формування 

статутного капіталу, який є основною складовою власного банківського капіталу.  

Власний капітал банку – сукупність внесених власниками (учасниками капіталу) власних 

коштів, які зростають у результаті ефективної банківської діяльності в процесі капіталізації 

прибутку, а також за рахунок додаткових надходжень з боку учасників [1].  

З цього можна дійти висновку, що дослідженні сутності «банківського капіталу», враховуючи 

його поділ за характерними класифікаційними ознаками, дає можливість засвідчити, що капітал 

банку слід трактувати як певний попередньо накопичений запас ресурсів банку, що виражаються у 

грошовій формі та представленими частинами майна власників установи, що є внесеним 

акціонерами, засновникам чи кооперативними власниками банку, та створеними фондами резервів 

для покриття ймовірних збитків, і нерозподіленого прибутку, нормативне трактування залишкової 

вартості цих активів ототожнюється з власним капіталом банку.  

Фактичний достатній рівень капіталу банку сприяє більш ефективному управлянню кредитним та 

інвестиційним ризиком, створює умови до впровадження банком гнучкої цінової політики та забезпечити 

можливість виконання власних зобов’язань перед вкладниками, кредиторами та інвесторами.  

Важливо відмітити, що роль банківського капіталу виражається в його функціях. Банківський 

капітал виконує три свої основні функції: захисну, оперативну та регулятивну. 

Захисна - буфер для поглинання неочікуваних втрат та зниження вартості активів, які в іншому 

випадку можуть призвести до банкрутства банку, та забезпечення захисту незастрахованих вкладників 

і кредиторів у разі його ліквідації. Роль захисної функції капіталу банків змінюється під дією ряду 

факторів: загальноекономічного і фінансового стану країни та стабільності грошової сфери; розвитку 

в країні страхування депозитів та позик, стратегії і тактики банка. Чим вищий рівень розвитку в країні 

страхування вкладів, депозитів та позикових операцій комерційних банків, тим менше вимоги до 

захисної функції і тим меншою може бути частка власного капіталу в активах комерційних банків [5].  

Оперативна - основне джерело ресурсів для організації безперервної діяльності, формування та 

розвитку матеріальної бази банку, що забезпечує умови для організаційного зростання. Тобто, за рахунок 

капіталу фінансується придбання необхідних для комерційного банку приміщень, їх будівництво або 

оренда, обладнання меблями, обчислювальною технікою, забезпечення іншими матеріальними 

ресурсами, впровадження нових систем банківської охорони, банківських технологій та систем зв’язку. 

На додаток, капітал забезпечує кошти для організаційного росту та розробки і впровадження нових 

послуг, програм і обладнання. В період росту банк потребує додаткового капіталу для підтримки та 

захисту від ризику, пов’язаного з поданням нових послуг та будівництвом нових потужностей [2].  

Регулятивна - через фіксацію вимог до розміру та структури капіталу регуляторні та наглядові 

органи впливають на діяльність банку. Регулювання стану капіталу відповідними інститутами стало 

важливим інструментом обмеження ступеня ризику, якому може підлягати банк, що підтримує тим 

самим довіру клієнтів і захищає державну систему страхування депозитів від великих втрат [3].  
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Для виконання цих функцій на належному рівні капітал банку має бути достатнім, тобто банк 

має бути достатньо капіталізованим.  

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність в Україні» [4]: «капітал 

банку – власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань». 

Законом визначено такі його види: статутний, приписний та регулятивний. «Статутний капітал – 

сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному 

статутом» [4]. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної 

особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 млн. грн. 

«Капітал приписний – сума грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надана іноземним 

банком філії для її акредитації» [4].  

«Регулятивний капітал - сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких 

визначаються Законом України «Про банки та банківську діяльність» та нормативно-правовими 

актами Національного банку України» [4].  

Отже, у комерційних банках власний капітал має інше призначення, ніж в інших сферах 

підприємництва. Власний капітал комерційного банку слугує, передусім, для страхування інтересів 

вкладників і деякою мірою для фінансового забезпечення своєї оперативної діяльності. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
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BankivskiOperacii/btp/tl3.pdf. 
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Ковач А.Я., 

аспірант кафедри «Економіки і підприємництва» 

Ужгородського національного університету 

 

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

У сучасних умовах соціально-економічних, адміністративних трансформацій та політичних 

трансформацій все більшої актуальності набирає проблема пошуку ефективних шляхів щодо 

активізації розвитку сільських територій України. Стимулювання розвитку підприємництва у сфері 

сільського зеленого туризму є одним із пріоритетних напрямків забезпечення доброту населення села. 

Зелений туризм можна вважати своєрідною формою підприємництва, яка передбачає, що 

власники садиб надають послуги туристам, які пов’язані з проживанням, харчуванням, 

можливостями відпочинку та інші за певну плату, що стає доходом власників даної садиби.  

З моєї точки зору, зелений туризм – це вагомий імпульс для економічного зростання українського 

села, через створення додаткових робочих місць на цих територіях, надходження додаткових коштів 

у домогосподарства, село, регіон, зниження соціальної напруги на місцевому ринку праці. 

Наукові дослідження до досвід зарубіжних країн свідчать, що розвиток зеленого туризму 

допоможе встановити демографічну стабільність та розв’язати соціально-економічні проблеми 

сільських територій, прискорити реконструкцію економіки [2, с.41]. 

http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/
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У порівняння з Європейськими країнами, Україна має всі передумови для становлення даного 

виду туризму як прибуткового сектора: 

 Багаті рекреаційні ресурси; 

 Високий рівень екологічно чистої сільської місцевості; 

 Вигідне географічне розташування; 

 Можливість надавати додаткові послуги: рибальство, бджільництво, верхова їзда та інші. 

Але наявний ряд проблем, які чинять негативний вплив на розвиток даної сфери. В першу чергу, 

це відсутність нормативно-правової бази для організації відпочинку в сільській місцевості, по-

друге, низький рівень розвитку інфраструктури, по-третє, незнання організаційних аспектів та 

іноземних мов сільськими жителями, а також відсутність притоку іноземних інвестицій, через 

непривабливий політичний імідж України [2, с. 43-44]. 

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні зумовлена такими причинами: 

регіони України володіють малоосвоєними рекреаційними ресурсами, що потребують пошуку 

ефективних стимулів для їх раціонального використання у туристичних цілях; розвиток даного 

виду туризму стимулює мале підприємництво, яке важливе для покращення економіки аграрних 

районів України; вирішить низку нагальних соціальних проблем регіонів, таких як масове 

безробіття та міграція робочої сили; збережена етнокультурна історичних країв нашої держави 

виступає конкурентною перевагою, що дозволить Україні бути представленою серед основних 

осередків розвитку сільського туризму в Європі [3, c.44]. 

Значний вплив на стан сфери туризму був здійснений пандемією, яка внесла свої корективи. 

Простежується занепад зовнішнього туризму через недоступність перетину кордонів, але, в свою 

чергу, внутрішній туризм набирає популярності серед жителів країн. Значно збільшився попит на 

зелений туризм в порівнянні з 2019 роком. 

Перспективи зеленого туризму також пов’язані з наданням таких послуг на сільських територіях, 

як розвиток готельного бізнесу, атракціонів, випуск і розповсюдження туристичних путівників, 

«зелене споживання», професійна підготовка агентів з туризму, подорожі з найновішими трендами та 

все інше, що створює умови для соціально-економічного розвитку територій [1, с. 15-16]. 

Розвиток туризму на сільських територіях є ефективним способом подолання безробіття за 

умови покращення життя населення і підвищення рівня його обізнаності в даній сфері. 

Отже, зелений туризм позитивно впливатиме на економічний розвиток України. Цей напрямок 

є перспективним, адже поєднує в собі розвиток сільської місцевості, покращення інфраструктури, 

активізація розвитку соціальної сфери, збільшення прибутків  населення та залучення жителів до 

культурних цінностей на селі. 
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ОНЛАЙН-МЕДІАЦІЯ: ЗМІНЮЄ ПРАВИЛА ГРИ 
 
Спілкування є ключовим елементом усіх ділових відносин. У різних дослідженнях і контекстах 

міжфірмове спілкування має переважно позитивний вплив на стосунки, оскільки спілкування 
опосередковує різні важливі результати відносин [1]. Спілкування впливає на задоволення [2, 3], 
довіру [4] і лояльність [5]. Спілкування також служить засобом управління відносинами, що 
збільшує афективність спілкування. ділові відносини [6]. Андерсен зазначає, що маркетингові 
комунікації в контексті B2B могли вважатися нерелевантними через заявлену одновимірність у 
порівнянні з інтерактивними взаємність B2B відносин [8]. 

За останнє десятиліття стали свідками стрімкого проникнення технологій у наше життя. 
Підприємства, споживачі починають виконувати свої звичні завдання за допомогою 

комп’ютерів, і багато нових, раніше невідомих сфер людської взаємодії, оживають. Будучи раніше 
об’єктом інтересу виключно для розробників програмного забезпечення та невеликої ІТ-спільноти, 
тепер технології є потужним інструментом, що змінює світ щодня [12]. 

Цінуючи цей чудовий прогрес, ми не повинні забувати про проблеми, які з ним 
супроводжуються. Люди все ще стикаються з труднощами вступу в стосунки один з одним: 
виникають численні суперечки, які заважають подальшому розвитку і викликають зайвий галас для 
всіх учасників. На щастя, людство вже виробило цивілізовані способи вирішення суперечок, які 
допомагають подолати розбіжності та відновити мир і злагоду. 

Зосереджується на одному конкретному методі вирішення спорів, а саме, онлайн-
посередництві, оскільки він, здається, є одним з найпростіших для розгортання в Інтернеті (на 
відміну від, наприклад, онлайн-арбітраж, який стикається з труднощами з визнанням, 
встановленням належної форми для угоди та рішенням та деякі інші). Медіація також є одним з 
найпопулярніших способів вирішення суперечок у реальному ("офлайновому") житті, тому немає 
причин, щоб ситуація кардинально змінилася під час переїзду онлайн [8]. 

Перш ніж спробувати оцінити феномен онлайн-посередництва, має сенс знайти для нього 
правильне визначення. Сама концепція не нова, вона з’явилася наприкінці 1990-х років із 
розширенням Інтернету для комерційного використання [9]. 

Найпоширенішим визначенням медіації як такої є метод АРС, коли неупереджена особа 
(медіатор) допомагає сторонам у досягненні незалежного вирішення їхнього спору. У 
Європейському Союзі посередництво (принаймні для транскордонних випадків) визначається як 
«структурований процес, однак, названий або посиланий, коли дві або більше сторін у суперечці 
намагаються самостійно на добровільній основі досягти згоди про врегулювання свого спору за 
допомогою медіатора [10]. Національні держави-члени мають власні положення про медіацію [11] 
і навіть спеціальні назви для неї та тих, хто практикує в цій сфері [12]. 

Медіація є ефективним способом вирішення спорів, оскільки допомагає оперативно вирішувати 
проблеми та пом’якшити тиск на суди. Розглядають як невід’ємну частину руху за онлайн-
вирішення спорів (ODR), який для більшості доповідачів представляє використання технологій для 
допомоги сторонам у вирішенні спору поза залом суду.  

Застосовуючи все згадане до онлайн-посередництва, ми можемо відзначити, що в багатьох 
аспектах воно віддзеркалює свій традиційний офлайновий аналог [12]. Воно також відбувається між 
двома сторонами та посередником, останній не має права нав’язувати рішення, а також 
концентрується на інтересах. замість прав. Відмінність полягає в активному використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Отже, для багатьох із нас онлайн-посередництво - 
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це той самий процес, який уповноважений і підтримується сучасними технологіями. Єдина 
відмінність, здається, полягає в пристрої, який використовується для з’єднання учасників. 

Зовсім протилежною буде ситуація, коли посередництво відбувається повністю онлайн. 
При цьому учасники користуються лише одним засобом спілкування, фізично не збираються 

разом, а взаємодіють лише онлайн. Роль посередника тоді залишається незмінною, але вибір технік 
буде досить відрізнятися. Більше не можна буде покладатися на міміку, жести та мову клієнтів. 
Атмосфера взаємодії, її темп, емоції учасників, хвилювання та страхи, з якими вони стикаються – 
все буде трохи інакше. У той же час технології також дозволять деякі типи відносин, неможливі в 
реальному житті (наприклад, негайні веб-сесії в чатах між кожною зі сторін і посередником – 
раніше йому доводилося проводити приватні збори в інший час). 

Підводячи підсумок, ми повинні відрізняти ситуації, коли класичні процедури охопили певні 
сучасні технології, від тих, де ІТ-інструменти є рушійною силою всього процесу, і без них не можна 
обійтися. Тільки останні будуть далі обговорюватися тут як «онлайн-посередництво», тоді як для 
перших буде використовуватися термін «традиційна медіація». 

Очевидно, що сучасне суспільство живе в Інтернеті. Методи вирішення спорів є необхідним 
компонентом веб-спільноти, і вони повинні бути швидкими та простими. Дешевий та ефективний 
не був розроблений для Інтернету, коли він спочатку з’явився, але він ідеально вписується в це 
середовище. Він гнучкий і неформальний, як і інші речі в усьому світі - Інтернет. Він не є 
обов’язковою формою вирішення спорів, але саме це дозволяє йому пережити юрисдикційний та 
політичний тиск. Іншими словами, онлайн-посередництво виживе як таке, однак його точні 
перспективи далеко не ясні. 

Найважливішою проблемою є здатність медіаторів змінити тактику та освоїти нові прийоми, 
які забезпечують якість та успішність процедури. Для тих, хто вважає онлайн-посередництво лише 
залученням кількох інструментів ІКТ, можуть виникнути проблеми з адаптацією до нових реалій. З 
іншого боку, ті, хто готовий розвиватися, вивчати, а іноді й тестувати нові методики, зможуть 
отримати вигоду від отримання частки нового, величезного та інноваційного ринку. 

Онлайн-посередництво все ще розвивається, без жорстких правил і кордонів. Чи перетвориться 
вона на надійну та авторитетну, покаже час. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 

1. Duncan, T. and Moriarty, S. (1998), “A communication-based marketing model for managing 
relationships”, Journal of Marketing, Vol. 62 No. 2, pp. 1-13. 

2. Cannon, J.P. and Perreault, W.D., Jr. (1999), “Buyer-seller relationships in business markets”, 
Journal of Marketing Research, Vol. 36 No. 4, pp. 439-460 

3. Mohr, J.J. and Sohi, R.S. (1995), “Communication flows in distribution channels: Impact on 
assessments of communication quality and satisfaction”, Journal of Retailing, Vol. 71 No. 4, pp. 393-415 

4. Mohr, J.J., Fisher. R.J. and Nevin, J.R. (1996), “Collaborative communication in interfirm 
relationships: moderating effects of integration and control”, Journal of Marketing, Vol. 60 No. 3, pp. 103-115 

5. Hutchinson, D., Wellington, W.J., Saad, M. and Cox, P. (2011), “Refining value-based 
differentiation in business relationships: a study of the higher order relationship buildingblocks that 
influence behavioral intentions”, Industrial Marketing Management, Vol. 40 No. 3, pp. 465-478. 

6. Sirdeshmukh, D., Singh, J. and Sabol, B. (2002), “Consumer trust, value and loyalty in relational 
exchanges”, Journal of Marketing, Vol. 66 No. 1, pp. 15-37. 

7. Andersen, P.H. (2001), “Relationship development and marketing communication: an integrative 
model”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 16 No. 3, pp. 167-183 

8. Sharma, A., Krishnan, R. and Grewal, D. (2001), “Value creation in markets: A critical area of 
focus for business-to-business markets”, Industrial Marketing Management, Vol. 30 No. 4, pp. 391-402 

9. Gilliland, D.I. and Johnston, W.J. (1997), “Toward a model of business-to-business marketing 
communications effects”, Industrial Marketing Management, Vol. 26 No. 1, pp. 15-29. 

10. Keller, K.L. (2009), “Building strong brands in a modern marketing communications 
environment”, Journal of Marketing Communications, Vol. 15 No. 2/3, pp. 139-155. 

11. P Astromskis, ‘Ateities teisės tyrimų modelis’ (2018) 1(17) Teisės apžvalga 74.  
12. O Turel, Y Yuan, J Rose, ‘Antecedents of Attitude towards Online Mediation’ (2007) 16(6) Group 

Decision & Negotiation 539.  



10 

Поліщук В.О., 

студент 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

АНАЛІЗ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Головною передумовою прибуткової діяльності банківських установ, підтримки достатньої їх 

ліквідності та довіри з боку всіх учасників ринку до банківської системи є наявність у розпорядженні 

банків збалансованих за складом і структурою ресурсів. Відтак, вважаємо за доцільне розглянути 

сутність банківських ресурсів і проаналізувати їх сучасний стан у банківській системі України. 

Поняття «банківські ресурси» можна трактувати як у вузькому, так і в широкому розумінні. У 

вузькому розумінні банківські ресурси – це акумульовані банком вільні кошти економічних 

суб’єктів на умовах виникнення зобов’язань власності чи боргу для подальшого розміщення на 

ринку з метою отримання прибутку. А в широкому розумінні поняття «ресурс» трактується не лише 

як «засоби» і «запаси», а й як «можливості». Тому, крім традиційних ресурсів це поняття охоплює 

й реальні можливості банку не лише акумулювати грошові зобов’язання боргу чи власності, а й 

отримати прибуток від проведення дохідних банківських операцій [2]. 

Загалом під банківськими ресурсам розуміють сукупність грошових коштів, що перебувають у 

розпорядженні банку та використовуються ним для виконання своїх функцій та операцій. Теоретично, 

це фінансові ресурси банку, що складаються із власних, залучених і запозичених коштів. Власні кошти 

формуються за рахунок акціонерного і резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. До 

залучених і запозичених коштів належать вклади (депозити), кошти від продажу облігацій та інших 

боргових цінних паперів, залишки на рахунках клієнтів, кошти, одержані від національного банку для 

підтримання ліквідності, а також міжбанківські кредити. Банківські ресурси використовують для 

проведення кредитних та інших активних операцій банками [1].  

Проаналізуємо більш детально динаміку обсягів ресурсів банків України в розрізі їх складових 

у 2018-2020 рр. (табл. 1). 
 

Таблиця 1. 

Ресурси банківської системи України у 2018-2020 рр., млрд. грн.* 

Показники 

Роки Відхилення 2020 року від: 

2018 2019 2020 

2018 року 2019 року 

абсолютне, 

млн. грн. 

відно-

сне, % 

абсолютне, 

млн. грн. 

відно-

сне, % 

Власний капітал 149,40 197,36 212,58 63,18 42,3 15,22 7,7 

    у т.ч.:  

- статутний капітал 
465,04 470,50 480,61 15,58 3,4 10,12 2,2 

Банківські 

зобов'язання 
1170,71 1206,64 1542,2 371,45 31,7 335,52 27,8 

      у тому числі:  

- кошти суб'єктів 

господарювання 

- кошти фізичних осіб 

372,63 

 

504,89 

428,20 

 

544,66 

605,21 

 

63,66 

232,57 

 

158,77 

62,4 

 

31,5 

177,01 

 

119,00 

41,3 

 

21,8 

Всього банківські ресурси 1320,11 1404,0 1754,7 434,62 32,9 350,74 24,9 

*Примітка. Складено автором на основі офіційних даних НБУ[3]. 
 

Як видно з табл. 1, обсяги ресурсів українських банків мають тенденцію до зростання до 

1754,74 млрд. грн. у 2020р., що більше, ніж у 2018 році, на 434,62 млрд. грн. або на 32,9% та більше, 

ніж у 2019 році, на 350,74 млрд. грн. або на 24,9%. 
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Що стосується формування власного капіталу банківської системи впродовж розглянутого 

періоду, то його обсяги також зростають: у 2020р. проти 2018р. - на 42,3%, а проти 2019р. - на 7,71%. 

Зобов’язання банківської системи протягом аналізованого періоду збільшились з 1170,71 млрд. грн. у 

2018 році до 1542,16 млрд. грн. у 2020 році, що більше на 371,45 млрд. грн. або на 31,73%. Також 

упродовж аналізованого періоду зросли кошти суб’єктів господарювання з 428,20 млрд. грн. у 2019 

році до 605,21 млрд. грн. у 2020 році, що більше на 41,34%, така динаміка є досить позитивною. Кошти 

фізичних осіб також поступово збільшуються з 544,66 млрд. грн. у 2019 році до 663,66 млрд. грн. у 

2020 році, що більше на 119,00 млрд. грн. або на 21,85%. Така динаміка банківських ресурсів є досить 

позитивною й свідчить про поступове відновлення довіри населення до банківської системи України. 

Проаналізуємо основні показники розвитку депозитних ресурсів банків, від обсягу яких 

залежить можливість кредитування економіки країни (табл. 2).  
 

Таблиця 2.  

Обсяги та структура ринку депозитів в Україні у 2018-2020рр.* 

Показники 

2018р. 2019р. 2020р. 

млрд. 

грн. 

питома 

вага, % 

млрд. 

грн. 

питома 

вага, % 

млрд. 

грн. 

питома 

вага, % 

Депозити всього 932,9 100,00 1071,7 100,00 1342,4 100,00 

у тому числі депозити: 

- інших фінансових корпорацій 28,2 3,0 31,4 2,9 38,7 2,9 

- сектору загального державного 

управління 
23,0 2,5 20,9 1,9 21,5 1,9 

- нефінансових корпорацій 342,5 36,7 433,7 40,5 541,4 40,5 

- інших секторів економіки 539,2 57,8 585,7 54,6 740,8 54,6 

*Примітка. Складено автором на основі офіційних даних НБУ [3] 
 

Як видно з даних табл. 2, обсяг депозитів за три роки, залучених у резидентів, збільшився з 

932,97 млрд. грн. до рівня 1342,37 млрд. грн., тобто на 409,41 млрд. грн. Починаючи з 2018 року 

динаміка обсягу депозитів є висхідною, за виключенням 2019 року: сектору загального державного 

управління який становив 20,92 млрд. грн. У структурі депозитів в кожному з аналізованих років 

найбільшу питому вагу депозити інших секторів економіки, а найменшу – депозити сектору 

загального державного управління. 

Стабільне зростання обсягу депозитів від кожного з секторів економіки свідчить про 

підвищення довіри до суб’єктів української банківської системи. 

Таким чином, динаміка формування ресурсів банківської системи України у 2018-2020рр. є 

позитивною, оскільки відбувається зростання як загального їх обсягу, так і обсягу їх складників – 

власного капіталу та зобов’язань, що свідчить про зміцнення фінансової стійкості банківської 

системи упродовж аналізованого періоду. Від  обсягів банківських ресурсів  залежить успішність 

та прибутковість діяльності банків, їх конкурентне положення на ринку, а також розвиток 

економічної системи держави  загалом.  
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Анотація. Діяльність підприємства передбачає отримання фінансових результатів, які дають 

можливість розвиватися. Проте щоб правильно обліковувати та розпоряджатись прибутками та 
витратами, потрібно вміти обліковувати їх. Цьому сприяють способи та методи бухгалтерського 
обліку, проте і сам по собі він не є досконалим без правильно обраної облікової політики. Тобто, 
відмітимо, що одним з найважливіших факторів результативності діяльності підприємства є 
правильна облікова політика. 

 Ключові слова. Облікова політика, сутність облікової політики, аспекти облікової політики, 
зміни облікової політики. 

  

Бухгалтерський облік залежить від правильного оформлення облікової політики, яка допомагає 
вірно визначати фінансові результати підприємства та точно їх відображати. 

Сукупністю облікових елементів, що дають вірну та ясну інформацію про фінансовий стан 
підприємства називають - облікову політику. Вона має основні принципи, методи та процедури 
фінансової звітності, які визначають обличчя бізнесу. 

Облікова політика регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні»  та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які допомагають вірно 
вести та оформлювати облік фінансів.            

Облікова політика має дві сторони. Перша сторона – це вимоги уряду до обліку на підприємствах. 
У цьому випадку облік окремих видів активів, вимоги до обліку, форми звітування, доходи, 
зобов’язання, витрати - контролюються державою та нормативними актами. Друга сторона - 
«облікова політика підприємства». У цьому випадку підприємство використовує обрану облікову 
політику для покращення своєї діяльності та фінансових результатів. 

Зміни в обліковій політиці здійснюють, коли це: 
 покращить відображення операцій у звітності; 
 змінюються вимоги у статуті підприємства; 
 нові вимоги у П(С)БО. 
Коли виникає необхідність, через зміну облікової політики, відобразити зміни минулих періодів у 

операціях, то це робиться через залишок нерозподіленого прибутку, що коригується у минулих операціях. 
Облікова політика, що обрана вірно, допомагає у:  
 чіткому веденні обліку діяльності організації; 
 розумінні економічного змісту факторів і умов господарської діяльності; 
 готовності до збитків та вмінні їх обліковувати та уникати в майбутньому;  
 обліку, який буде раціональним, залежно умов господарської діяльності та розміру підприємства; 

 готовності до збитків та вмінні їх обліковувати та уникати в майбутньому. 
Висновки. Підсумовуючи вище викладене, з’ясували, що облікова політика є дуже важливою, 

навіть основною складовою бізнесу. Оскільки якщо діяльність підприємства спрямована на 
отримання прибутку, необхідно вміти правильно керувати доходами та витратами. Для цього 
необхідний правильний облік, який має регулюватися правильно обраною обліковою політикою. 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 
 

1. Зоя Левченко, Вікторія Кулик. Облікова політика підприємства. Навчальний посібник. 2019, 238 с. 
2. Н. Л. Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль. Облікова політика підприємств. Навчальний 

посібник. Київ, «центр учбової літератури» 2020, 648 с. 
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РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Для ефективного управління трудовими ресурсами у країні, необхідно використовувати сучасні 

методи економіко-математичного моделювання та економічного та статистичного аналізу. На 

функціонування ринку праці впливають деякі фактори. З метою оцінки їх впливу, використовують 

відповідні моделі, будуючи та аналізуючи їх [2].  

Регресійно-кореляційний аналіз здійснювався на основі згрупованих даних Державної служба 

статистики України за період з 2010 по 2019 роки з використанням спеціалізованого програмного 

забезпечення (табл. 1).  
 

Таблиця1 
Статистичні показники для регресійної моделі за 2010 -2019 рр.  

Джерело: складено автором за даними [1]. 

Для моделі в якості результативної ознаки обрали кількість занятого населення, тис. осіб (Y). За 

факторні ознаки були взяті: 

- номінальний ВВП (х1), оскільки цей показник відбиває соціально-економічний розвиток 

держави, в результаті роботи резидентів країни, що виготовляють товари й послуги та охоплює 

витрати населення на споживчі товари, послуги. 

- середня заробітна плата (х2) – відбиває існуючі в державі соціальні, економічні та виробничі 

відносини, а також являє собою один з головних показників і чинників рівня соціально-

економічного життя кожної країни, колективу, працівника. 

- курс долара до гривні (х3) – цей показник напряму пов’язаний з багатьма економічними 

процесами в Україні. 

На основі показників таблиці1, побудовано матрицю парних коефіцієнтів кореляції для 

визначення їх впливу на результативну ознаку [2]. Проаналізована матриця парних коефіцієнтів 

кореляції дає змогу оцінити зв’язки між факторами (табл. 2). 

Рік 
Робоча сила 15-70 

років, тис. осіб 

Номінальний 

ВВП, тис. грн 

Середня заробітна 

плата, грн 

Курс долара до 

гривні, грн 

2010 20894 1079346 2247 8 

2011 20893 1299991 2639 8 

2012 20851 1404669 3032 8 

2013 20825 2565198 3274 8 

2014 19921 1586918 3475 12 

2015 18098 1988544 4207 22 

2016 17955 2383182 5187 26 

2017 17854 2982920 7105 27 

2018 17940 3558706 8867 27 

2019 18066 3974564 10504 26 

Середнє 

значення 
19329,7 2282403,8 5053,7 17,2 



14 

Таблиця 2 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

  Y Х1 Х2 Х3 

Зайняте населення (Y) 1    

Номінальний ВВП (Х1) -0,693 1   

Середня заробітна плата (Х2) -0,758 0,944 1  

Курс долара до гривні (Х3) -0,984 0,781 0,838 1 

Джерело: розраховано автором за даними [1]. 
  

Кореляція значима на рівні 0.05 (двостороння) [2]. 

За результатами розрахунку кореляційної матриці можна помітити, що всі фактори мають 

значимий зв’язок із результативною ознакою (зайняте населення), їх значення більші критичного 

парного коефіцієнта кореляції, а тому їх можна включати в загальну модель [2].  

Курс долара має прямий сильний вплив на ВВП (r=0,781) та середню зарплату (r=0,8382). На 

результативний показник (зайнятість населення) мають сильний обернений вплив: курс долара (r =-

0,984), середня заробітна плата (r=-0,75809) і номінальний ВВП (r =-0,693).  

Побудована кореляційна матриця вказує на наявність мультиколінеарності (парний коефіцієнт 

кореляції > 0,9) між ВВП і середньою зарплатою (r=0,944), тобто існує лінійна залежність між 

факторами, яка не дасть змоги виділити вплив кожного фактору   на результативні змінну. Так як 

присутня мультиколеніарність, було побудовано трьохфакторну модель за допомогою програми 

STATGRAPHICS (рис. 1). 
 

 
Рис.1 Діалогове вікно регресійної функції STATGRAPHICS 

 Джерело: розраховано автором за даними [1]. 
 

Застосована ridge parameter 0,01 для якого VIF оцінки мають значення менші за 10. Параметри 

рівняння регресії  обрані відповідного по ньому (табл.3). 
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Таблиця 3  

Розраховане рівняння регресії в STATGRAPHICS 

Ridge           

Parameter      Col_2          Col_3          Col_4           

0,0               0,000138761    0,066364       -186,414        

0,005          0,000142103    0,0560783      -183,075        

0,01             0,000142984    0,0472079      -179,93         

 Джерело: розраховано автором за даними [1]. 
 

Сформуємо інші показники для характеристики моделі в таблицю 4. 
 

Таблиця 4 

Рівняння регресії та показники його адекватності 

Рівняння регресії 𝑅2 
F-критерій 

Фішера 

t-статистика 

Стьюдента 
p-значення 

Ý = 20241,6+ 0,0001Х1+0,0472X2- 

 -179,93Х3 
97,00 

 

92,7 

 

t0 = 73,23 p0 = 0,089 

t1 = 0,75 p1 = 0,48 

t2 = 5,52 p2 = 0,63 

t3 = - 11,23 p3 = 0,00 

Норма 𝑅2 > 0.75 9,01 5,41 p<0,05 

  Джерело: побудовано автором за даними [1]. 

Проведене дослідження свідчить про те, що  для моделі значимим є лише 1 показник Х3 – 

середня заробітна плата, оскільки p-значення розрахункове менше за 0,05.  

Fрозрах. = 97,0   ˃Fтабл. = 9,01 – наша модель адекватна (для х = 0,05;   𝑓  1= 3;  𝑓  2 = 5).  t табл > t роз 

по всіх показниках окрім середньої заробітної плати (t роз = 5,52), проте це може бути зумовлено 

малою кількістю спостережень. 

Регресійне рівняння вказує, що збільшення номінального ВВП на 1 тис. грн., збільшує 

зайнятість населення на 0,0001 тис. осіб; збільшення середньої заробітної плати на 1 тис. грн., 

збільшить занятість населення на 0,47 тис. осіб; підвищення курсу долара на 1 грн, спричиняє 

зменшення занятості на 179,93 особи. Найбільший вплив на зайнятість населення несе середня 

заробітна плата, а також курс долара. 

На 97% занятість населення залежить від досліджуваних факторів, а саме: номінальний ВВП, 

середня заробітна плата, курс долара і лише на 3% від інших факторів,  які не були включені в модель. 

Отже, досліджуючи вплив тих чи інших факторів, можна спрогнозувати, яка загальна кількість 

занятого населення буде на ринку праці та які чинники спроможні допомогти збільшити кількість 

занятого населення або ж зменшити його. Аналіз показав, що достойна зарплата в Україні дозволить 

втримати трудові ресурси в межах країни. Політична криза, війна, інфляційні процеси – це чинники, 

які негативно впливають на рівень заробітної плати і, відповідно, призводять до міграції робочої 

сили в ближнє зарубіжжя. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

ДІТЕЙ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
 

Аналіз нормативних документів у сфері освіти засвідчує, що проблема якості освіти з кожним 

роком стає все актуальнішою. Нові реалії змушують мінятися і школу, і вчителів, і сам навчальний 

процес. Це передбачає зосередження освітнього процесу на потребах кожної дитини, співпрацю всіх 

учасників освітнього процесу, створення оптимальних умов для повноцінного функціонування та 

постійного розвитку освітньої системи і навчального закладу, що суттєво впливає на якість освіти. 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні ХХІ століття наголошено, що система 

загальної середньої освіти має формувати навички розвитку особистості сучасного покоління 

школярів. Відповідно до нормативних документів, безперервний навчальний процес здійснюється 

з урахуванням розширення знань, формування навичок, життєвих позицій тощо. Всі аспекти 

навчання спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття індивідуальності дитини, набуття 

нею компетентностей, застосування новаторських підходів у навчальному процесі [2, с.4].  

Головним напрямом роботи школи є створення умов для переходу до стандартів нового 

покоління, підвищення готовності саме вчителя, розвитку його професійного зростання, творчого 

потенціалу, це реальний шлях створення рівних можливостей для отримання якісної освіти.  

Забезпечення високої якості освіти є головним завданням кожного вчителя. Від стану професійного 

зростання педагога залежить рівень навченості та розвитку учнів. Успіх якісної роботи вчителя 

полягає в зацікавленості педагогів у професійному розвитку, в задоволеності учнів і вчителів щодо 

організації освітнього процесу в школі. Чим вищий рівень пізнання, тим вища якість освіти. 

Раніше метою «старої» школи було, головне, навчити читати й писати, ознайомити з основами 

наук. Сучасна школа змінює акценти, враховуючи зміни суспільних потреб. Хоча, сучасним дітям 

важко концентруватися. Тож у навчальному процесі потрібно частіше змінювати діяльність, все 

надавати в ігровому форматі, використовувати сучасні інструменти, зокрема, проектну діяльність, 

інтегровані міжпредметні уроки, експерименти тощо. Потрібно психологічно готувати дитину до 

наполегливої праці.  

Роль вчителя – передавач знань. Вчитель на уроці не є джерелом знань, а є модератором 

навчального процесу. На уроці треба мінімізувати свою роботу, а максимум – залучити роботу учня. 

Вчителі модерують процес, рішення приймають самі учні. Вони мають розуміти провідну 

мотивацію конкретної дитини, її здібності, методи навчання, найбільш адекватні для неї. Головне – 

довіра між учнем і вчителем. Щоб мотивувати дітей, треба довести і показати, що знання їм справді 

потрібні. Головне не змушувати і не обмежувати. Учитель має вибудовувати навчальний процес 

так, щоб учні заглиблювались в атмосферу пошуку [3, с.29]. 

Нова система освіти ґрунтується на навчанні навичок комфортного існування у світі. А це 

вимагає змін засобів освіти, змісту освіти, ролі вчителя. Вчителю важливо пам’ятати про свою 

функцію і місію. Необхідно створити у дітей потребу дізнаватися, що вони будуть робити. 

Приділяти максимум уваги самостійності учнів, їх творчій активності, використанню спеціальних 

прийомів розвитку творчого мислення. 

Нові засоби – упроваджують високі темпи. Зміст сучасної освіти – уміння працювати з 

інформацією. Немає потреби передавати інформацію від першоджерела до учня. Перед кожним 

учнем слід чітко ставити завдання, орієнтуючись на зону його найближчого розвитку. Важливо 
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допомогти цю інформацію усвідомити, критично осмислити, зрозуміти для чого вона потрібна і 

спробувати самому щось створити.  

Діти від природи винахідливі, вміють мислити креативно. Сучасні сервіси, платформи, 

технології тільки допомагають і роблять заняття цікавішими і більш значимими для дітей. 

Дорослим треба йти слідом за своїми дітьми, які вміють вже набагато більше. Саме в ході співпраці, 

виробляється набір навичок, які потрібно засвоїти, якщо ми хочемо, щоб дитина досягла успіху. 

Вчитель повинен дати учню змогу визначити й виразити свої власні потенційні можливості. Дати 

їм не тільки суму знань, а озброїти методами пошуку, дослідження, спостереження. Соціальні 

навички мають бути розвинені в школі, бо спільна робота – навчає [1, с.44]. 

Якість освіти постійно прагне вдосконалити стандарти шляхом швидкого інноваційного 

підходу. Якість освіти охоплює всі сторони діяльності навчального закладу: результати освітньої 

діяльності учнів, рівень професійної підготовки педагогічного колективу, здатність забезпечити 

відповідні умови для функціонування й розвитку навчального закладу, створення сприятливих 

умов для просторової доступності до освітніх послуг, забезпечення високої ефективності 

використання освітніх ресурсів тощо.  

Звичайно, кожен навчальний заклад має чітко визначити орієнтири, послідовно вирішувати 

завдання, логічно будувати етапи їх реалізації, знаходити важливі впливи на кожну ситуацію 

окремо та мати свою зону відповідальності. Забезпечення якості освіти певною мірою залежить від 

визначення цілей і прогнозування очікуваних результатів. Тому, головною метою якості шкільної 

освіти є досягнення учнями такого рівня освідченості, який би відповідав їх особистому потенціалу 

і тим самим створив би основу для провадження освіти і власного розвитку [4, с.98]. 

Є підстави констатувати, що реалізація компетентнісних програм розвитку освіти буде 

виконуватися в подальшому, але за умови залучення фінансових ресурсів та дієвих механізмів 

регулювання. Тому, зміст освіти має бути орієнтовано на динаміку якості. Динаміка якості освіти може 

бути різною. Якість освіти може відбивати сучасні потреби, але може бути націлена на майбутнє. 

Забезпечувати якість необхідно з урахуванням тенденцій розвитку освіти, так і майбутнє освіти.  

Таким чином, система нашої освіти не може відставати від сучасних вимог і тому, основним 

завданням учнів нового покоління має бути навчання відповідно до розвитку технічного прогресу. 

Але, щоб прищепити знання учням, педагогу треба знаходити підхід до учня, що впливає на 

формування якості. Основні параметри якості освіти відображають можливості досягнення освітнього 

стандарту. Сучасне реформування освіти, інтенсивність освітнього процесу, взаємно доповнюють 

одне одного, забезпечують позитивну динаміку якості. Забезпечення позитивної динаміки потребує 

аналізу та вивчення можливостей оцінки у практиці організації навчального процесу. 

Отже, головною метою якості освіти є досягнення сучасними учнями такого рівня освіченості, 

який би відповідав їх особистісному потенціалу і тим самим створив би основу для провадження 

освіти і власного розвитку. 
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СУЧАСНА ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ 

 
Важливою тенденцією розвитку науки є її подальша інтеграція. У цьому зв'язку уявляється 

принциповою екстраполяція синтетичних процесів у науці та змісту знання на пізнавальні засоби 
вираження і перетворення цього знання. Тут маються на увазі не лише спроби побудови загальної 
теорії систем. Не менш важливі ті зміни, які відбуваються у сучасній методології науки. Вони 
характеризуються взаємопроникненням, зближенням ідеалів природничо-наукового і 
гуманітарного знання. Істотною є і переорієнтація дослідницького інтересу з питання "як 
пізнавати?" на метапроблему "для чого пізнавати?" Інакше кажучи, важливим регулятором 
інтегративних процесів сучасної науки стають ціннісні аспекти [1, с. 16]. 

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасної науки є орієнтація на людину. Проблема 
людини, її ролі та місця у сучасному світі нині набула гострого соціального змісту. Вона 
знаходиться у центрі теоретичного дослідження цілого комплексу наук: філософії, соціології, 
психології, біології, медицини, економіки, ергономіки тощо [4, с. 32]. 

Важливу роль в орієнтації науки на людину відіграє розробка таких категорій, як 
універсальність і проективність, самодостатність і цілісність. Максима людського буття 
розкривається через абсолютне і вічне, універсальність - через конкретно-загальне, проективність - 
через категорію практики, самодостатність - через саморух і категорію субстанції. Принцип 
цілісності та світового порядку реалізується через категорію закономірності та необхідності, 
доцільності та гармонії. Настанова на людиномірність буття передбачає категоріальний статус 
поняття суб'єкта і розглядає людину як особливий світ (соціум) [1, с. 18]. 

Не менш суттєвим є виникнення нових наук (ергономіка, теорія гри) і поява нових галузей у 
старих науках (конструктивістська математика, логіка практичних міркувань тощо), що зумовлено 
людською діяльністю [2, с. 85]. 

Ще однією важливою тенденцією розвитку наукового пізнання є його технологічне 
спрямування. Розвиток творчих здібностей людини стає потребою суспільного виробництва. 
Подолання дихотомії технологічної та культурної функції науки - одна із особливостей сучасного 
наукового знання. Технологічне застосування знання тією мірою, якою воно одночасно виступає як 
процес розвитку людини, є культурним феноменом. Але неправомірно ототожнювати технологізацію 
науки з реалізацією її культурної функції. Результатом цього процесу є підвищення продуктивності 
суспільної праці не через розвиток техніки, а як наслідок зростання її культури [4, с. 54]. 

Збіг технологічної та культурної функції науки веде до взаємоперетворення зовнішніх і 
внутрішніх чинників наукового розвитку. Проблеми, які виникають у виробництві, адресовані науці 
не як зовнішні цілі, а як мета культурної людини, що перетворює світ. Це положення не виключає 
логіки самостійного розвитку науки. Якщо наука виникла в результаті відокремлення духовних 
потенцій від матеріального виробництва і тривалий час була лише функцією останнього, реагуючи 
на його запити, то зараз самі ці запити і навіть цілі галузі виробництва конституюються завдяки 
іманентному розвиткові науки [2, с. 87]. 

Нині втілення наукового знання в практику є односпрямованим процесом. Зворотний зв'язок 
малоефективний. Саме це є причиною того, що в практику інколи втілюються не ті знання, які їй 
дійсно потрібні, а ті, які впроваджуються легше і простіше. Цим пояснюються невміння і небажання 
більшості "виробничників" орієнтуватися на нові досягнення науки. Ситуація ускладнюється ще й 
тим, що знання, яке має бути втілено в практику, носить комплексний характер, тобто воно 
ґрунтується на різних, іноді взаємовиключних ідеалах раціональності [2, с. 89]. 

Істотною перешкодою на шляху успішного впровадження наукового знання в практику є 
командно-адміністративний метод управління. Він ефективний лише в екстремальних ситуаціях, 
проте, ставши нормою життя, він не тільки негативно впливає на підлеглих, а й дезорієнтує мислення 
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керівництва. Такий керівник втрачає відчуття реальності, сприймає бажане за дійсне. Цьому сприяють 
і підлеглі. Неможливість виконання фантастичних прожектів штовхає їх на шлях фальсифікації даних, 
підтасовки цифр, відвертого обману. Тому демократизація всіх сфер суспільного життя, атмосфера 
творчого діалогу - запорука наукового вирішення усіх нагальних проблем [3, с. 44]. 

У сучасну епоху переважає інтенсивний розвиток прикладного знання, який ґрунтується на 
його технологічному застосуванні, а не екстенсивний. Водночас обидва параметри складають 
єдиний процес розвитку науки: кожний наступний рівень наших уявлень дозволяє більш чітко 
окреслювати межі застосування тих чи інших наукових положень, а процес уточнення їх сфери 
істинності у багатьох випадках веде до поглиблення змісту нашого знання [2, с. 90]. 

Однією із цілей науки є передбачення можливих майбутніх змін об'єктів, у тому числі й тих, які 
відповідатимуть майбутнім типам практики. Для цього проводяться відповідні наукові розвідки, 
результати яких можуть знайти своє застосування у практиці майбутнього. Конструювання бажаної 
реальності характерно не лише для фундаментальних, але і для прикладних досліджень [3, с. 78]. 

Розвиток будь-якої галузі науки має чотири фази. Перша фаза є латентною, вона починається з 
виникнення "зародкових" робіт, роль яких встановлюється, звичайно, тільки при подальшому 
історичному аналізі. Друга фаза — період початкового оформлення і розвитку ідей. Вона 
характеризується "вибуховим" зростанням інформації при менш швидкому зростанні кількості 
авторів. У третій фазі — період експлуатації ідей — галузь стає доступною для освоєння ширшому 
колу авторів. Кількість авторів і публікацій помітно зростає, але темпи цього зростання 
знижуються. В цей період у даній галузі можуть зародитися "гарячі точки", які з часом відділяються 
від неї і перетворюються в самостійні галузі досліджень. Четверта фаза названа періодом 
насичення: галузь вичерпує себе, основні ідеї переходять у підручники. Далі можливий розпад на 
декілька галузей або зникнення як самостійної галузі досліджень. 

У сучасну епоху переважає інтенсивний розвиток прикладного знання, який ґрунтується на 
його технологічному застосуванні, а не екстенсивний. Водночас обидва параметри складають 
єдиний процес розвитку науки: кожний наступний рівень наших уявлень дозволяє більш чітко 
окреслювати межі застосування тих чи інших наукових положень, а процес уточнення їх сфери 
істинності у багатьох випадках веде до поглиблення змісту нашого знання. 
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Виховання та навчання сучасних дітей вимагає пошуку нових методів та форм, мотивуючих до 

освітньої діяльності. Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є: здорова 
дитина, мотивована на успішне навчання. Особистісно і компетентісно зорієнтоване навчання і 
виховання в початковій школі створює умови для розвитку вміння учнів виражати свої емоції, 
розвивати емоційно-моральний потенціал, сприяє підвищенню самооцінки та самосвідомості, 
розвитку творчих здібностей учнів. В.А. Сухомлинський зазначав, що діти повинні жити у світі 
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краси, гри, казки, музики, малюнку, фантазії, творчості. Ці задачі допомагає вирішити застосування 
арт-технологій в навчально-виховній діяльності. Арт-технології – це технології арт-терапії, що 
знайшли застосування у педагогіці. Арт-педагогіка є особливим напрямком, що заснований на 
навчанні та вихованні дітей за допомогою мистецтва.  

Проведення уроків з використанням арт-технологій дає можливість розширити та поглибити 
рівень пізнавальної активності, є потужним стимулом у навчанні та вихованні, вчить користуватися 
знаннями, отриманими під час уроків з певної теми, мотивує самостійно розширяти свої горизонти 
знань, є однією з технологій, що підвищує якість освітнього та виховного процесу. Арт-технології 
завдяки широкому використанню у різних сферах мають можливість забезпечити реалізацію багатьох 
сучасних тенденцій, напрямків та ефективних засобів навчання. Так, наприклад, за допомогою 
використання арт-технологій можна забезпечити розвиток так званих навичок 4К (Four C’s), на які 
сьогодні поставлено акцент у багатьох передових країнах світу XXI століття. До переліку цих 
навичок належать: критичне мислення (critical thinking), комунікативність (communication), робота 
у співпраці (collaboration), креативність (creativity) [4, с. 8, 13, 19, 24]. 

Важливу роль мистецтва у роботі з дітьми зазначали представники педагогіки Л. Виготський, 
О. Вознесенська, В. Кокоренко, Т. Комарова, А. Копитін, Л. Лебедєва, В. Сухомлинський та інші.  
Вони стверджують, що художня діяльність дітей забезпечує їх сенсорний розвиток, розвиває 
сприйняття, довільну увагу, уяву, мовлення, дрібну моторику, комунікацію. Сприйняття творів 
мистецтва може приносити приємні враження та перетворює негативні емоції на позитивні.  

Арт-технологія, на вдміну від арт-терапії, не потребує спеціальних навичок. Цей спосіб 
невербальних відносин активізує творчий потенціал кожної особистості, дає високий позитивний 
настрій на навчальну діяльність, формує активну життєву позицію, впевненість у своїх силах. 
Застосування арт-технологій під час уроків у початковій школі – цінний засіб у формуванні знань, 
навичок і є складовою залучення дітей до світу знань.  

Термін «арт-технологія» складається з двох понять «арт» і «технологія». Арт (від англ. art) – 
візуальне мистецтво, технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають 
спеціальний підбір та компонування форм, методів, способів, прийомів, освітніх засобів. Таким 
чином, арт-технологія – це освітня технологія, яка спрямована на полегшення процесу навчання, 
розумової діяльності шляхом поєднання інтелектуального та художнього сприйняття світу, має 
корекційний вплив на фізичний та психічній стан дитини, реалізує основні освітні функції: 
розвивальну, діагностичну, виховну, соціалізуючу [2, с. 3]. Також арт-технології застосовуються в 
інклюзивному навчанні, оскільки художня діяльність дозволяє розвинути сенсорні здібності, 
впливати на мотиваційну сферу, сформувати диференціацію сприйняття, розвинути дрібну 
моторику. Все вищезгадане надає позитивний вплив і на розумовий розвиток. 

До сучасних напрямів арт-терапії відносяться:  

 ізотерапія. Даний напрямок дозволяє людині висловлювати себе, свої фантазії, тривоги та 
емоції – загалом, ту частину, що прихована глибоко всередині. Методи ізотерапії спрямовані на 
порятунок від негативних емоцій, зняття нервово-психічної напруги. Крім того, ізотерапія передбачає 
використання широкого асортименту різних художніх засобів – фарб, олівців, воскової крейди, 
пастель, різного виду паперів, кистей, гриму, вугілля, глини, сипких продуктів, солоного тіста тощо; 

 музикотерапія. Вважається, що музика має лікувальний ефект, тому вона часто 
застосовується для впливу на дитячу психіку. Одним із напрямків музикотерапії виступає 
вокалотерапія, голосові вібрації знижують емоційну напругу; 

 бібліотерапія. Цей метод полягає у вираженні себе шляхом написання творів літератури. 
Діти можуть висловлювати думки у вільній формі, героями творів, що вийшли, виступають самі 
авторами. Роботи можуть бути у вигляді віршів, прози, щоденника – форма немає значення, 
оскільки у першу чергу дитині необхідно висловити свої тривоги; 

 драматерапія – це терапія, куди входить безліч різних елементів: і музика, і танці, і 
використання гриму, і малювання, і створення нових сценаріїв, ситуацій. Драматерапія дозволяє 
виявити театральну, ігрову частину, приховану в дитині. Вона дозволяє обігравати травматичні та 
болючі ситуації, шукати оптимальні рольові моделі; 

 казкотерапія. Методика передбачає використання казок, щоб зняти емоційну напругу та 
зцілити дитину. Діти можуть писати казки, драматизувати їх, замальовувати. Казкотерапія дозволяє 
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дітям отримати уявлення про життя, вивчити моральні норми та принципи. Крім того, казки 
дозволяють навчити дитину, як долати страхи, бути терпимими;  

 ігротерапія виступає способом, що дозволяє моделювати відносини з навколишнім світом 
у процесі гри. Дана методика знімає напругу, розвиває у фізичному та пізнавальному плані, 
дозволяє занурити дитину в атмосферу безпеки та комфорту; 

 лялькотерапія – це діяльність, при якій використовують маски, ляльки та маріонетки. Вона може 
застосовуватися як окремий метод або виступати додатковою технікою для драматерапії, ігротерапії 
тощо. Професіонали відзначають ефективність використання лялькових театрів у процесі терапії. При 
цьому процес грунтується або на вигаданих постановках, або на виставах, що підходять під ситуацію [3].  

На уроках застосування арт-технологій відбувається на різних етапах, під час засвоєння нових 
знань, або ж закріплення та рефлексії. Під час уроків читання учні активно малюють ілюстрації, 
оформляють казки. За цими ілюстраціями вміють переказувати твір. На уроках мови арт-технологія – 
відмінний інструмент у запам'ятовування правил. На уроках математики застосовується і художнє 
ліплення, що підвищує рівень пізнавальної активності. Через конструювання предметів математика 
набуває практичного характеру. 

Важлива функція мистецтва у тому, що це унікальний спосіб передачі універсального та 
індивідуального людського досвіду. Більшість педагогічних технологій, що застосовуються під час 
навчання та виховання молодших школярів, спрямовані на розвиток таких психічних процесів як 
мислення, пам'ять, увага, воля. Сфера впливу арт-технології ширша: вона зачіпає як зазначені 
психічні процеси, так і поширюється на емоційну сферу молодших школярів. Саме завдяки арт-
технологіям глибоко вивчається та активно використовується сам процес творчості, як спосіб 
дослідження реальності й пізнання чогось нового, досі не відомого [1, с.109].  

Прийоми та методи арт-технологій та релаксаційні-хвилинки з музичним супроводом та 
візуальною підтримкою педагога на уроці в ігровій формі для школярів – один із шляхів зняття 
внутрішньої напруги. Релаксаційні вправи – це поєднання музики, руху та мови: дихальна 
гімнастика, фізкультхвилинки, гімнастика для очей, рухливі ігри, пальчикова гімнастика, 
танцювальні паузи, слухова гімнастика. Релаксація сприяє розвитку фізичної та емоційної 
активності дітей, виразності рухів, вихованню вміння перевтілюватися; допомагає школярам зняти 
психічну напругу, усунути скутість, відновити сили, збільшити запас енергії, а також вчить 
розслаблятися; сприяє концентрації уваги, розвитку почуття ритму, а також, стимулюючи 
рухливість, покращує загальний стан здоров'я та сприяє взаємодії. 

Арт-технологія пропонує різні форми роботи з учнями. За кількістю учасників виділяють 
індивідуальну, групову, колективну форми, за рівнем активності учасників – пасивну, активну, 
змішану форми роботи з учнями. 

Урок, на якому використовуються арт-технології, розкріпачує внутрішні сили дитини, 
полегшує спілкування, мовленнєву діяльність, здатність самовираження, навчає проєктуванню, 
прогнозуванню своїх власних дій. Учень працює з інтересом, якщо він виконує посильне йому 
завдання. Заняття, проведені із застосуванням арт-технології, дають величезне моральне 
задоволення, значно активізують резервні можливості учнів, що сприяє підвищенню мотивації до 
навчання, дає можливість розширити та поглибити рівень пізнавальної активності, пробудити в 
учнів прагнення поглибленого вивчення навчального матеріалу, розвивати творчі здібності. 
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ІНОЗЕМНИЙ СТУДЕНТ ЯК УЧАСНИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

За останні роки зросла кількість іноземних студентів, які здобувають освіту у вищих навчальних 

закладах України. Водночас, іноземні студенти, які навчаються у вітчизняних освітніх закладах 

відрізняються певними специфічними особливостями, що необхідно обов’язково враховувати в 

організації навчально-виховного процесу [1, с. 340]. 

Одна з найбільш популярних спеціальностей, яку обирають іноземні здобувачі освіти, є 

медицина, вивчення котрої має ряд особливостей.  Отримання медичної освіти пов’язане з 

вивченням великого об’єму інформації, складністю термінології та процесом засвоєння 

професійних навичок, що є складним завданням для будь-якого студента. Поряд з цим, не менш 

значимим аспектом для іноземних громадян є адаптація до життя в іншій країні. Іноземному 

студенту необхідно звикнути до нових кліматичних і побутових умов, до нової освітньої системи, 

до нової мови спілкування, до міжнародного характеру навчальних груп і потоків. Процес адаптації 

є складним і покроковим, відповідальність за який лежить і на викладачах. Важливо не лише 

зацікавити студентів своїм предметом, а й проявляти толерантність до представників різних країн і 

культур, приймати участь в організації та проведенні виховної роботи. 

Важливим фактором ефективності навчального процесу є урахування психофізіологічних, етнічних, 

національно-релігійних особливостей іноземних здобувачів освіти. Правильний вибір педагогічних 

засобів та психологічних підходів впливає на підвищення рівня теоретичних знань та практичних 

навичок студентів та їх успішній та швидкій адаптації до нового соціокультурного середовища. Важливо 

враховувати і індивідуальні особливості студентів, а також проявляти методичну гнучкість. 

Звісно, основною метою навчання іноземних студентів має бути забезпечення високоякісної 

підготовки спеціалістів, що впливає на зростання престижу вищої школи України. Але, крім 

фахової підготовки, в освітньому процесі важливе значення має і  проведення спеціального 

комплексу заходів, спрямованих на соціально-психологічну адаптацію іноземних студентів. 
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ЗАСОБАМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Проблема специфіки розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку була та залишається 

актуальною в контексті психолого-педагогічних досліджень. Аналіз наукових здобутків дає змогу 

констатувати небажані тенденції, що відзначаються в розвитку дошкільників, зокрема це збільшення 

кількості дітей, у яких спостерігається зростання рівня фрустрації, депресивності, емоційної напруги. 

До факторів, що впливають на розвиток емоційної сфери, за даними досліджень, належать соціально-

психологічні умови життєдіяльності дитини, техногенні та екологічні виклики сьогодення.  

Питання розвитку емоційної сфери дітей піднімали в своїх напрацюваннях багато вчених: 

М. Аскаріна, К. Бібанова, Л. Виготський, Н. Денисова, О. Запорожець, Л. Зіньківський, О. Кононко, 

В. Кудрявцев, А. Кошелєва, Я. Неверович, Л. Стрєлкова, М. Фігурін та інші, що дозволяє 

констатувати важливість даного напряму досліджень, адже насамперед емоції тісно пов’язані з іншими 

функціями психіки та значно впливають на становлення дитини як особистості [2, c. 30]. Проте аналіз 

передового психолого-педагогічного досвіду свідчить про недостатню кількість уваги, що приділяється 

емоційному розвитку дітей старшого дошкільного віку. Тому, спираючись на особистісно-орієнтовану 

модель сучасної освіти, наукові положення про здійснення психолого-педагогічного впливу через 

внутрішній світ дитини, ми вважаємо доцільним розкрити питання розвитку емоційної сфери дітей 

старшого дошкільного віку за допомогою засобів зображувальної діяльності.  

Обираючи способи поведінки, діти дошкільного віку керуються у першу чергу емоціями, адже 

вони супроводжують їхні відчуття, регулюють практичні дії, розумову діяльність, доповнюють 

значущим та чудовим навколишній світ.   

І. Мельничук стверджує, що за період дитинства особливості емоцій змінюються у зв’язку з 

ускладненням стосунків дитини з оточуючим світом. Разом із переживанням задоволення чи 

незадоволення у дитини виникають більш складні відчуття, викликані тим, наскільки добре вона 

виконала свої обов’язки, яке значення мають її дії для інших людей і якою мірою вона дотримується 

норм і правил поведінки [3, с.153].  

Діти старшого дошкільного віку потребують позитивної оцінки від дорослих, вони мають велику 

потребу у спілкуванні. Саме визнання дорослих сприяє радісному настрою дитини. І навпаки: якщо 

вона не знаходить позитивного відгуку зі сторони близьких їй людей, це позначається на її настрої. 

Педагогам та батькам треба розуміти, що вони мають справу з організмом дитини, що розвивається, з 

мозком, період дозрівання якого ще не завершився, а потенційні ж можливості розвитку психіки 

надзвичайно потужні [4]. Тому необхідно вибудовувати таку систему емоційного корегування, яка 

забезпечить дитині старшого дошкільного віку необхідні результати шляхом виваженого виховного 

впливу, враховуючи фізичні та нервово психічні витрати дитини.  

Таким чином, першими кроками до внутрішнього світу дошкільника є позитивні емоції та 

переживання, які завдяки цілеспрямованому та продуманому освітньому процесу перетворяться на 

почуття, що вибудовують стійке ставлення до певних явищ дійсності. 

Зображувальна діяльність є одним із засобів розвитку емоційної сфери дітей. Вона надає можливість 

доступними засобами виразити емоційний стан дитини, її ставлення до навколишнього світу, вміння 

самостійно створювати прекрасне, а також розвиває вміння бачити прекрасне у повсякденному житті, у 

творах мистецтва тощо. Заняття із зображувальної діяльності (малювання, ліплення, аплікації, 

конструювання) надають можливість дитині не лише здобути нові знання та вміння, але й емоційно 

відгукнутися на подану інформацію, на власний продукт творчості за допомогою різних засобів. Одним 
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із таких засобів є колір. Саме знання кольорів, їх поділ на теплі, холодні дає дитині можливість 

відобразити настрій у власному творчому продукті. Тому педагогам та батькам, при плануванні 

зображувальної діяльності дитини ми рекомендуємо не давати установки на використання того чи 

іншого кольору, а навпаки дати можливість дитині самовиразитися, адже в сучасному світі діти схильні 

приховувати свій емоційний стан, і відслідкувати це можна саме через зображувальну діяльність.  

Також позитивний вплив на розвиток емоційної сфери старших дошкільників мають заняття 

самостійною художньою діяльністю та створення художніх образів за власним задумом. Вони 

сприяють самовираженню дитини, формують особистісні риси характеру, надають можливість 

вираження власного «Я», що підкреслюють державні документи в галузі дошкільної освіти [1]. 

Не можливо не згадати заняття з використанням нетрадиційних технік зображувальної діяльності. У 

ході яких розвиваються не лише креативні можливості, а й досягається високий рівень зацікавленості 

дітей, збагачення їх емоційної сфери. Робота з новими та нестандартними для творчості матеріалами та 

техніками приносить дітям не тільки задоволення та гарний настрій, а й сприяє активному засвоєнню 

нових знань, закріпленню умінь та навичок, розвитку творчих здібностей кожної особистості. 

Діти старшого дошкільного віку вже спроможні передати через різні види зображувальної 

діяльності власні емоції. Тому позитивною практикою для педагогів ЗДО буде впровадження в 

індивідуальну роботу з дітьми міні-занять, ігор творчого спрямування, де діти зможуть виразити 

власні емоції за допомогою малювання, ліплення, аплікації, конструювання. 

Як висновок, можемо сказати, що емоції відіграють у житті дитини особливу роль. Знання 

педагогами та батьками особливостей емоційної сфери є одним з найважливіших засобів розвитку 

дитини. Зображувальна діяльність є одним з дієвих способів вираження різного роду емоцій, 

зокрема й негативних. Через продукти творчої діяльності легше зрозуміти не завжди відкриті 

переживання дітей, запобігти чи допомогти їх подолати. Під час зображувальної діяльності дитина 

дає вихід своїм переживанням, і виражає своє позитивне чи негативне ставлення до тих чи інших 

образів. Цілеспрямоване передавання власних емоційних станів через зображувальну діяльність дає 

позитивний ефект та дає змогу їх подолати.  
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АВТОНОМІЯ» 
 

Освіта є рушійною силою для розвитку будь-якого суспільства. Сучасність характеризується 

постійним пошуком ефективної та успішної моделі його розвитку, які б включали в себе усі новації, 

сучасні технології та всесвітні тенденції. 

Аналіз останніх публікацій дозволив відокремити таке поняття як «автономія», яка широко 

застосовується в освіті та освітньому процесі як в Україні так і за кордоном [1]. 

Компаративний аналіз літератури поняття «навчальна автономія» дає можливість підсумувати, 

що існує неоднозначність у визначенні поняття «навчальна автономія», а також недостатньо 

вивчені  засоби реалізації автономії в навчальному процесі у закладах вищої освіти України. 

Під час вивчення літературних джерел нами виявлено, що існують декілька видів «автономії», які 

застосовуються у закладах вищої освіти. У першу чергу розглянемо питання «автономії» 

самоврядування ЗВО, згідно статті 6 Закону України «Про вищу освіту», до складу «автономії» 

закладів освіти  належать «академічна автономія», «організаційна автономія», «кадрова автономія» та 

«фінансова автономія».  Як зазначено у методичних рекомендаціях «Автономія як шлях до 

ефективного менеджменту школи (2019), автономізація діяльності закладу чи установи передбачає 

передачу або розподіл управлінських повноважень, а також «…передбачає високий фаховий рівень 

місцевого менеджменту, його готовність до прийняття досить часто непопулярних рішень, а також, 

що найголовніше, його готовність брати на себе відповідальність за результати прийнятих рішень» [1]. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що «академічна автономія» це «первинна» автономія, яка 

визначає особливість та спеціалізацію закладу освіти для надання освітніх послуг. У свою чергу 

«організаційна автономія» закладу передбачає виявлення усіх заходів для забезпечення права на 

освіту усіх учасників освітнього процесу. Особлива увага приділяється «кадровій автономії», яка 

допомагає закладу ефективно вирішувати свої кадрові питання для надання якісних освітніх послуг 

усім здобувачам освіти. При цьому, «фінансова автономія» надає певні права та повноваження для 

ефективної реалізації цілей, завдань закладу [1]. 

Особливу увагу при вивченні питання автономії хотілось би приділити поняттю «навчальна автономія», 

яка, згідно аналізу багатьох вітчизняних та закордонних джерел, виступає як здатність студентом брати на 

себе відповідальність за навчальний процес та є необхідним компонентом сучасної освіти [2].  

Першим, хто використав у літературі поняття «навчальна автономія», вважають Джона Дьюї 

(1966), американського психолога, педагога, філософа, чиї педагогічні погляди вплинули на 

розвиток навчання у США та світі [3]. 

На думку деяких вчених та науковців, які вивчають питання автономії з різних кутів, «навчальна 

автономія» є передумовою індивідуалізації освітнього процесу. Саме тому, автономія тісно 

пов’язана з особистісно орієнтованим навчанням та високим рівнем професійної підготовки 

фахівців на основі використання цифрових технологій [4]. 

Як зазначає Ф. Бенсон (Benson P.), автономію можна охарактеризувати як здатність брати на 

себе відповідальність за власне навчання або контролювати цей процес [5]. 

Отже, підсумовуючи можна сказати про наявність декількох видів автономії освітнього 

процесу, які мають близьку мету – вдосконалити та усучаснити освітній процес, який би не тільки 

відповідав сьогоденним вимогам та світовим тенденціям, а, також, мав практичне застосування та 

успішні результати навчання.  
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ТЕОРІЯ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
 

Англійський психіатр і психоаналітик Джон Боулбі в побудові «теорії прив’язаності» 

відштовхувався від психоаналізу З. Фрейда, тому особливу увагу приділив вивченню перших років 

життя людини, коли мати і малюк знаходяться в особливій взаємодії, яка надалі значно впливає на 

психологічний розвиток дитини та подальше функціонування в дитинстві, отроцтві і зрілому віці.  
Вирішальне значення у формуванні надійної прихильності, відповідно до даної теорії, має 

якість батьківського догляду, хоча і немовлята, зі свого боку, грають у цьому деяку роль, 

стимулюючи всіма наявними в їх розпорядженні засобами (особливо криком, плачем) своїх батьків 

до прояв турботи і ніжних почуттів. Як продукт еволюції, дитина відчуває інстинктивну потребу 

залишатися поруч з об'єктом прив'язаності, втрата контакту з ним може означати, що він загине. [1] 

Дитина, у якої не сформувалися прив’язаності, будуть притаманні: 

1) страх, породжений невпевненістю в собі, комплексу неповноцінності, агресія; 

2) несправедливі звинувачення, приниження; 

3) нервове напруження, стреси; 

4) самотність; 

5) тотальна неуспішність; 

Постійно втрачаючи зв’язки з близькими людьми, дитина втрачає й здатність прив’язуватися. З 

цього приводу Боулбі зазначив, що позбавлені любові особистості використовують інших тільки у 

власних корисливих інтересах і здаються неспроможними побудувати з іншою людиною люблячі, 

тривалі стосунки. [2] 

Першим дослідником, що на практиці підтвердив теорію Боулбі, стала Мері Ейнсворт. Вона 

розробила й застосувала метод дослідження прив’язаності, відомий як «ситуація з незнайомим 

дорослим». Завдяки цьому експерименту, вдалося виділити 4 основних способи прив’язаності: 

1. Безпечна (надійна) прив’язаність – це діти, які можуть покластися на значущих дорослих з 

упевненістю, що їх потреби в близькості, емоційної підтримки та захисту будуть задоволені. 

У дорослих з таким типом прихильності багато різних безпечних відносин. Це люди, які можуть 

будувати близькі стосунки. У них є страхи, побоювання, сором і почуття, але рівень довіри до світу 

досить високий, тому вони можуть з цим справлятися. Вони впевнені в собі, у своїх відносинах і 
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партнерах. І здатні перевіряти страхи про світ і зберігають здатність до змін. Вони відчувають себе 

комфортно в близькості, але залишаються при цьому незалежними. І балансують між. Такі люди 

вирішують завдання вищого порядку, ніж рівні безпеки. 

2. Уникаюча прив’язаність (тривожно уникає) – сформувалася у відповідь на дистантність, 

холодність або відкидання матері. Такі люди дуже недовірливі в стосунках. Можуть говорити 

відверто про себе і сприймаються як відкриті, контактні особи, але відчуття поруч з ними 

недозв’язку. Якщо наближатися, вони будуть віддалятися. Досвід у відносинах – краще було б в 

них не перебувати. Це діти, які зрозуміли, що потреба в близькості призводить до розчарування, і 

намагаються уникати її. Діти формують такі рішення, коли батьки дуже хочуть поглинути, занадто 

опікали — хочеться втекти. Або, навпаки, коли зовсім не було відгуку або реакції на їхні потреби, 

де сформувалася апатія до відносин.  

3. Амбівалентний вид прив’язаності (тривожно-стійкий) – дуже потребують прихильності та 

пов’язаності з іншими. Формується, коли дитина не впевнена, що мати буде поруч, коли вона 

знадобитися. Чи не відчуває себе спокійно і в безпеці поряд з нею. Такі люди можуть дуже стрімко 

наближатися і так само стрімко віддалятися. Немає середини. Відчувають і перевіряють відносини 

на міцність. Мають значний рівень невдоволення собою і партнером. Можуть бути емоційно 

експресивні, неспокійні й імпульсивні в стосунках. 

4. Дезорганізуюча прив’язаність – найскладніший тип прив’язаності, який пов’язаний з 

серйозними психологічними травмами. Такі люди на психотичному рівні організації будують 

відносини. Вони роблять щось, що не буде вами усвідомлено і що не матиме вербального сенсу, але 

буде міняти вас. Дуже чутливі. Вони знають будь-яку вашу реакцію, про що промовчали та що мали 

на увазі.  

Способи прив’язаності можуть бути змішаними. [3] 

Тому збереження цього зв'язку впродовж дорослого життя є джерелом безпеки, радості та 

впевненості. Це своєрідне відчуття того, що близька нам людина й надалі буде для нас доступною.  
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ТІНЬОВЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛЬНІ ТА 

МОРАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ  НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

З метою зниження податкового навантаження, що особливо актуальне під час дії карантинних 

обмежень, велика кількість суб’єктів господарювання вдалась до приховування масштабів бізнесу 

і реального обсягу фонду оплати праці. За даними Держстату кожний п’ятий українець працює на 

умовах тіньової зайнятості, тобто приблизно 10 млн. економічно активних громадян працюють 

неофіційно. Реально задекларований фонд оплати праці в країні через тінізацію трудових відносин 

на чверть або приблизно на 22 млрд.грн. нижчий, ніж має бути. З боку держави у розрізі 

наповнюваності бюджету ця цифра прирівнюється до близько 8 млрд.грн. недоотриманих 

податкових внесків та зборів щомісяця. Проте з точки зору власників бізнесу та найманих 

працівників ця цифра означала економію обігових коштів (22% несплаченого ЄСВ 

підприємствами) та отримання на 20% вищої зарплатні робітниками (відсутність оподаткування у 

вигляді 1,5%  військового збору та 18% податку на доходи для робітників) [1]. Зважаючи на вказані 

факти варто більш глибоко проаналізувати зміни у добробуті робітників через приховування 

трудових правовідносин та можливі його наслідки. 

Такі вітчизняні науковці як І.Ф. Гнибіденко, Е.М. Лібанова, А.М. Колота та інші дослідники 

зробили вагомий внесок у трактування поняття тіньова зайнятість, виділили її різновиди та 

характерні риси, зазначили негативні наслідки як для держави в цілому, так і для кожного учасника 

тіньового ринку праці. Проте систематичне підвищення соціальних стандартів в Україні, яке 

призводить до збільшення пенсій та соціальної допомоги вразливим категоріям громадян, 

посилення адміністративної, кримінальної та фінансової відповідальності за виплату та отримання 

тіньових доходів і ухиляння від сплати податків диктують необхідність регулярного вивчення цього 

явища та трактування його наслідків як для держави, так і для найманих працівників.  

Повне або часткове отримання тіньовим робітником заробітної плати «в конверті» більшістю 

учасників тіньового ринку праці розглядається як покращення добробуту та статків. Однак з іншого 

боку такий працівник стає соціально вразливим через низку факторів. По - перше, припинення 

неофіційних правових відносин не дозволить працівнику звернутись до Управління праці та 

соціального захисту населення з метою працевлаштування та тимчасового отримання допомоги по 

безробіттю. По - друге, повне отримання тіньової зарплатні та відсутність оформленого трудового 

договору не надає працівникові права на внесення відпрацьованого часу до страхового трудового 

стажу, який безпосередньо впливає на розмір пенсійного забезпечення. Так, пенсіонери, які вийшли 

на пенсію за віком та мають необхідний стаж (35 років для чоловіків та 35 років для жінок) можуть 

розраховувати щонайменше на 2600 грн пенсійного забезпечення, тоді як українці із дефіцитом стажу – 

лише на 1934 грн. [2]. По - третє, відсутність офіційно оформлених трудових відносин у хоча б одного 

члена родини унеможливлює оформлення таких видів державної соціальної допомоги як житлово-

комунальна субсидія, допомога малозабезпеченим родинам тощо. По – четверте, працівник тіньового 

сектору зазвичай не має права на щорічну оплачувану відпустку, на отримання лікарняних, на 

встановлення прозорого робочого графіку та забезпечення належних і безпечних умов праці, 

що в комплексі призводить до стресових ситуацій та погіршення загального стану здоров’я робітника.  

Такі негативні наслідки, якщо їх оцінити з точки зору втрачених вигід, у багато разів 

перевищують суму коштів, заощаджених на несплаті податків.  Враховуючи, що керівництво 

держави обіцяє розповсюдження фінансової відповідальності за приховування доходів не тільки на 

роботодавців, а й на найманих працівників тіньового бізнесу, неформальна трудова зайнятість 

не несе жодної вигоди найманому працівникові.  
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З метою детінізації трудових відносин однією з нагальних мір з боку держави має стати 

загальнодержавна інформаційна кампанія в засобах масової інформації та в соцмережах, спрямована 

на підвищення правової обізнаності громадян у розрізі соціальних і трудових прав та гарантій. 
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PCB MANUFACTURING TECHNOLOGY 

 
Printed circuit board - the most important assembly of electronic devices that secures components and 

connects them in an electrical circuit to transmit signals over printed conductors. PCBs have become the 
dominant mounting elements in electronic devices since 1952.  

The following requirements are set for the materials for the production of printed circuit boards: the 
basis of the printed circuit board is a dielectric with high chemical and thermal resistance, minimal 
deformation and water absorption, the resistivity must be at least 1010 Ohms. Glass fiber laminate (ST) is 
widely used as a PP dielectric, which is obtained by impregnating alkali-free glass fabrics with 
epoxyphenol-formaldehyde varnish (EFFL) on vertical impregnating machines with drying. The production 
process for the manufacture of electronic circuits can be described as follows:  

1. Material blanks are cut to the required size.  
2. Holes are drilled into the workpiece to install components and create electrical connections between layers  
The PCB can accommodate up to 1000 holes with a diameter of about 100 µm. Glass chips formed 

when drilling fiberglass is an abrasive material, therefore special carbide drills are used, rotating at speeds 
up to 1500 rpm. Drill positioning accuracy up to 5 microns.   

3. Copper Electroplating Line 
After flushing the surface, an electrically conductive layer is created on the dielectric walls of the holes. 

The electrically conductive layer is created by washing the boards in a suspension containing electrically 
conductive graphite, followed by drying. An electrically conductive layer applied to the walls of the holes 
allows the electrochemical deposition of copper to a thickness of up to 20 µm. This copper layer provides 
good electrical contact between conductors on opposite sides of the board. Electroplating of copper is 
carried out on the Electroplating line, which consists of several baths. Modern technologies allow copper 
deposition with high uniformity in deep holes with board thickness to hole diameter ratios up to 10. 

4. Photoresist application module 
To create a pattern of conductors, contact pads, protective. A film photoresist is applied to both PCB 

surfaces. Blank boards are moved from one room to another through the gateway. In the module, film 
photoresist is laminated on both sides of the printed circuit board. Photomasks are used to create a drawing 
of conductors, contact pads and masks. Black spots on the photomask are formed by exposed areas of the 
film. Exposure is carried out on a photoplotter, in which a light beam scans specific areas of the film. The 
photoplotter is controlled by a computer in accordance with the technological drawing of the board. After 
exposure, the film is developed and dried. During the exposure stage of the printed circuit board, light passes 
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through the transparent areas of the photoresist and exposes the photoresist. The illuminated areas of the 
photoresist acquire the ability to dissolve in the developer solution. Exposure is carried out from both sides 
through two combined photomasks. To prevent the photomask and the board from changing their 
dimensions due to heating by the exposure light of the exposure setup, the board must be cooled. In the 
development module, the board is washed from both sides by jets of developer, then by jets of water for 
rinsing. Technological parameters of development are set from a single computer network of the enterprise 
or from the control panel. At the end of the movement in this module, the board is dried with hot air. 

5. Etching module 
After the resistive mask is formed, the copper foil is etched. The photoresist protects areas of the 

underlying film from etching. 
In the etching module, the board is jet-etched from both sides. Etching is carried out in a copper-

ammonium solution. The board moves along the conveyor and is washed from both sides by jets of the 
etchant. The closed working volume of the chamber ensures normal working conditions for the personnel. 
The composition of the etchant is continuously being adjusted and the electrolytic utilization of copper and 
etching solution is being carried out. After etching, the photoresist mask is washed off in an organic 
solvent solution. Then washed with jets of water and dried with warm air. The best drying quality is 
achieved in an infrared oven. After drying, the result is a double-sided PCB with plated holes [1]. 
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CRUCIAL STEPS IN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 
 

Deposition. The process begins with a silicon wafer. Wafers are sliced from a salami-shaped bar of 

99.99% pure silicon (known as an 'ingot') and polished to extreme smoothness. Thin films of conducting, 

isolating or semiconducting materials – depending on the type of the structure being made – are deposited 

on the wafer to enable the first layer to be printed on it. This important step is commonly known as 

'deposition'. As microchip structures 'shrink', the process of patterning the wafer becomes more complex. 

Advances in deposition, as well as etch and lithography – more on that later – are enablers of shrink and the 

pursuit of Moore's Law. These advances include the use of new materials and innovations that enable 

increased precision when depositing these materials. 

Photoresist coating. The wafer is then covered with a light-sensitive coating called 'photoresist', or 

'resist' for short. There are two types of resist: positive and negative. The main difference between positive 

and negative resist is the chemical structure of the material and the way that the resist reacts with light. With 

positive resist, the areas exposed to ultraviolet light change their structure and are made more soluble – 

ready for etching and deposition. The opposite is true for negative resist, where areas hit by light polymerize, 

meaning they become stronger and more difficult to dissolve. Positive resist is most used in semiconductor 

manufacturing because its higher resolution capability makes it the better choice for the lithography stage. 

Several companies around the world produce resist for semiconductor manufacturing, such as Fujifilm 

Electronics Materials, The Dow Chemical Company and JSR Corporation. 

Lithography. Lithography is a crucial step in the chipmaking process, because it determines just how 

small the transistors on a chip can be. During this stage, the chip wafer is inserted into a lithography machine 

(that's us!) where it's exposed to deep ultraviolet (DUV) or extreme ultraviolet (EUV) light. This light has 
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a wavelength anywhere from 365 nm for less complex chip designs to 13.5 nm, which is used to produce 

some of the finest details of a chip – some of which are thousands of times smaller than a grain of sand. 

Light is projected onto the wafer through the 'reticle', which holds the blueprint of the pattern to be printed. 

The system's optics (lenses in a DUV system and mirrors in an EUV system) shrink and focus the pattern 

onto the resist layer. As explained earlier, when light hits the resist, it causes a chemical change that enables 

the pattern from the reticle to be replicated onto the resist layer.  

Getting the pattern exactly right every time is a tricky task. Particle interference, refraction and other physical 

or chemical defects can occur during this process. That's why, sometimes, the pattern needs to be optimized by 

intentionally deforming the blueprint, so you're left with the exact pattern that you need. Our systems do this by 

combining algorithmic models with data from our systems and test wafers in a process referred to as 

'computational lithography'. The resulting blueprint might look different from the pattern it eventually prints, but 

that's exactly the point. Everything we do is focused on getting the printed patterns just right. 

Etch. The next step is to remove the degraded resist to reveal the intended pattern. During 'etch', the 

wafer is baked and developed, and some of the resist is washed away to reveal a 3D pattern of open channels. 

Etch processes must precisely and consistently form increasingly conductive features without impacting the 

overall integrity and stability of the chip structure. Advanced etch technology is enabling chipmakers to use 

double, quadruple and spacer-based patterning to create the tiny features of the most modern chip designs. 

As with resist, there are two types of etch: 'wet' and 'dry'. Dry etching uses gases to define the exposed 

pattern on the wafer. Wet etching uses chemical baths to wash the wafer. Companies such as Lam Research, 

Oxford Instruments and SEMES develop semiconductor etching systems. 

Chips are made up of dozens of layers. So, it's important that etching is carefully controlled so as not to 

damage the underlying layers of a multilayer microchip structure or – if the etching is intended to create a 

cavity in the structure – to ensure the depth of the cavity is exactly right. When you consider that some 

microchip designs such as 3D NAND are reaching up to 175 layers, this step is becoming increasingly 

important – and difficult. 

Ionization. Once patterns are etched in the wafer, the wafer may be bombarded with positive or 

negative ions to tune the electrical conducting properties of part of the pattern. Raw silicon – the material 

the wafer is made of – is not a perfect insulator or a perfect conductor. Silicon's electrical properties are 

somewhere in between. Directing electrically charged ions into the silicon crystal allows the flow of 

electricity to be controlled and transistors – the electronic switches that are the basic building blocks of 

microchips – to be created. This is 'ionization', also known as 'ion implantation'. After the layer is ionized, 

the remaining sections of resist that were protecting areas that should not be etched or ionized are removed. 

Packaging. The entire process of creating a silicon wafer with working chips consists of thousands of 

steps and can take more than three months from design to production. To get the chips out of the wafer, it 

is sliced and diced with a diamond saw into individual chips. Cut from a 300-mm wafer, the size most often 

used in semiconductor manufacturing, these so-called 'dies' differ in size for various chips. Some wafers 

can contain thousands of chips, while others contain just a few dozen. The chip die is then placed onto a 

'substrate'. This is a type of baseboard for the microchip die that uses metal foils to direct the input and 

output signals of a chip to other parts of a system. And to close the lid, a 'heat spreader' is placed on top. 

This heat spreader is a small, flat metal protective container holding a cooling solution that ensures the 

microchip stays cool during operation [1]. 
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LOW-TEMPERATURE CONDUCTIVITY STUDY OF MULTIORGANIC 
SOLVENT ELECTROLYTE FOR LITHIUM-SULFUR RECHARGEABLE 

BATTERY APPLICATION 
 
The first chemical current source was invented by the Italian scientist Alessandro Volta in 1800. It was 

a "Voltaic element" - a vessel with sulfuric acid with zinc and copper plates dipped into it, with wire current 
leads. Then the scientist assembled a battery of these elements, which was later called the "voltaic column". 

Over time, new methods of making batteries and new materials that can be used began to appear in the 
scientific space all this was done in order to increase the efficiency of these batteries, increase the 
environmental friendliness of their production, make them cheaper and extend their service life [2]. 

Lithium-sulfur batteries have become an attractive option for new-generation high-performance 
batteries due to their high theoretical capacity (1,675 mAh/g) and specific energy (2,600 Wh/kg), which is 
up to three times higher than that of the commercially viable Li ion batteries but this version of the batteries 
has disadvantages sometimes the capacity of such batteries falls and they become more efficient to use this 
solution in commercial conditions/ 

According to the author for the study, the typical operation of lithium-ion batteries requires a 
temperature of -40 degrees to 60. Properly composed electrolyte will help to improve performance in such 
temperature conditions. 

Thus it is necessary to find an electrolyte that can maintain the required efficiency of the battery at low 
temperatures. 

Organic electrolytes containing as solvents, lithium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide 
(Li(CF3SO2)2N), and a mixture of cyclic or linear ethers as solvents, namely, 1,3-dioxolane, 1,2-
dimethoxyethane, and tetraethylene glycol dimethyl ether, are commonly reported and used for lithium-sulfur 
batteries because of their good thermal stability and excellent hydrolytic stability compared to LiPF6 which is 
popularly used in lithium-ion batteries Gao et al. found that the solvents in the electrolyte for the lithium-sulfur 
battery played an important role in affecting the electrochemical performance, but the lithium salts had no 
apparent effects. Such ethereal solvents (DOL/DME and TEGDME) with low viscosity could be appropriate 
solvents because they could lead to the complete reduction of soluble polysulfide during the cycle.  

Moreover, X-ray absorption spectra revealed that reduced sulfur species could chemically react with 
carbonate-based solvents, such as EC, PC, and DEC, making them unsuitable for lithium-sulfur batteries. 
The glyme structure of TEGDME with high donor number and dielectric constant (εr) of 7,9 helps in the 
dissociation of lithium salt and active sulfur materials Barchasz et al. experimented on various ether 
electrolytes with different structures and found that the electrochemical performance of the TEGDME 
electrolyte was promising than that of other ether groups. This behavior could be explained by the presence 
of more solvating oxygen atoms in the glyme structure of TEGDME; therefore, it solubilizes and dissociates 
Li salts and polysulfide compounds well. Li et al. reported the electrochemical performance of carbonate-
based electrolyte systems such as EC : DMC, EC : DEC, and EC : DEC : FEC in LiPF6 salt for lithium-
sulfur batteries across a wide temperature range from −20°C to 55°C, wherein the future applicability of 
this alucone-coated sulfur cathode was well demonstrated . 

In order to obtain more accurate and better results, solvents for batteries were purchased with a high 
frequency of substance and in the subsequent experiment, additional purification of these components did 
not occur. All available chemicals substances involved in the experiment were stored in a chemical fume 
hood as noted in the article in the experiment involved solvents such as DME, DOL і TEGDME and salt 
Li(CF3SO2)2. The whole cycle of electrolyte preparation took place in a special chemical box through which 
high pure argon gas (99,9995%) was constantly sold. 

The highest accuracy of the experiment, the experiment was performed with different concentrations 
of salt (LiTFSI) concentrations from 0.2 M to 2.0 M  Solvents during electrolyte preparation DME, DOL і 
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TEGDME first mixed in equal volumetric proportions and then prepared a mixture in a ratio of 3: 2: 1 
conductivity was measured by multichannel spectroscopy (MCS-10) .  

According to the author, this method is ideal for this study because it is the latest tool of electrochemical 
research, it is designed to measure the conductivity of electrolytes in a wide range of temperatures. Usually 
it is from -40 to 150 degrees. 

According to the results of the study of conductive electrolytes with different concentrations at different 
temperatures depends on many factors the conductivity of the electrolyte increased as the salt concentration 
increased 1,0 М from 1,4 М.  

The maximum conductivity value was obtained in the range of LiTFSI salt concentration from 1.0 M 
to 1.4 M in a wide temperature range. This indicates that a minimum salt concentration of more than 1.0 M 
was required to form a sufficient amount of salt ions to participate in the electrochemical reaction. 

As the temperature increased from 0 ° C to 60 ° C, the maximum conductivity shifted from 1.2 M to 
1.4 M, which was associated with a decrease in electrolyte viscosity. It is clearly shown that the optimal salt 
concentration was 1.0 M at -40 ° C to 0 ° C, while it was increased in the range from 1.2 M to 1.4 M at a 
temperature of 0°C to 60°C [1]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХМАРНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ 
 
На сьогоднішній день дуже стрімко розвивається інформаційний світ, глобальна мережа 

Інтернет та її всеохоплююче у різних сферах життя та комерційних діяльностях людей, призводить 
до збільшення обсягів інформації, що циркулює та оброблюється. Хмарні веб-сервіси ― це 
програми та платформи, якi існують та працюють на серверах хмарних провайдерів та реалізують 
модель «клієнт-сервер». Хмарні сервіси дають можливість користувачу отримувати доступ до 
сукупності інформаційних та обчислювальних ресурсів, відправивши запит до серверів та 
отримуючи результат. Головна перевага хмарних сервісів полягає в тому, що створюючи акаунт на 
такій платформі, людина зможе отримувати доступ до власної iнформації з будь-якого пристрою в 
будь-якій точці світу. 

За документами Національного Інституту Стандартів і Технологій США виділено п’ять 
основних властивостей хмарних веб-сервісів: 

 Самообслуговування. При отриманні запиту від користувача всі операції з боку надавача 
хмарних послуг повинні бути автоматизовані. 

 Відкритий доступ. Для надання хмарних послуг використовуються стандартні IP мережі 
передачі даних, з боку клієнта взаємодія може здійснюватись з мобільних пристроїв чи інших 
клієнтських платформ. 

https://doi.org/10.1155/2019/8192931
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 Спільні ресурси. Фізичні і віртуальні ресурси хмарних сервісів розділяються і 
перерозподіляються залежно від запитів користувачів без їхнього впливу на вибір, проте можливе 
надсилання високорівневих вимог. 

 Масштабованість. Користувач може здійснювати запит на будь-яку кількість ресурсів, які 
надаються автоматизовано в довільний момент запиту.  

 Збалансованість. У процесі виконання запиту користувача відбувається автоматизоване 
балансування навантаження, що дає можливість оптимізувати витрати ресурсів. Користувач може 
одночасно отримувати дані з кількох серверів розподіленого сховища. 

Безперечними перевагами використання хмарної інфраструктури можна вважати легкий доступ 
до даних і додатків, можливість адміністрування з одного робочого місця, високий рівень 
інформаційної та фізичної безпеки. Пандемія 2020-2021рр. стимулювала додаткове зростання 
попиту на послуги хмарних сервісів.  За прогнозами аналітиків, у 2024 році на хмарні сервіси буде 
припадати 14,2% світових корпоративних витрат на ІТ. Для порівняння: станом на 2021р. цей 
показник складає лише 9,1%. Найбільший ріст у 2021 році очікується на послуги моделі IaaS 
(інфраструктура як сервіс) – 26,6%. При цьому SaaS (ПЗ як сервіс)  з об’ємом витрат у $117,7 млрд 
залишиться найбільшим сегментом ринку хмарних сервісів [1]. 
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ІГРОВА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ 
 

З моменту початку інформаційно-технічної революції світ стрімко рухається в майбутнє, 

створюючи все більш досконалі комп'ютерні системи, щоб полегшити життя людини та збагатити 

його дозвілля. 

Комп'ютерні розваги роблять життя людини більш насиченим і як наслідок - ця потужна 

економічна сфера приносить величезні доходи. Тому не випадково, що особлива роль у житті сучасної 

людини відводиться електронним іграм, перші з яких існували на самій зорі комп'ютерної техніки. 

На планеті сьогодні проживає близько 7,8 млрд. людей, майже 4,8 млрд. (61,5%) мають доступ 

в інтернет. З них 3,1 млрд. грають в ігри. У Newzoo ще у 2018 році передбачили, що до 2023 року 

кількість геймерів досягне 3 млрд. 

За даними Британського порталу GamesIndustry.biz загальний обсяг ринку відеоігор складає 

близько 175 млрд. доларів. Важливий фактор зростання відноситься до глобальної пандемії 

коронавірусу, що змусила сотні мільйонів людей сидіти вдома на ізоляції. Половина загальних 

доходів ($ 86,3 млрд.) належати до мобільних ігор, 29% ($ 51,2 млрд.) ринку тримають приставки, 

а на частку ПК-ігор припадає 22% ($ 37,4 млрд.). Крім того, платформа персональних комп'ютерів 

займає останнє місце за темпами річного зростання - 6,2%. Водночас мобільні ігри зросли на 25,6%, 

а консолі - на 21%. 
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Найчастіше гравці обирають ігри жанрів: action, симулятори, головоломки, стратегії та рольові. 

Над сучасними іграми працюють величезні колективи програмістів (до 650 осіб), сценарії до ігор 

пишуть професійні письменники.  Прибуток від ігрових блокбастерів (Halo 4, Call of Duty і тд) 

перевершує збори від прокату фільмів. 

Але в світі затребувані не тільки супер технологічні комп'ютерні програми. Багато програмістів-

любителів - інді-розробники створюють невеликі ігрові програми, які не володіють сучасною дорогою 

якісною графікою і звуковим супроводом, як ігри популярних компаній. Проте вони часто вносять 

інновації в геймплеї, володіють цікавим сюжетом, грають на ретро почуттях користувачів. В 

результаті чого ігри даної ланки користуються великою популярністю і приносять творцям доходи. 

На відміну від світових лідерів, українська ігрова індустрія ще розвивається, проте вже є 

компанії відомі у світі. Багато хто знає "Козаків" і S.T.A.L.K.E.R. від GSC Game World. З моменту 

свого заснування в 1995 році GSC Game World стала найвідомішою студією розробки ігор в Україні 

та провідною в Європі [3]. 

У квітні 2007 року в усьому світі вийшов найамбітніший проєкт компанії - Survival FPS 

S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, дія якого розгортається в найближчій зоні відчуження Чорнобиля. 

GSC World Publishing відповідала за публікацію назви на територіях колишнього СРСР, а THQ Inc. 

керувала всесвітнім випуском. 

Гра отримала численні нагороди на найбільших міжнародних виставках, тому отримала високу 

оцінку як друкованих, так і онлайн-ЗМІ, а також гравців. Успіх гри підтвердили не лише нагороди 

«Гра року», «Найатмосферніший шутер», а й перші місця в чартах продажів. Тільки на території 

колишнього СРСР за перші два тижні гра розійшлася тиражем понад півмільйона примірників. 

Завдяки двом доповненням, випущеним згодом, світові продажі S.T.A.L.K.E.R. серія ігор на 

сьогодні становить близько п’яти мільйонів копій. 

У теперішній час GSC Game World працює над S.T.A.L.K.E.R. 2. Студія також планує створити 

фільм і серіал на основі S.T.A.L.K.E.R., які будуть запущені одночасно з новою грою. 

Для розробки комп'ютерних ігор використовуються різні технології: Adobe Flash, ActionScript, 

HTML, CSS, AJAX, Java, Unity3D, Adobe (Macromedia) Director, C ++, PHP, ASP .NET, Microsoft 

Silverlight і інші. Історично найбільш популярними були Flash і Java, тому, що використовуючи ці 

технології, можна було легко створювати інтерактивні ігри та анімацію. Однак багато хто з них 

(наприклад Adobe Flash) застаріли і на зміну їм прийшли більш потужні засоби. 

Розробка ігор в Україні зосереджена навколо технології Unity. На другому місці за 

популярністю Unreal Engine та НTML. Також іт-фірми використовують власні движки. 

Найбільше український геймдев створює контент для мобільних платформ. У лідерах Android 

(82%) та IOS (79%). На третьому місці - розробка ігор для PC/Mac. Майже третина пробує свої сили 

у віртуальній реальності, браузери так само ніхто не скасовував. А ось консольні ігри не такі 

популярні серед українських розробників. Платформи Xbox (27%) та Play Station (25%) на шостих, 

сьомих позиціях за обсягом вироблених ігор [1]. 

У сфері розробки ігор в Україні задіяно понад 20 тисяч програмістів. 69% фірм розробляють власні 

ігри. Але в Україні також популярний аутсорсинг - 37,5% допомагають робити ігри для закордонних 

замовників. 25% розробників зараховують себе до інді. Головні офіси 74% українських розробників 

перебувають у рідній країні, проте є офіси також в США, Ізраїлі, Франції, Кіпрі, на Мальті [1]. 

Найпопулярнішими компаніями на ринку є: Playrix, Ubisoft, Plarium, Gameloft, Wargaming [5]. 

Playrix — компанія, яка розробляє і випускає відеоігри для мобільних пристроїв та ПК. Спочатку 

Playrix розробляла лише комп'ютерні ігри серій Fishdom, Royal Envoy, Antlantis та Gardenspaces. Але 

поступово перейшла на мобільні платформи, випустивши ігри Township, Fishdom, Gardenscapes та 

Homescapes. У першому півріччі 2021 року Playrix посіла друге місце у світовому рейтингу видавців 

мобільних ігор. Компанія змогла випередити китайського розробника NetEase [6]. 

Ubisof - єдиний розробник і видавець високобюджетних AAA-ігор, у якого в Україні понад 1000 

співробітників. 20 000 професіоналів Ubisoft, які працюють у більш ніж 40 місцях по всьому світу, 

пов’язані спільною місією – збагатити життя гравців оригінальними та незабутніми ігровими 
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враженнями. Відомими франшизами компанії є: Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Just Dance, 

Rainbow Six та багато інших [4]. 

Портфоліо компанії Plarium налічує більш ніж 20 ігор – від хардкорних колекційних RPG до 

казуальних головоломок. Серед найвідоміших: Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost 

Island: Blast Adventure та франшиза Stormfall. 

Gameloft створює ігри для таких платформ, як Nintendo DS, Macintosh, PlayStation Portable, Wii, 

Xbox 360, Zeebo і для інших, включаючи iPhone, Android, Windows Mobile і bada. У компанії є власні 

проєкти і зроблені спільно з Disney, Marvel тощо. Найвідоміші ігри: серія Asphalt, My Little Pony, 

Sonic PHD, Dungeon Hunter, Six-Guns [5]. 

Wargaming займається повним циклом розробки AAA-відеоігор. Розробили та випустили World 

of Warplanes, займаються розробкою World of Tanks. У цій грі український офіс спеціалізується на 

ігрових подіях з використанням AI. Art-відділ офісу створює арти всім проєктам компанії. 

Більшість українських геймдев-фахівців — чоловіки (70,2%). 41% з цих працівників — це фахівці 

рівня middle, свідчать результати дослідження ринку українського геймдева рекрутингового агентства 

Skillers. Рівень кваліфікації українського геймдева: middle (41%), lead (14%), C-level (7%). Частка 

категорії junior становить лише 9%. Працюють більшість художниками (43,3%). Друге і третє місця 

розділили між собою гейм дизайнер і програмісти з однаковим показником у 15% [7]. 

Отже, ігрових компаній у нашій країні досить багато, і на ринку постійно з’являються нові 

гравці. Деякі розробники  впевнено закріпилися у топах Google Play та App Store, і вже привернули 

увагу світової індустрії. 76% компаній вкладають власні фінанси у розробку, у 14% студії – змішане 

фінансування. Прогнозують, що експорт української IT індустрії зросте до 8,4 млрд доларів США 

до 2025 року. Важливе місце у цій сфері займає створення комп’ютерних ігор з дивовижними 

сюжетами та яскравою графікою. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ 

ПЕРЕВІРКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
 
Досить часто між водіями та працівниками поліції виникають суперечки щодо зупинки та 

огляду транспортного засобу. 
За результатом цієї суперечки водій може бути притягнутий до адміністративної 

відповідальності за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Так що ж робити водіям: дозволяти проводити перевірку автомобіля, чи ні? Відповідності до 

чинного законодавства за України, водій на вимогу працівника поліції наявності на це законних 
підставмає надати можливість провести поверхневий огляд свого транспортного засобу. 

Частиною 4 статті 34 Закону України «Про національну поліцію» передбачено конкретні 
причини для проведення такої перевірки, а саме якщо існує достатньо доказів вважати що: 

В транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується 
незаконним шляхом. 

В транспортному засобі знаходиться річ, продаж якої забороняється або яка несе небезпеку для 
життя або здоров’я людини. 

Транспортний засіб є інструментом вчинення злочину, або перебуває в місці, де може бути 
скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого потрібно провести поверхневий огляд. 

Під час проведення поліцейським поверхневого огляду транспортного засобу, водій має право 
вимагати від нього пояснень щодо підстав для огляду транспортного засобу. 

Оскільки поверхнева перевірка транспортного засобу єзаходом, що обмежує права громадян, 
працівник поліції зобов’язаний роз’яснити водію його права при огляді. 

Якщо все ж таки законні підстави для огляду транспортного засобу є,а водієві роз’яснено його 
права то, згідно частини 5-6 статті 34 Закону України 

«Про національну поліцію»поверхнева перевірка транспортного засобу може бути проведена 
тільки шляхом візуального огляду працівником поліції салону та багажника автомобіля. 

При проведені огляду працівник поліції має право вимагати у водія відкрити кришку багажника 
або двері в салон автомобіля. 

Водій зобов’язаний показати працівнику поліції що міститься в салоні та багажнику автомобіля. 
Працівник поліції може лише спостерігати за діями і речами водія але ні до чого не має права торкатись. 

Що стосується місця перебування працівника поліції під час поверхневого огляду то він не має 
права перебувати у середині транспортного засобу. 

Виключенням може бути тільки необхідність швидкого порятунку життя та майна людини. В 
інших випадках відповідно доположень статті30 Конституції України проникнення в житло і в інше 
володіння особи, з метою проведення огляду можливе лише по вмотивованому рішенню суду. 

Якщо в ході проведення поверхневої перевірки транспортного засобу виявлено підстави, 
передбачені статтею 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення скоєння 
адміністративного правопорушення, для забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, працівник поліції може також здійснити огляд транспортного засобу. 



38 

Поверхневу перевірку слід відрізняти від обшуку, який є слідчою (розшуковою) дією, що 
проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 
здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Підстави для зупинки транспортного засобу передбачені у ч. 1 ст. 35 Закону України «Про 
Національну поліцію». Такими підставами є порушення водієм правил дорожнього руху, наявність 
очевидних ознак несправності транспортного засобу, прийняття рішення уповноваженим органом 
влади про обмеження або заборону руху. 

На мою думку, термін «очевидні ознаки, що свідчать про несправність транспортного засобу» 
підлягає уточненню. Зокрема, В.А. Ташматов стверджує, що до таких очевидних ознак належать 
порушення регулювання фар, поломка склоочисників вітрового скла, лампи лівої фари в режимі 
ближнього світла, відсутність болта кріплення коліс або тріщина дисків коліс, негерметична 
паливна система тощо. 

Звичайно, досвід керування автомобілем дає змогу дійти висновку про ознаки, які свідчать про його 
несправність, але такий досвід у різних водіїв та різних працівників поліції може бути дещо різнитися. 

З огляду на викладене вище вважаємо, що або в Правилах дорожнього руху, або в Законі 
України «Про дорожній рух», або в Законі України «Про Національну поліцію» необхідно 
передбачити перелік очевидних ознак несправності транспортного засобу, виявлення яких дає 
підстави працівнику поліції зупинити автомобіль. 

Звернемо увагу на те, що ст. 37 Закону України «Про Національну поліцію» передбачає 
можливість обмеження пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні 
підстави вважати, що річ або транспортний засіб може бути використана особою задля посягання на 
своє життя і здоров’я або на життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі. 

Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі в її фактичного 
володільця, обмеження її перенесення або перевезення. 

Водночас норми ст. 265-2 КпАП України регулюють порядок тимчасового затримання 
транспортного засобу у разі вчинення низки адміністративних правопорушень. 

Встановлено умови доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик, строк 
затримання автомобіля, передбачено можливість повідомити іншу особу про затримання 
транспортного засобу. 

Отже, фактично обмеження пересування транспортного засобу в порядку ст. 37 Закону України 
«Про Національну поліцію» та тимчасове затримання транспортного засобу в порядку ст. 265-2 
КпАП України є однаковими поліцейськими заходами, але ст. 265-2 КпАП України встановлює 
суттєві гарантії права власності для власника затриманого транспортного засобу, зокрема строк 
затримання, умови повернення транспортного засобу, можливість повідомити іншій особі про 
затримання автомобіля. 

Вважаємо, що для забезпечення прав і законних інтересів громадян України у ст. 37 Закону 
України «Про Національну поліцію» необхідно передбачити норми такого змісту: «Обмеження 
пересування транспортного засобу застосовується працівниками поліції у разі вчинення 
адміністративного правопорушення або злочину. 

У разі вчинення адміністративного правопорушення затримання транспортного засобу 
здійснюється в порядку, передбаченому КпАП України. За підозри у вчиненні злочину обмеження 
пересування транспортного засобу проводиться в порядку вилучення речових доказів, 
встановленому КПК України». Науковці у сфері правоохоронної діяльності неодноразово 
висловлювали пропозиції щодо внесення змін до тих норм Закону України 

«Про Національну поліцію», які регулюють вжиття адміністративнопревентивних заходів. 
Зокрема, Р.М. Пилипів пропонував додати до повноважень працівника поліції право вимагати 

від водія зупиненого на законних підставах транспортного засобу відкрити вікно не менше, ніж на 
дві третини, ввімкнути світло в салоні автомобіля та не залишати автомобіль без конкретної 
команди поліцейського. 
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Підтримуючи цю пропозицію науковця, відзначимо, що необхідно у ст. 35 Закону України «Про 
Національну поліцію» передбачити право працівника поліції вимагати від водія покинути салон 
транспортного засобу у разі виникнення підозри у вчиненні адміністративного правопорушення або 
злочину. 
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аспірант кафедри кримінального права 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ ПОМ'ЯКШЕННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
 
Разом з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України стосовно відповідальності юридичних осіб", в Україні було започатковано цілком новий 
інститут заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Якщо раніше законодавство та правова доктрина пов'язували кримінальну відповідальність 
виключно з фізичними особами, то після вступу згаданого Закону в силу у полі зору 
правоохоронних органів опинились уже і юридичні особи. Зокрема, у випадку вчинення службовою 
особою юридичної особи від імені та в інтересах такої юридичної особи одного з кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 96-3 КК України, до такої юридичної особи може бути 
застосовано штраф, конфіскацію майна, або ж взагалі ліквідацію [1]. Не було залишено поза 
рамками ст. 96-КК України і корупційні правопорушення. 

Так, внаслідок співставлення примітки до ст. 45 КК України, у якій міститься перелік 
корупційних кримінальних правопорушень та ст. 96-3 КК України, де передбачено випадки 
застосування заходів кримінально-правового характеру, можна дійти висновку, що у випадку 
вчинення уповноважено особою від імені та в інтересах юридичної особи корупційних 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 262, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК України, а саме у 
тих випадках, коли вчинення таких злочинів призвело до отримання юридичною особою 
неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, до такої особи 
застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

Не менш важливим є те, що заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до 
юридичної особи і у випадку незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом 
або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, 
що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і 
другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України. 

При цьому, законодавець не оминув досить прогресивного підходу щодо індивідуалізації заходів 
кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Так, ст. 96-10 КК України чітко передбачає 
необхідність врахування при застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового 
характеру, зокрема, вжитих юридичною особою заходів для запобігання кримінального 
правопорушення. Схоже логічне завдання має і уже згадана підстава для застосування заходів 
кримінально-правового характеру до юридичних осіб, а саме незабезпечення виконання покладених на 
її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття 
заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення корупційного кримінального правопорушення. 

Як ми бачимо, вказані норми спрямовані у більшій мірі на стимулювання юридичних осіб до 
впровадження та ефективного застосування антикорупційних практик. Цікавою ознакою згаданих 
положень є те, що їх застосування напряму не залежить від факту вчинення працівником юридичної 
особи певного злочину, а вимагає здійснення оцінки ефективності антикорупційних інструментів 
такої юридичної особи. У зв'язку з цим, виникає питання, що ж конкретно можна віднести до 
заходів запобігання корупції, що вживаються юридичною особою. 
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До нормативно закріплених інструментів запобігання корупційним правопорушенням у 
діяльності юридичних осіб можна віднести положення, що закріплені в ст. 61 Закону України "Про 
запобігання корупції". Вказана стаття передбачає завдання керівників та засновників юридичних 
осіб забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні 
антикорупційні заходи. Також вказана стаття містить перелік основних антикорупційних правил, 
зокрема, заборону вчинення корупційних правопорушень та поведінки, що може свідчити про 
готовність їх вчинити, а також обов'язок невідкладного інформування про підбурення до вчинення 
або ж про факти вчинення корупційних правопорушення працівниками юридичної особи [2]. 

Такі положення містять швидше декларативний та узагальнений характер, а, отже не можуть в 
достатній мірі використовуватись як критерії ефективності вжитих юридичною особою заходів для 
запобігання корупційного правопорушення. 

У зв'язку з цим варто звернути увагу на наступний нормативно закріплений інструмент 
запобігання корупції на рівні юридичних осіб, а саме на передбачену ст. 62 Закону України "Про 
запобігання корупції" – антикорупційну програму юридичної особи. За визначенням законодавця, 
антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо 
виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

Так, керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (Далі – НАЗК) 
зазначає, що імплементація антикорупційної програми дозволить "удосконалити комплаєнс-
політику юридичних осіб, спрямовану на запобігання та попередження вчинення їх працівниками 
корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також на забезпечення відповідності 
діяльності юридичної особи вимогам антикорупційного законодавства" [3, 211]. 

На жаль, за час існування згаданих вище положень судовими та правоохоронними органами так 
і не було напрацьовано усталених підходів до оцінки ефективності, антикорупційних превентивних 
заходів, що впроваджуються юридичними особами.  

У той же час, НАЗК веде активну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку. Зокрема, Рішенням 
НАЗК № 734 від 22.09.2017 року було затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки та 
реалізації антикорупційної програми юридичної особи. В рамках згаданих рекомендацій було 
охоплено такі питання як оцінка внутрішніх корупційних ризиків, заходи мінімізації корупційних 
ризиків, реалізація антикорупційної програми, навчання працівників та інше[4]. 

Крім того, НАЗК було розроблено Приклади корупційних ризиків, які є характерними для усіх 
органів влади, а також заходів щодо їх усунення (мінімізації) (28.12.2017 р. №1531)[5]. 

Відтак, можна прийти до висновку, що навіть попри відсутність усталеного підходу судових та 
правоохоронних органів до ролі антикорупційної програми як фактору, що впливає на визначення 
суворості заходів кримінально-правового характеру, підготовка та належна імплементація 
антикорупційної програми все ж матиме значний позитивний ефект.  

По-перше, якісно підготована та належним чином впроваджена антикорупційна програма 
значно зменшує корупційні ризики в діяльності юридичної особи. По-друге, навіть якщо посадовою 
особою юридичної особи все ж буде допущено корупційне правопорушення, факт наявності якісної 
та працюючої антикорупційної програми може бути використаний для пом'якшення заходів 
кримінально-правового характеру до такої юридичної особою. 
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ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ 
 

Значення та роль інституту омбудсмана у світі стрімко зростає, так як функціонування даного 
інституту є необхідним елементом в системі  захисті прав і свобод людини. Саме тому виникає 
необхідність поширення представників інституту омбудсмана на регіональних рівнях, для 
охоплення більшої кількості людей які потребують захисту прав і свобод.  

В Україні посада омбудсмена існує з 1998 року і називається «Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини».  Українська система Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини відноситься до моделі омбудсмана парламентарного типу. Уповноважений є посадовою 
особою, до якої можливо звернутися у разі незадоволення адміністративним рішенням, процесом 
його прийняття, а також діями працівників державного апарату. Згідно з законодавством України, 
Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, 
володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом 
останніх п’яти років проживає в Україні. В Україні діє Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, який наділений значними повноваженнями для реалізації свої завдань [1]. 

Відповідно до закону “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” були 
створені регіональні представництва Уповноваженого з прав людини. Це було створено з метою 
забезпечення ефективної діяльності Уповноваженого та доступності здійснення особистого 
прийому громадян у кожному регіоні України. Діяльність відділів регіонального представництва у 
відповідних областях координують представники Уповноваженого.  Саме цей інститут вносить 
вагомий вклад у демократизацію суспільства, наближає публічну владу до народу, забезпечує 
справедливість, законність дій і готовність задовольнити потреби громадян, а також покращити 
прозорість і ефективність публічної влади і якість обслуговування [2].  

Інститут регіонального омбудсмена сприяє: розвитку демократизації суспільства; зміцненні 
основних складових правової держави (зростання статусу особистості, забезпечення гарантій реалізації 
прав і свобод людини та громадянина); забезпечення кращого контролю за діяльністю владних структур 
і посадових осіб; наближенні влади до народу (реалізації головної мети політики децентралізації).  

Повноваження регіонального омбудсмена схожі на ті, які має національний омбудсмен, але 
обмежені до здійснення контролю за діяльністю лише адміністрації в даній складової частини 
держави або її адміністративно-територіальної одиниці (провінція, регіон, область, громада).  

Регіональний омбудсмен: здійснює моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, надає пропозиції Уповноваженому щодо забезпечення прав і свобод людини; бере 
участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого  до органів виконавчої, 
законодавчої та судової влади,  об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, їх посадових і службових осіб для вжиття відповідних заходів з метою усунення 
виявлених порушень прав і свобод людини та здійснювати контроль за їх реалізацією; здійснює 
моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі прав людини; 
готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав і свобод людини та 
здійснює реалізацію відкритих проваджень; надсилає звернення громадян за належністю до 
територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, 
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у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб; забезпечує організацію та 
здійснення прийому громадян; забезпечує висвітлення діяльності Уповноваженого у засобах масової 
інформації та на офіційному веб-сайті Уповноваженого; тощо [3].  

Посада омбудсмана спрямована на контроль за діяльністю органів державної влади. В кожній 
області України створено громадські приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, в яких працюють регіональні представники Уповноваженого які забезпечують реалізацію 
повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням прав 
людини і громадянина на регіональному рівні [4]. 

Проте, мало хто знає про існування такого органу, і куди звертатися у разі порушення прав та 
свобод, тому необхідно поширювати інформацію про діяльність регіональних омбудсманів у маси. 
Необхідне поширення інформації у суспільстві про діяльність та роль омбудсмана.  

Для більш ефективної роботи представників уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, було б доречно запровадити модель спеціалізованих омбудсманів, поряд із 
загальнонаціональним, наприклад, військовий омбудсман, омбудсман із захисту прав неповнолітніх, 
омбудсман із захисту прав людей похилого віку, омбудсман з нагляду за виправними установами 
тощо. І запровадити їхніх представників на регіональному рівні для розвантаження посадовців та 
досягнення якісного виконання зобов’язань компетентними особами у вузькій спеціалізації. 

Створення посад певних спеціалізованих омбудсманів дозволить зробити більш продуктивною 
і діловою співпрацю омбудсманів з відповідними громадськими організаціями, сприятиме 
посиленню правового захисту конкретних соціальних груп населення України. Проте 
впровадження в Україні спеціалізованих омбудсманів має здійснюватися з урахуванням специфіки 
правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, механізму державної 
влади, чинної національної правової системи та головне — менталітету українського народу.  

Введення регіональних спеціалізованих омбудсманів повинно виступати одним із ефективних 
варіантів інституційного посилення захисту прав і свобод таких найбільш потребуючих державної 
уваги членів нашого суспільства, як неповнолітні, люди похилого віку, інваліди, студенти, 
військовослужбовці та ін. Звісно, введення спеціалізованих галузевих омбудсменів вирішить 
існуючі проблеми в різних галузях, проте їх запровадження – тривалий процес, який вимагає 
значних коштів, однак вважаємо його досить ефективним. 
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ІСТОРИКО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ В УКРАЇНІ 
 
Інститут спадкування має тривалу історію розвитку. Сучасний український інститут 

спадкування за законом почав свій розвиток із заснуванням Давньоруської держави. У розвитку 
національного спадкового права можна виділити кілька хронологічних періодів: 1. XI - XIII ст.: 
Російська правда; 2. XIV - XV ст.: Судебник 1497; Уложення 1649; 3. XVII-XIX ст.: «Указ про 
єдиноспадкування»; Звід законів Російської Імперії; 4. Радянський період розвитку спадкового права; 
5. Сучасний період розвитку спадкового права [1, с. 217]. Найбільш цінною пам’яткою історії, яка 
відобразила порядок спадкування в Стародавній Русі, є Руська правда (XI - XIII ст.) [2, с. 28]. 
Відмітимо, що на початковому історичному етапі, спадкування здійснювалося відповідно до 
положень Закону російського (згаданого в договорах Русі та Візантії), у першому кодифікованому 
акті Стародавньої Русі – у Руській Правді. По Руській Правді, в якій спадкуванню було присвячено 
десять статей, спадкування за законом здійснювалося у разі відсутності заповіту. Спадкова маса 
мала назву «верстат» або «дупа» — «тобто те, що залишає позаду себе, що вирушає в інший світ» 
[3, с. 69]. Крім того, вказаний нормативно-правовий акт закріплював поділ спадкового майна на 
рухоме (худобу, товар) і нерухоме (двір, будинок) (ст. 100).  

З розвитком феодального ладу в національній юриспруденції положення про спадкування за 
законом знайшли відображення в Псковській та Новгородській Судних грамотах 1467 і 1456, в 
Судебнику 1497, в Грамоті Івана Грозного 1550, 1589 р., 1589, 1649, в актах Петра I - Укази 1701, 
1714, в Маніфесті Катерини II 1792 та ін. Ці документи узагальнили і переробили правовий 
матеріал, що утвердився, зафіксували нові норми, у тому числі і в спадковому праві. Зауважимо, що 
судебники 1497 і 1550 становили основу спадкового права централізованої держави. Спадкові 
правовідносини цього періоду мали прогресивний розвиток, зокрема у цей період було визначено 
такі підстави спадкування як закон та заповіт.  

Наступним нормативним актом, у якому набуло розвитку спадкування за законом – це Соборне 
уложення 1649 року. Зауважимо, що Соборне уложення узаконило закріпачення селян. Вони 
перетворилися на власність поміщиків, що закріпило право наслідування поміщиками нерухомого майна 
(Глава 17: «Про вотчини»). Причому дозволялося спадкувати маєток як повнолітнім, здатним нести 
службу, так і неповнолітнім. Таким чином, у спадковому праві цього періоду можна виділити основні 
тенденції: відображення політичної боротьби царської влади та питомих князів і бояр, розширення кола 
спадкоємців, збереження землі у межах роду, облік правової природи різних видів земельних ділянок. 

У XVII-XIX ст. були прийняті два нормативні акти, які регулювали спадкове право: «Указ про 
єдиноспадкування» та Звід законів Російської Імперії. Головна мета указу Петра I полягала в тому, 
щоб запобігти дробленню земельних володінь, а звідси й подрібнення поміщицьких господарств. 
Але також слід сказати, що ще однією метою було змусити молодих дворян до вступу на державну 
службу. Однак після смерті Петра I Олексійовича дворяни, яких цей указ не влаштовував, 
домоглися його скасування у 1731 році. Норми спадкового права були систематизовані у Зводі 
законів Російської імперії 1835 року. 

Варто відмітити, що у Зведенні законів Російської імперії 1842 року була відсутня окрема глава, 
присвячена спадкуванню, - саме у зазначеному зв’язку, норми про спадкування за законом були 
розміщені у розділі «Про порядок набуття та затвердження прав на майно». Встановлювалося, що 
придбане майно, як нерухоме, так і рухоме, заповідач міг заповідати на свій особистий розсуд. 
Обмеження стосувалися лише окремих територій, де було заборонено заповідати нерухоме майно різним 
етнічним групам, таким євреям, полякам та іноземцям, оскільки їм заборонялося володіти нерухомістю 
[4, с. 32]. Було встановлено порядок спадкування, яким найближчими спадкоємцями померлого були 
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його сини. Якщо у заповідача не було ні синів, ні онуків, то спадкоємцями могли стати його дочки та 
онуки. Також, якщо у спадкодавця були відсутні спадні родичі, то його майно могли успадковувати його 
брати і племінник, а якщо й таких не було, то сестри та їхні родичі, а в поодиноких випадках, якщо у 
померлого були відсутні і бічні родичі, тоді до спадкування могли закликатись його батьки (ст.940). 
Таким чином, вперше були юридично зафіксовані щаблі спорідненості спадкування, що говорить про 
розширення числа спадкоємців та про більш детальну регламентацію спадкового права.  

Із встановленням радянської влади спадкові відносини були скасовані Декретом ВЦВК «Про 
відміну спадкування» від 27 квітня 1918 (далі – Декрет). Відповідно до Декрету ВЦВК від 27 квітня 
1918 року спадкоємцем усіх померлих оголошувалося держава. Той самий порядок спадкування 
зберігався й у Цивільному кодексі РРФСР 1922 року. Декрет ВЦВК від 22 травня 1922 року знову 
закріпив за чоловіком і прямими спадковими нащадками право спадкування за заповітом і за 
законом. Таким чином, кодифікований акт 1922 року передбачав обидві підстави наслідування. За 
відсутності заповіту, визначав порядок поділу спадкового майна з особистого волевиявлення 
заповідача, спадкова маса підлягала розподілу між спадкоємцями згідно із законом у тотожних 
частках. Законодавець диференціював правонаступників у спадкових правах за законом на 
відсутніх (які заявляли про спадкові права) та присутніх (спадкоємець не заявляв суду про відмову 
від спадщини і визнавався таким, що прийняв спадок (ст. 429 ЦК РРФСР 1922). 

Період переходу від військового комунізму до іншої економічної політики зумовив значні зміни 
у правовій регламентації суспільних відносин, що виникають у галузі господарського обороту, що 
й отримало своє закріплення у Цивільному кодексі РРФСР 1922 (далі – ЦК 1922), що вступив в дію 
з 01 січня 1923 року. Норми про спадкування тут займали окремий розділ, що складався з 20 статей 
(ст. 416 – 435). Згідно із зазначеними статтями майно померлого переходило до перелічених у законі 
осіб у порядку наслідування лише за умови, якщо його вартість не була вищою за десять тисяч 
золотих рублів, за винятком тих прав, що були передбачені договорами, укладеними між 
державними органами та приватними особами (наприклад, орендні, концесійні і т.д.). Крім того, 
коло спадкоємців було обмежено [5, с. 18]. З 1928 року в коло спадкоємців за законами були також 
включені усиновлені (удочерені) діти та їхні нащадки. 

Значні зміни в спадкування за законом відбулися в 1961 році з прийняттям Основ цивільного 
законодавства Союзу РСР і республік, що відбилося в Цивільному кодексі РРФСР 1964 шляхом 
встановлення чотирьох черг спадкоємців за законом. Так, коло спадкоємців згідно із законом було 
розширено за рахунок усиновлювачів, а також діда та бабусі померлого, і від спадщини можна було 
відмовитися на користь інших спадкоємців або на користь держави. Існуючі норми спадкового 
права відбивали специфіку громадянського обороту радянської держави. 

Сучасний етап розвитку законодавства, що регулює спадкування за законом, починається в 
1991 році з прийняттям Основ цивільного законодавства Союзу РСР та республік 1991 року, які 
передбачали право республік на самостійне визначення черговості спадкоємців за законом, розмір 
обов’язкової частки. Сучасний вигляд інститут спадкового права отримав з прийняттям ЦК України 
у 2004 році, який закріпив п’ять черг спадкування. Основний звід нормативів, що визначають 
аналізовану підставу спадкування в бік імперативної черговості, відображений у ст. 1261-1265 ЦК 
України. Переважаючою у науковому співтоваристві визнано доктрину спадкування за законом як 
передбачувану волю індивіда - спадкодавця. Зазначено, що «законодавець, встановлюючи черговість 
спадкоємців, прагне визначити бажання більшості спадкодавців, виходячи від ідей гуманізму, сімейних 
цінностей, дозволяючи, крім того, економити час і сили: потенційний спадкодавець, володіючи 
інформацією про зміст закону, усвідомлює відсутність необхідності вчинення. У вказаному зв’язку, 
спадкування за законом і в сучасній доктрині називають «мовчазною заповіддю» [6, с. 14]. 

В даний час в українському цивільному законодавстві регламентована п’ятирівнева черговість 
правонаступників, які набувають право спадкування на підставі градуальної системи, визнаної як 
основний критерій визнання до спадкування певного родича. Спадкування відповідно здійснюється 
за правилами черговості, заснованої на ступені спорідненості в кореляції зі спадкодавцем. Ступінь 
спорідненості визначається числом народжень, які віддаляють родичів (спадкоємця і спадкодавця) 
один від одного.  
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Проведений аналіз показав, що інститут спадкування за законом в Україні має глибоку та давню 
історію. З ухваленням кожного нового нормативного акта регулювання інституту спадкування за 
законом отримувало більш ефективне закріплення. 
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ПРАВО НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ: АКТИВНИЙ АСПЕКТ 

 
Перші прояви народовладдя шляхом проведення виборів спостерігалися за часи 

первіснообщинного ладу. Саме обрання найкращих представників общини на принципах вільного 
голосування для управління суспільним життям стало виразом безпосередньої демократії.  

Перебіг та наслідки Другої світової війни стали рушійною силою для заснування у 1949 році 
Ради Європи -  міжнародної організації європейських держав. Її мета, що полягала в розвитку 
демократії, прагненні примирити народи Європи та захисті прав людини, відобразилася у 
підписанні країнами-учасницями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 
4 листопада 1950 року (далі – Конвенція) [1].  

Конвенція, ставши головним механізмом усього комплексу міжнародно-правового 
регулювання у сфері прав людини, закріпила загальнолюдські цінності, що були сформовані під 
впливом різних історичних подій. Хоча право на вільні вибори є рівноцінною частиною цієї 
системи, та покликане задовольняти інтереси та потреби громадянина у політичному житті, але як 
і кожне право, що закріплене Конвенцією та Протоколами до неї, може порушуватися [1].   

Актуальність даної роботи полягає в тому, щоб дослідити практику тлумачення Європейським 
судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) положень Протоколу Конвенції, пов’язаних з правом на вільні 
вибори та дослідити рішення ЄСПЛ щодо обмеження «активного» виборчого права. 

Проблематиці активного аспекту виборчого права у практиці ЄСПЛ приділяється значна увага у 
працях таких науковців як П. М. Рабінович, В. К. Антошкіна, О.С. Бакумов, та інші [4; 5, с.117; 7, с. 191].   

Право на вільні вибори закріплено статтею 3 Протоколу №1 до Європейської конвенції з прав 
людини, в якій вказано, що  Високі Договірні Сторони мають за обов’язок проводити вільні вибори, 
дотримуючись певних засад, а саме: розумна періодичність проведення виборів і таємне 
голосування за таких принципів, які при виборі законодавчого органу створюють надійні умови для 
вільного вираження думки народу [2]. 



46 

У Преамбулі Конвенції звернено увагу на те, що основоположні права та свободи людини 
«найкращим чином забезпечуються завдяки дієвій політичній демократії» [3].  

Натомість П. М. Рабінович вказує на неоднозначність та абстрактність багатьох норм Конвенції. 
На його переконання, сенс норм, сформульованих здебільшого в оціночній формі,  з'ясовується 
лише після їх тлумачення і застосування у рішеннях Суду [4].  

Такої ж позиції дотримується і В. К. Антошкіна, яка зазначає, що «складність тлумачення 
полягає у формулюванні більшості приписів Конвенції максимально широкими та гнучкими, в яких 
містяться чимало оцінних понять». На переконання науковця, ця причина дає можливість діяти на 
власний розсуд, а тому потребує вироблення чітких правил їх тлумачення [5, с.117]. 

ЄСПЛ у «Посібнику зі статті 3 Протоколу №1 до Європейської конвенції з прав людини» 
виокремлює два аспекти виборчого права: активний та пасивний [2]. Проаналізувавши судову 
практику Європейського суду, можна відмітити, що виборці, які є громадянами держав з «розвиненою 
демократією», оскаржують здебільшого випадки порушення активного виборчого права [6].  

На думку О.С. Бакумова, практика ЄСПЛ стосовно тлумачення статті 3  Протоколу №1 до 
Європейської конвенції з прав людини є строкатою та суперечливою. Варто погодитися з вченим, що 
унікальність та неоднозначність кожної справи, яка була розглянута ЄСПЛ, дає пояснення тому, що 
право на вільні вибори у практиці Європейського суду пройшло певний еволюційний процес [7, с. 191].   

Активний аспект полягає у праві голосувати. Варто зазначити, що він може підлягати 
обмеженню: кожна країна-учасниця володіє певною свободою розсуду, яка залежить від 
відповідного контексту. Наприклад, для забезпечення належного ступеня зрілості людини, що бере 
участь у виборах, передбачена можливість встановлювати мінімальний вік [2].   

До обмежень активних виборчих прав, які визнані порушеннями статті 3 Протоколу №1 до 
Конвенції, можна віднести:  

- позбавлення виборчого права засуджених. У справі «Джон Херст проти Сполученого 
Королівства» ЄСПЛ постановив, що заборона голосувати особам, які відбувають покарання у 
в’язницях, незалежно від тяжкості вчиненого злочину та обставин справи є порушенням виборчого 
права, так як заборона суперечить головній меті місць позбавлення волі – перевиховання 
правопорушника у законослухняного члена суспільства [6].  

У свою чергу, у справі «Скопола проти Італії» Суд зазначив, що пожиттєве позбавлення виборчих 
прав можливе тоді, коли йдеться про найбільш тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В таких випадках 
не потрібні вагомі аргументи для того, щоб виправдати застосування позбавлення виборчих прав [6]; 

- заборона особам, що визнані банкрутами у цивільному провадженні, мати право голосу на 
5 років (справа «Кампаньяно») [6].  

Разом із тим залишаються невирішеними питання, що стосуються наслідків банкрутства у 
результаті кримінального провадження, а також фіктивного банкротства (справи «M.D.U. проти 
Італії» та «Фродль проти Австрії») [6];  

- особа, яка перебуває під територіальною юрисдикцією країни, але через віддаленість чи 
існування непідконтрольних територій, залишилася без права голосу. У справі «Азіз проти Кіпру» 
Суд зазначив, що в національному законодавстві держави існує значна прогалина щодо розв’язання 
проблем, пов’язаних з окупацією Північного Кіпру турецькими військами [6].  

Заявнику як представнику турецько-кіпріотської громади, який проживав на контрольованій 
Урядом території та був громадянином цієї держави, заборонили голосувати, таким чином, 
порушивши виборче право особи,  гарантоване статтею 3 Першого протоколу до Конвенції [6]; 

-  віднесення до однієї категорії осіб, які страждають на розумову відсталість та на психічні 
захворювання, а також осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, під час розгляду 
питання щодо позбавлення виборчих прав такої особи. У справі «Алайош Кіш проти Угорщини» Суд 
відзначив, що обмеження не розрізняло осіб, які перебувають під повною і частковою опікою [6].  

На думку ЄСПЛ, держава повинна мати вагомі причини для абсолютної заборони голосування 
для особи, яка перебуває під частковою опікою. Це також стосується психічнохворих осіб, які 
можуть бути позбавлені виборчого права через відсутність індивідуальної перевірки їхніх 
здібностей і потреб. Європейський суд наголошує, що такі люди можуть страждати від стереотипів 
законодавця, як це сталося із заявником – втрата виборчого права через застосування автоматичного 
бланкетного обмеження [6].  
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Слід зазначити, що невибіркове позбавлення права участі в голосуванні лише з підстав 
душевного дефекту, що спричинило введення часткової опіки над особою, не слід розглядатися як 
спільне із законними підставами обмеження виборчого права [6]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що право на вільні вибори відіграє одну з ключових ролей у 
системі Європейської Конвенції з прав людини, так як дозволяє кожному громадянину виразити 
свою думку з приводу політичних питань шляхом вільного і таємного голосування. Обмеження 
активного виборчого права контролюються Європейським судом з прав людини. У разі порушення 
такими обмеженнями статті 3 Протоколу №1 до Конвенції ЄСПЛ впливає своїми рішеннями на 
перегляд державами-учасницями їхнього законодавства. 
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ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 1561 КК УКРАЇНИ «ДОМАГАННЯ ДИТИНИ ДЛЯ 

СЕКСУАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ» 
 

У теорії кримінального права загальновизнаним є положення про те, що мета кримінального 

правопорушення – це уявний бажаний кінцевий результат, до якого прагне особа, вчиняючи 

кримінальне правопорушення [1, с. 150]. Як обов’язкова ознака мета виступає лише в тих випадках, 

коли у диспозиції статті міститься пряма вказівка на неї або коли така мета однозначно випливає із 

характеру діяння [2, с. 174].   

https://www.sumyjust.gov.ua/urok-19-konvencziya-pro-zahyst-prav-lyudyny-i-osnovopolozhnyh-svobod-istoriya-stvorennya-ta-ratyfikacziya-ukrayinoyu/
https://www.sumyjust.gov.ua/urok-19-konvencziya-pro-zahyst-prav-lyudyny-i-osnovopolozhnyh-svobod-istoriya-stvorennya-ta-ratyfikacziya-ukrayinoyu/
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_UKR.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-15#n10


48 

Прикладом такого законодавчого опису суб’єктивної сторони, де мета виступає як обов’язкова 

ознака вчиненого, є  кримінальне правопорушення, передбачене ст. 1561 Кримінального кодексу 

України (далі – КК) («Домагання дитини для сексуальних цілей»).  

Мета розглядуваного кримінально караного діяння має подвійний характер: складається з 

найближчої та кінцевої. Якщо перша – це домогтися зустрічі з дитиною, то друга – вчинення щодо 

неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій за ч. 1 ст. 1561 КК чи втягнення 

неповнолітньої особи у виготовлення дитячої порнографії за ч. 2 ст. 1561 КК. 

Мета домогтися зустрічі з дитиною полягає у тому, що правопорушник, вбачає бажаним 

результатом реалізувати свою пропозицію у реальність, тобто зустрітися з дитиною, не залежно від 

того, чи буде ця зустріч відбуватись у фізичному світі, чи за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних систем або технологій. 

Щодо кінцевої мети, то варто підкреслити, що саме ця мета є основною криміноутворюючою 

ознакою домагання дитини для сексуальних цілей і її відсутність свідчить, що  пропозиція зустрічі 

і вчинення відповідних дій, спрямованих на те, щоб така зустріч відбулася, відповідно до КК за 

змістом не набувають суспільно небезпечного характеру.  

Такою метою  відповідно до ч. 1 ст. 1561 КК є вчинення щодо особи, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку, будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій. 

 Необхідно зазначити, що у чинному КК термін «дії сексуального характеру» зустрічається 

чотири рази: у ст. 152 «Зґвалтування», ст. 153 «Сексуальне насильство», ст. 155 «Вчинення дій 

сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку» та в аналізованій ст. 1561 

«Домагання дитини для сексуальних цілей». Системне порівняння норм цих статей дозволяє 

зробити висновок, що дії сексуального характеру можуть бути як пов’язаними з проникненням в 

тіло іншої особи, так і не пов’язаними з таким проникненням. Тобто, домагаючись дитини із метою 

вчинити дії сексуального характеру правопорушник бажаним результатом уявляє задоволення 

власної сексуальної пристрасті та/або  досягнення сексуального збудження, не залежно від 

проникнення в тіло дитини (прикладом такої мети може бути, зокрема, бажання зґвалтувати, 

здійснити сексуальне насильство щодо потерпілої особи тощо).  

Розпусні дії, своєю чергою,  це різні способи задоволення винним статевої потреби чи 

пристрасті в присутності неповнолітнього  чи збудження статевого інстинкту без вчинення 

статевого акту [3, c. 298]. Відповідно до роз’яснень постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи» від 30 травня 2008 р. №5 розпусні дії можуть проявлятись як фізичне або інтелектуальне 

розбещення [4]. Відповідно метою правопорушника у цьому випадку може охоплюватись оголення 

власних статевих   органів    чи статевих органів потерпілої  особи;  непристойні доторкання до 

статевих органів,  які викликають статеві збудження; навчання статевим збоченням, імітація статевого 

акту тощо (коли йдеться про фізичні розпусні дії) або ознайомлення   потерпілої   особи   із  

порнографічними зображеннями,  відеофільмами,  цинічні розмови з нею на сексуальні теми тощо 

(коли правопорушник бажаним результатом вбачає вчинення інтелектуальних розпусних  дій). 

Натомість за ч. 2 ст. 1561 метою правопорушника є втягнення неповнолітнього  у виготовлення 

дитячої порнографії. Під означеною метою розуміємо таку, бажаним результатом досягнення якої є 

умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до вчинення певних дій, внаслідок яких 

створюються: 1) зображення у будь-який спосіб дитини (чи особи, яка виглядає як дитина) у 

реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі або 2) зображення у будь-який спосіб 

дитини (чи особи, яка виглядає як дитина) задіяної у реальній чи змодельованій відверто сексуальній 

поведінці, або 3) будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях [5, c.79]. 

Отже, будучи конститутивною ознакою вчинення домагання дитини для сексуальних цілей 

мета підлягає обов’язковому встановленню у будь-якому випадку. Відсутність такої мети свідчить 

про відсутність аналізованого складу кримінального правопорушення і, відповідно, кримінальної 

відповідальності за його вчинення. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗПОДІЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ВИНАГОРОДИ АВТОРАМ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА/АБО ЇХ СКЛАДОВИХ ТА ОСОБАМ, ЯКІ 

ЗДІЙСНЮЮТЬ ЇХ ТРАНСФЕР 
 

Законодавство України гарантує виплату винагороди авторам технологій за здійснення 

трансферу технологій. Виплата авторам технологій належної винагороди однозначно є  одним зі 

стимулів для подальшої розробки нових технологій.  

Так, згідно положень ст. 22 Закону  України “Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій” між підприємством, науковою установою, організацією чи вищим 

навчальним закладом, де створено технологію та/або її складові та/або куди здійснюється її 

трансфер, і авторами технології або її складових укладається договір, в якому визначаються майнові 

права, що передаються за цим договором, умови виплати та розмір винагороди за передачу і 

використання майнових прав на технологію або її складові [1]. 

Розмір винагороди авторам технологій та їх складових визначається як частка доходу, 

одержаного внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до 

її ціни, або у фіксованій сумі частини доходів, одержаних від передачі технологій або їх складових, 

або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що 

підтверджено відповідними документами. 

Авторам технологій або їх складових винагорода розраховується і виплачується: 

1) у разі використання технологій, при цьому розмір винагороди співвідноситься з обсягом 

продажу продукції, одержаної в результаті їх використання, та/або з іншою вигодою, яка може бути 

одержана від їх використання; 

2) в інших випадках, що визначаються договором з автором [1]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_1_35
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Кабінетом  Міністрів України постановою  від 4 грудня 2019 р. № 1030 (зі змінами і доповненнями, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 625) встановлено 

мінімальні ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер. 

Так, підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автор (автори) 

технології та/або її складових передав майнові права на технологію та/або її складові, виплачують 

такому авторові (авторам) винагороду у розмірі (мінімальна ставка винагороди авторам технологій): 

 у разі укладення ліцензійного договору на використання технології, її складових - не менш 

як 20 відсотків паушальних та періодичних платежів (роялті), що отримані за договором; 

 у разі укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної 

власності на технологію, її складові - не менш як 20 відсотків отриманого доходу; 

 у разі укладення договору про трансфер технології, в якому містяться елементи різних 

договорів (змішаний договір), - не менш як 20 відсотків передбачених у договорі ліцензійних 

платежів за використання технології, її складових [2]. 

Законодавством України до об'єктів технологій віднесено, зокрема,  комп'ютерні програми, в 

яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу 

виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [1]. 

З приводу виплати винагороди авторам комп'ютерної програми як технології, щодо якої 

здійснюється трансфер, мусимо наголосити на наявності законодавчої прогалини. 

Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" від 15.07.2021 р. 

(дата набрання чинності 14.08.2021 р.) [3] були внесені зміні до Цивільного кодексу України та 

Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо належності та розподілу майнових 

прав на службові твори. Водночас зміни до Закону України “Про державне регулювання діяльності 

у сфері трансферу технологій” внесені не були. 

Відновідно до положень ч.3 ст. 440 ЦК України, майнові права на комп'ютерну програму, яка 

створена у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), належать з моменту, наступного 

за створенням такої комп'ютерної програми, юридичній або фізичній особі, де або у якої працює 

працівник, який створив цю комп'ютерну програму, якщо інше не встановлено договором [4].  

Оскільки 1) Цивільний кодекс України є основним актом цивільного законодаваства (ст.4 ЦК 

України) і  2) під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним 

кодексом України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з 

урахуванням Закону  України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій”, автор комп'ютерної програми може і не бути стороною договору про трансфер 

технології, оскільки на момент підписання такого договору йому не можуть не належати (за 

замовчуванням) майнові права інтелектуальної власності на комп'ютерну програму, майнові права 

на яку передаються за договором.  Більше того, відповідно до нової редакції  ч.3 ст. 16 Закону 

України “Про авторське право і суміжні права” “якщо посадові обов'язки працівника прямо 

передбачають створення службових творів відповідних видів, авторська винагорода за створення і 

використання таких творів, а також за перехід прав на них може бути включена до заробітної плати 

автора відповідно до договору між автором і роботодавцем” [5]. 

Таким чином,  на практиці можливі випадки певної майнової дискримінації авторів 

комп'ютерних програм як об'єктів технологій. Такі автори можуть і не отримувати додаткову 

винагороду за трансфер технологій у мінімальних розмірах, визначених Кабінетом Міністрів 

України, обмежившись лише розміром заробітної плати. 

Вбачається, що така прогалина має негайно бути усунена внесенням змін саме до ч.3 ст. 440 ЦК 

України та ч.3 ст. 16 Закону України “Про авторське право і суміжні права”  шляхом уточнення, що 

вони не застосовуються до комп'ютерних програм як об'єкта технології у розумінні Закону  України 

“Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У ЗАСОБАХ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

В умовах сучасних розвинених ринкових відносинах інформаційні ресурси являються дуже 

цінним об’єктом і потребують надійного захисту. Як правило, підприємства до комерційної 

таємниці зазвичай відносять властиві конкретному підприємству особливості, деталі комерційної 

діяльності, ділові зв’язки, ринки та умови купівлі сировини й товарів, відомості про методику 

встановлення цін, фінансову стабільність підприємства тощо. Тому, усвідомлюючи невпинний 

економічний розвиток, необхідність у досягненні переваги на ринку, потреб у знаннях про джерела 

загроз, порушників і потенційних збитків, господарюючі суб’єкти повинні приділяти увагу 

створенню системи охорони та захисту своїх інформаційних ресурсів. Питання забезпечення 

надійної охорони та захисту комерційної таємниці стає ще важливішим внаслідок загострення 

конкурентної боротьби на ринках, яке може призвести до використання конфіденційних відомостей 

з метою нанесення шкоди інтересам підприємства та завдання матеріальних і моральних збитків. 

Проте як ми знаємо медія-підприємства становлять неофіційну «четверту» гілку влади будб-якої 

країни, а й тому доцільно говорити про право такого суб’єкта створити власний «Перелік 

відомостей, що становлять комерційну таємницю».  

Цивільний кодекс України визначає, що комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною в 

тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 

легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у 

зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних наявним обставинам заходів 

щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Складне 

визначення, яке, на думку автора, може зводитися до наступних основних ознак. Виходячи із 

Закону «Про інформацію», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України 

відмінностями комерційної інформації з обмеженим доступом від будь-якої іншої є те, що вона: 

 є власністю ЗМІ, має матеріальну (комерційну) цінність, її витік може завдати йому 

матеріальну шкоду, у зв’язку з цим ЗМІ здійснює заходи з її захисту; 

 не є державною таємницею і не захищена авторським та патентним правом – є товаром, має 

ціну, вартість; 
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 позначена обмежувальним грифом ЗМІ, наприклад «Комерційна таємниця ЗМІ «Х»; 

 не може, у відповідності з законодавством України, приховувати негативну сторону 

діяльності підприємства, здатну завдати шкоди суспільству. 

З цих причин як комерційну таємницю доцільно захищати лише конкурентоспроможну 

інформацію (наукові ідеї, нові технології, послуги тощо), яка може принести прибуток. Відповідно 

до національного законодавства, комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, 

організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які, відповідно 

до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Визначення відомостей, які 

складають комерційну таємницю ЗМІ, припускає перш за все проведення аналізу всієї вказаної 

вище діяльності ЗМІ для визначення, конкурентоспроможної продукції, нових технологій тощо. 

При проведенні аналізу важливо врахувати перспективи розвитку ЗМІ.  

Для створення системи захисту комерційної таємниці ЗМІ доцільно здійснити кілька 

організаційних заходів: 

1. Затвердити Методику визначення відомостей, які складають комерційну таємницю ЗМІ. 

2. Затвердити форму Службової записки про включення інформації до «Переліку відомостей, 

які складають комерційну таємницю ЗМІ». 

3.  Створити постійно діючу комісію з комерційної таємниці ЗМІ у складі: голова комісії, 

члени комісії – як правило, керівники структурних підрозділів. 

4. Уповноваженій особі варто організувати і провести лекцію з питань збереження 

комерційної таємниці (із залученням компетентних фахівців). 

5. Встановити термін, протягом якого керівники відділів (інших підрозділів) мають подати до 

постійно діючої комісії службові записки про включення інформації до «Переліку відомостей, які 

складають комерційну таємницю ЗМІ». 

6. Розробити Положення про комерційну таємницю ЗМІ. 

7. Нижче наводяться окремі рекомендаціїз підготовки та складання «Переліку відомостей, які 

становлять комерційну таємницю». 

 Перелік – це зведення конкретних відомостей комерційного характеру, які підлягають захисту, 

до нього можуть входити: 

 маркетингова інформація; 

 науково-технічна і технологічна інформація; 

 ділова інформація, відомості про фінансовий стан діяльності ЗМІ (фінансова звітність, стан 

розрахунків із партнерами та клієнтами тощо), плани та обсяги реалізації інформаційної продукції, 

плани рекламної діяльності тощо; 

 відомості про конкурентів, партнерів тощо. 

Пропозиції про засекречування відомостей, які становлять комерційну таємницю, повинні 

надаватися до постійно діючої комісії з комерційної таємниці. У пропозиціях вказується 

найменування відомостей, їх коротка характеристика, обґрунтування включення до «комерційної 

таємниці», конкурентоспроможність, економічна користь, приблизний термін їх засекречення, 

джерело відомостей, що становитимуть комерційну таємницю, а також перелік осіб, яким повинен 

бути дозволений доступ до даних відомостей. 

Отже, якщо стоворити «Перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю ЗМІ» , то це 

стане юридичним документом, що фіксує право ЗМІ на захист своїх комерційних секретів. Він дає 

право у встановленому законодавством України порядку (в тому числі через судові органи) вимагати 

відшкодування нанесених матеріальних збитків або упущеної вигоди у разі, якщо передбачені 

«Переліком» відомості, у порушення встановленого в ЗМІ порядку, були розголошені особою, якій 

вони були доручені, або втрачені чи передані конкурентам. Тому варто звернути увагу на цей механізм 

захисту цінної інформації ЗМІ від можливих посягань як внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів.  
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА НАГЛЯДУ ЗА 

СТАНОМ ДОРІГ 

 

В Україні створена державна система забезпечення безпеки дорожнього руху, сутність якої 

полягає у тому, що всі міністерства і відомства, що мають відношення до дорожнього руху, усі 

посадові особи й громадяни зобов'язані забезпечувати дотримання загальнодержавних нормативів, 

спрямованих на запобігання аварійності під час дорожнього руху і її наслідків. 

Забезпечення безпеки дорожнього руху – предмет постійної уваги органів державної 

виконавчої влади. Правову основу функціонування державної системи забезпечення безпеки 

дорожнього руху складають постанови Кабінету Міністрів України та Закони України. 

Конвенсія про дорожній рух від 8 листопада 1968р 

- є основним нормативно-правовим актом у сфері ДТП та його безпеки 

Населений пункт  - забудована територія, виїзд на яку та виїзд з якої спеціально позначені 

відповідними знаками , або котра якимось іншим чином визначена в національному законодавстві. 

Дорога – означає всю полосу відводу будь-якої дороги чи вулиці, відкритої для руху. 

Проїзна частина дороги – частина дороги ,що зазвичай використовується для руху ТЗ термін 

«край проїзної частини» означає для інших користувачів дороги край частини дороги, що залишилася  

Смуга руху – будь-яка з прокольних смуг, на якій може бути розділена проїздна частина 

позначених або непозначених прокольного розміткою але маючих ширину,достатню для руху в 

один ряд автомобілів, інших за мотоцикли. 

Перехрестя – будь-яке пересічення на одному рівні, зєднання чи розгалуження доріг, 

виключаючи територію,що створюється такими перехрестями, зднаннями си розгалуженнями . 

Залізничний переїзд – будь-яке пересічення на одному рівні дорога з залізничними або 

трамвайними путями, що мають населення. 

Нагляд за станом доріг – одне із пріоритетних завдань внутрішньої політики держави, що 

полягає у розроблені та реалізації комплекс правових, соціальних, економічних і технічних заходив, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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спрямованих на знесення та попередження шкідливого впливу дорожніх умов на реалізацію 

Комплексу життєдіяльності громадян, пов’язаною з використанням транспортної системи за рахунок 

поведення стану автомобільних доріг у відповідність стандартам У та міжнародній номенклатурі.  

Виконання дорожніх та інших робіт без дозволу поліції – ст. 140 КУпАП 

При розгляданні проектів особливу увагу зверають: 

- Стан ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, розробку пропозиції щодо їх усунення. 

- Розвиток вилучно-шляхової мережі  

-  Розподіл транспортих та пішохідних потоків  

- Можливе спрямування транспортних потоків обхід міст 

- Вирішення питань удосконалення організації дорожнього руху  

- Наявність комплексу інженерного обладнання 

- Забезпечення переважного права руху пасажирського транспорту загального користування 

- Розміщення майданчиків, стоянок та гаражів для ТЗ 

- При несенні служби патрульна поліція постійно контролює стан дорожньої мережі на 

маршруті патрулювання, стан технічних засобів регулювання дорожнього руху, проведення 

будівельно-ремонтних робіт в смузі відводу доріг або в “ Червоних лініях ” міських вулиць. 

Відповідальність за порушення правил, норм і стандартів при проектування вулиць і доріг 
стаття 139 – Пошкодження вулиць, доріг штучних споруд та засобів регулювання ДТП 

стаття 141 – порушення правил охорони смуги відведення автомобільних доріг. 

стаття 142 – порушення землекористувачами правил утримання ділянок прилеглих до 

автомобільних доріг    
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ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ ЯК СУЧАСНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
 

Терористичний акт як соціальне явище й кримінально-правове поняття виступає предметом 

наукових пошуків згадуваних нами й багатьох інших дослідників, яких цікавлять сучасні проблеми 

боротьби з терористичними проявами. Не применшуючи їхніх наукових досягнень, зазначимо, що 

предметом наукової дискусії продовжує бути природа терористичного акту й визначальні 

властивості (ознаки) цієї сучасної загрози.  
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Одна з первинних гіпотез полягає в тому, що різновидом тероризму є терористичний акт, 

учинюваний з конкретною й загальною цілями, зі створенням загальної небезпеки, з публічним 

приверненням уваги до певних подій, з ключовою властивістю у виді терору.  

Поняття «тероризм» знаходиться в органічному зв’язку з таким соціально-правовим явищем, як 

«терористичний акт». Визначення конкретного переліку діянь, що охоплювалися б загальним 

розумінням поняття «тероризм», сьогодні в доктрині кримінального права України є досить 

актуальним і перспективним науковим завданням з урахуванням вагомості значення проблеми 

тероризму не лише в нашій країні, а й у сучасному світі [1, С.316–318] . 

Тероризм, повторимось, є системним явищем. У такій системі з використанням уже наведених 

результатів дослідження в попередньому підрозділі монографії виокремлені поведінковий, 

цільовий, ситуаційний і суб’єктний елементи (хоча поведінку особи можна відмежовувати від 

суб’єкта поведінки лише умовно), які органічно взаємопов’язані ізнаходять свої прояви в кожному 

із цих елементів ізв’язках між ними.  

Ця система характеризується наявністю певного її складника у виді терористичного акту як 

соціального і кримінально-правового явища. Разом із тим на рівні цього складника зазначеної системи 

терористичний акт теж становить системне явище, а поведінковий, цільовий, ситуаційний і суб’єктний 

її елементи є носіями родових ознак тероризму як системного явища вищого рівня аналізу.  

Отже, сприймаючи тероризм як родове поняття щодо терористичного акту, зазначимо, що 

останньому теж притаманні наведені родові ознаки:  а) поведінкова, яка характеризує 

загальнонебезпечний і публічний характер поведінки відповідного суб’єкта й потенційну здатність 

досягти бажаного для терориста результату; б) цільова, що віддзеркалює бажаний для цього 

суб’єкта результат: посіяти в першу чергу страх серед людей і загалом у суспільстві та вплинути на 

прийняття відповідними суб’єктами бажаного результату або здійснити демонстрацію своїх 

поглядів, ідей; в) ситуаційна, що становить ситуацію, пов’язану з конфліктом, який є наявним або 

створюється шляхом зазначеної поведінки у відповідний час, можливо, в певній обстановці, в 

певному місці, за допомогою відповідних засобів; г) суб’єктна, що характеризує особу, яка вчиняє 

такий злочин. Ці ознаки притаманні поняттю «терористичний акт» і можуть поєднуватися з іншими 

обов’язковими (типовими, визначальними) ознаками. 

Проаналізувавши судову практику, зробимо висновок, що у  вироках бракує чіткості встановлення 

поведінкового, ситуаційного і суб’єктного складників терористичного акту. Суди використовують 

термінологію законодавця, що застосовується в ч. 1 ст. 258 КК щодо мети вчинення терористичного 

акту, проте без конкретизації кожного її різновиду, за певним винятком стосовно легітимності 

діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також щодо антитерористичної операції.  

Що ж стосується зв’язку понять «терористичний акт» і «терор», тут іменник «терор» є 

ключовим складником прикметника «терористичний», який органічно пов’язаний з іменником 

«акт». Такий підхід не лише дозволяє виявити органічний зв’язок зазначених понять, а й залежно 

від ступеня узагальненості їх визначальних властивостей (обов’язкових ознак) побудувати ієрархію 

(дати їм класифікацію «за вертикаллю») з використанням філософських категорій загального, 

особливого й окремого, тобто від загального – «тероризм», до особливого – «терористичний акт» і 

до окремого – «терор». 

Терор є визначальною властивістю терористичного акту як соціального явища, що відбувається 

в дійсності, а також обов’язковою ознакою цього поняття, яка характеризує насамперед поведінку 

суб’єкта цього злочину, а тому віддзеркалюється і в інших об’єктивних і суб’єктивних ознаках 

цього злочину, зокрема в його об’єкті, в обраних способах чи засобах його вчинення, змісті та 

спрямованості умислу й злочинній меті. 

В. Я. Тацій, розглядаючи проблеми інтересу в кримінальному праві, акцентує увагу на двох 

видах цього поняття – психологічному.. й соціологічному. Учений зазначає, що інтерес як 

соціологічна категорія становить явище не суспільної свідомості суб’єктів, а їх суспільного життя. 

Інтерес певною мірою є суб’єктивним, оскільки він усвідомлюється людиною, спонукає її до 

вчинення певних дій, формує в ній мотив і мету поведінки [2, С. 116–117]  
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При конфлікті інтересів виявляються різні інтереси суспільства, держави, їхніх інституцій, 

можливо, соціальних груп чи окремих фізичних осіб. При цьому спостерігається прояв небажання 

однієї зі сторін конфлікту вирішувати ситуацію, що створена або може бути створена, законним 

шляхом. Вивчення й аналіз ситуації, яка передувала такому конфлікту, зокрема, при його створенні 

шляхом терористичного акту, при доведенні наявності ситуаційної ознаки терористичного акту є 

обов’язковим. Це особливо важливо для кваліфікації вчиненого особою злочинного діяння як 

терористичного акту та його відмежування від незлочинного діяння, якщо мали місце встановлені 

обставини, що виключають злочинність цього діяння, наприклад в умовах крайньої необхідності. З 

нашого погляду, недопущення конфліктів інтересів, їх своєчасне розв’язання – це обов’язкові умови 

в боротьбі з терористичними проявами в сучасному світі.  

У науці кримінального права доволі поширеним є поняття «акт тероризму». Наголосимо при 

цьому, що ставлення вчених до них різне. Як підкреслює               В. П. Ємельянов, незважаючи на 

вживання в науковій літературі й законодавстві цих понять як ідентичних або таких, що 

співвідносяться як ціле й частина, між ними існує низка відмінностей: – акт тероризму може 

виражатися не тільки в насильницьких діях, що спричиняють реальні наслідки, а й у погрозі 

вчинення таких дій, а також у бездіяльності, тоді як зміст поняття «терористичний акт» відповідно 

до ч. 1 ст. 258 КК України охоплює тільки реально вчинені дії;  

– насильницькі дії або погроза ними при вчиненні акту тероризму спрямовані проти 

невизначеного кола невинних жертв, тоді як жертва насильства при скоєнні терористичного акту 

суворо персоніфікована; 

 – акт тероризму завжди вчиняється загальнонебезпечним способом (вибухи, підпали тощо) і 

тягне за собою не тільки невинні жертви, а й матеріальну шкоду, а терористичний акт скоюється 

способом, як правило, небезпечним для конкретної особи. 

При цьому вчений визнає, що за певних умов терористичний акт і акт тероризму можуть 

збігатися за обсягом, зокрема в разі вчинення терористичного акту в загальнонебезпечний спосіб, у 

результаті чого цей акт набуває рис акту тероризму [3, С. 46]. У цілому погоджуючись із наведеною 

позицією правознавця, уточнимо, що спосіб при терористичному акті може бути небезпечним для 

неокресленого кола осіб, що випливає із загального законодавчого визначення терористичного акту 

в ч. 1 ст. 258 КК України. Крім того, акт тероризму, як і терористичний акт, теж може заподіювати 

матеріальну шкоду.  

Термін «акт тероризму» вживається й у судовій практиці. Використання в судових рішеннях 

терміна «акт тероризму» вбачається некоректним, тому що акт тероризму українським 

законодавцем не визнається злочином на відміну від поняття «терористичний акт», що в КК 

України вважається злочином. «Акт тероризму» – це лише наукове поняття, а тому оперування ним 

у судових рішеннях є неприпустимим.  

Зміст конструкцій «акт тероризму» й «одиничний злочинний прояв тероризму» є тотожним. Це 

можуть бути й ненасильницькі дії або погроза їх учинення, але в будь-якому випадку метою 

(початковою (первинною), проміжною або кінцевою) акту тероризму є вчинення саме 

терористичного акту. Отже, поняття «акт тероризму», як і «тероризм», за змістом є більш широким 

порівняно з поняттям «терористичний акт». Акт тероризму є ідентичним терористичному акту, 

якщо перший виражається в безпосередньому вчиненні другого, передбаченого ст. 258 КК України.  
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