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Анотація. Наведено відомості стосовно чужорідних елементів флори у структурі 
рослинних угруповань лучно-степових ділянок Смілянського району Черкаської області. 
Проаналізовано особливості їхнього трапляння ділянками з малопорушеним або 
відновлюваним рослинним покривом лучних степів та фактори які сприяють інвазійному 
процесу. 

Ключові слова: адвенти, кенофіти, археофіти, лучні степи, фітоінвазії 
Вступ 
Нині однією із найактуальніших екологічних проблем не тільки України, 

але на світовому рівні визнано проблему біологічного забруднення довкілля за 
рахунок інвазії та укорінення адвентивних видів в угрупованнях природної і 
відновної аборигенної рослинності. Нагальною є проблема і для осередків 
природної, у першу чергу, зональної рослинності лісостепової зони України [7]. 

У структурі Черкаської області об’єкти і території ПЗФ за площею 
становлять лише 3% [2], тому програмою по формуванню екологічної мережі 
Черкащини на 2014–2020 роки передбачено доведення частки заповідних 
земель до 10 %, що передбачає дослідження природних осередків зональних 
типів рослинності з метою подальшого заповідання. У минулому лучно-степові 
угруповання траплялись у регіоні частіше ніж у наш час [8, 9]. Основна 
причина зникнення це трансформація природних ландшафтів, як наслідок – 
інсуляризація степової рослинності, зокрема й у межах Смілянського району 
Черкащини, де незначні ділянки лучних, трапляються на схилах ярів, балок, 
пагорбів тощо. Така територіальна структура обумовлює їхню високу 
вразливість і водночас унікальність як резерватів природного рослинного 
покриву лучних степів помірної зони Східної Європи [9]. 

Матеріали і методи досліджень 
Геоботанічні дослідження природної та антропічно порушеної рослинності 

лучних степів проводили із застосування методів описаних у [ 1]. Геоботанічні 
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описи досліджуваних угруповань обробляли з використанням програмних 
засобів Turboveg for Windows 2.127b, MS Excel 2007. Флористичну структуру та 
чужорідні види виявляли під час польових досліджень 2015, 2017 років. 
Ідентифікацію видового складу проводили за [3] з використанням гербарних 
матеріалів (KW, KWHA, гербарій кафедри ботаніки НУБіП України) та 
узгоджували з номенклатурним списком судинних рослин України [10]. Аналіз 
чужорідних видів за часом занесення, ступенем натуралізації та способом 
імміграції проводили з врахуванням відомостей наведених у [4–6, 11]. 

Результати досліджень та їх обговорення 
У Черкаській області виявлено ряд ділянок з рослинним покривом, який 

досі зберігає зональні риси (табл. 1). 
Таблиця 1 

Характеристики обстежених ділянок у Смілянському районі Черкаської 
області 

№ Назва урочища, (найближчий 
населений пункт) 

Д
ат

а 
об

ст
еж

ен
ня

 

О
рі

єн
то

вн
а 

пл
ощ

а,
 га

 

Географічні координати 
центру опису  

(градуси, мінути, 
секунди) 

Північної 
широти (N) 

Східної 
довготи 

(E) 

1 Дзвіниця 
(с. Березняки) 

4–6.7.17 
3–5.7.15 64,0 49°8'42" 31°58'57

" 

2 Березняківський кар’єр 
(с. Березняки) 4.7.17 12,0 49°9'4" 31°56'42

" 

3 Кар’єр 
(с. Вовківка) 5.7.17 9,9 49°10'10" 31°41'16

" 

4 Схил балковий  
(с. Мельниківка) 5.7.17 26,3 49°9'40" 31°40'40

" 
 

Отже, у Смілянському районі оптимально збережені або відновлювані 
фітоценози трапляються: біля сіл Березняки, Велика Яблунівка (лучні степи, 
остепнені луки та перелоги урочища «Дзвіниця»), поблизу с. Мельниківка 
(балкові схили), в околицях сіл Вовківка та Ротмистрівка (угруповання 
відновлюваної рослинності остепнених луків на схилах і поблизу недіючого 
кар’єру), а також на території геологічної пам'ятки природи місцевого значення 
«Березняківський кар’єр» розташованого в околицях села Березняки (правий 
берег річки Тясмин). 

Найпоширеніші рослинні угруповання лучних степів, які сформувалися на 
чорноземах опідзолених та формують структуру сучасного рослинного покриву 
вказаних територій відносяться до формацій Botrichloeta ischaemi, Stipeta 
capillatae, Elytrigieta intermediae, Cariceta hirtae, Cariceta praecocis. 

Основну загрозу природному фіторізноманіттю степових та остепнених 
ділянок, окрім прямого знищення шляхом розорювання або розробки за 
видобутку корисних копалин, становить інвазія чужорідних видів.  
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У результаті проведених досліджень виявлено 37 чужорідних видів у 
флористичній структурі дослідженої території, які відносяться до 18 родин та 
37 родів (табл. 2).  

Найбільшою за кількістю видів є родина айстрові (Asteraceae Bercht. et J. 
Presl) – 13 видів, родини тонконогові (Poaceae Barnhart), бобові (Fabaceae 
Lindl.), капустяні (Brassicaceae Burnett) нараховують по три види кожна, родина 
шипшинові (Rosaceae Juss.) містить два види, решта 13 родин нараховують по 
одному виду кожна. 

У результаті аналізу флористичної структури чужорідних видів, з’ясовано, 
що за часом занесення переважають кенофіти – 22 види (59,5%), тим часом, як 
археофіти налічують 15 видів (40,5%). 

Відомості стосовно трапляння чужорідних видів дослідженими 
територіями наведено у табл. 2. 
За ступенем натуралізації в угрупованнях природної рослинності переважають 
епекофіти – 19 видів (51,4%) або види, які повністю натуралізувалися на 
антропогенних екотопах; колонофіти або види, які утворюють відносно 
стабільні локальні колонії налічують сім видів (18,9%), агріофіти або види, що 
натуралізувалися у напівприродні та природні угруповання представлено Acer 
negundo, Elaeagnus angustifolia, Phalacroloma annuum (8,1%); перехідна група 
між агріофітами та епекофітами – чотири види (10,8%), геміепекофіти та 
ефемерофіти (періодично зявляються у різних місцях, однак мають низький 
рівень натуралізації) налічують по два види (по 5,4%). 
За способом імміграції переважають аколютофіти – 19 видів (51,4%), тобто 
види, що спонтанно селилися на антропічно сформованих місцезростаннях; 
значна частка належить ергазіофітам – 11 видів (29,7%), тобто видам, які 
зявилися у результаті свідомого занесення на територію, фігофіти (втікачі з 
культури) охоплюють шість видів і Ambrosia artemisiifolia відноситься до 
ксенофітів (несвідомо занесених видів у результаті госпоарської діяльності). 
Одним із сприятливих факторів інвазійним процесам, на досліджених 
територіях, є пригнічення розвитку аборигенних едифікаторів і 
співедифікаторів степових фітоценозів, унаслідок надмірного пірогенного 
навантаження.  
Прикладом цього слугує інвазія ваточника сірійського (Asclepias syriaca L.) в 
урочищі «Дзвіниця», який вперше відмічався тут 2014 року, а вегетаційного 
сезону 2017 року сформована ценопопуляція цього виду займала площу 5,0×6,5 
м = 32,5 м2, в угрупованні асоціації Stippetum (capillatae) chamaecytisum 
(austriacum). Місцезростання Asclepias syriaca розташовано на схилі північно-
східної експозиції на чорноземах опідзолених, умови зволоження недостатні за 
рахунок атмосферних опадів, наявні сліди весняної пожежі. Загальне 
проективне покриття травостою становить 45–55%. Флористична структура 
угруповання: у складі першого ярусу (80–120 см) переважають Asclepias syriaca 
31); Chamaecytisus austriacus (2), окрім них трапляються Bromopsis inermis (1); 

1 бали участі виду в угрупованні за шкалою Браун-Бланке: (r) – <1%; (+) – <5%; (1) – 5%; (2) – 5–25%; (3) – 25–
50%; (4) – 50–75%; (5) – 75–100% 
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Таблиця 2 
Трапляння чужорідних видів (адвентів) дослідженим регіоном 

№ Назва виду Урочища Адвенти за: 
1 2 3 4 ЧЗ2 СН СІ 

1 Acer negundo L.  + +  кен агр ерг 
2 Ambrosia artemisiifolia L.  +  + + кен а-еп ерг-ксе 
3 Anisantha tectorum (L.) Nevski  + +  арх геп акл 
4 Anthemis cotula L.   + + арх еп акл 
5 Armeniaca vulgaris Lam.  + + + кен еф ерг 
6 Artemisia absinthium L. + + + + арх еп акл 
7 Asclepias syriaca L. + + + + кен еп ерг 
8 Avena fatua L.   + + арх еп акл 
9 Ballota nigra L. + + + + арх а-еп акл 
10 Bunias orientalis L.   +  кен еп акл 
11 Centaurea diffusa Lam. + +   кен еп акл 
12 Cichorium intybus L.  + + + + арх геп акл 
13 Consolida regalis S.F.Gray  + + + арх еп акл 
14 Conyza canadensis (L.) Cronq.  +  + кен еп акл 
15 Elaeagnus angustifolia L. + + + + кен агр ерг 
16 Geranium pusillum L.  +   арх еп акл 
17 Gleditsia triacanthos L.  +   кен кол ерг-фіг 
18 Helianthus tuberosus L.   +  кен а-еп ерг 
19 Heracleum sosnowskyi Manden. +    кен а-еп ерг 
20 Lactuca serriola L.  + + + арх еп акл 
21 Lonicera tatarica L.  +   кен кол ерг-фіг 
22 Lycium barbarum L.  +   арх кол ерг-фіг 
23 Medicago sativa L.  +  + кен еп ерг 
24 Morus alba L.  + + + кен еф ерг 
25 Onopordum acanthium L.   + + арх еп акл 
26 Papaver rhoeas L.  +  + арх еп акл 
27 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.    + кен кол ерг 
28 Phalacroloma annuum (L.) Dumort. +  + + кен агр акл 
29 Prunus divaricata Ledeb.   +  кен кол ерг-фіг 
30 Robinia pseudoacacia L. + + + + кен еп ерг 
31 Setaria viridis (L.) P.Beauv.  +   арх еп акл 
32 Silphium perfoliatum L. +    кен кол ерг 
33 Sinapis arvensis L. +    арх еп акл 
34 Sisymbrium loeselii L.   +  кен еп акл 
35 Solidago canadensis L. +    кен еп ерг-фіг 
36 Ulmus pumila L.  + +  кен кол ерг-фіг 
37 Xanthium strumarium L.  +  + + арх еп акл 
 

2 ЧЗ – час занесення; СН – ступінь натуралізації; СІ – спосіб імміграції 
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Vincetoxicum hirundinaria (r ), окремі рослини Phalacroloma annuum, Elytrigia 
intermedia. Другий ярус (35–79 см) представлений Stipa capillata (1); Poa 
pratensis (1); Elytrigia intermedia (1); Achillea collina (+); Salvia nutans (+); 
Scabiosa ochroleuca (+); Carlina biebersteinii (+); Falcaria vulgaris (+); Galium 
verum (+); Linum flavum (r); Phalacroloma annuum (+), окремі особини Asclepias 
syriaca. У третьому ярусі (<35 см) переважає Teucrium chamaedrys (2), 
трапляються молоді особини Pimpinella saxifraga (+). 

Отже, виявлені ценопопуляції чужорідних видів потребують постійного 
моніторингу та контролю подальшого поширення, оскільки є потенційним 
фактором трансформації природного рослинного покриву.  
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Abstract. The current information about alien plant species in the structure of vegetation 
cover of meadow-steppe areas within the Smilyans’kyi district of Cherkassy region were given. The 
features of the alien plants distribution into areas with undisturbed or restoring vegetation cover of 
meadow steppes and factors that contribute to the invasive process have been analyzed. 

As a result of the studies – 37 alien plant species which belong to 18 families and 37 genera 
were identified. The largest number of species includes into kenophytes, epecophytes and 
akolutophytes groups. 
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Анотація. Наведено характеристику формації Elytrigieta repentis та вказано її 

положення у демутаційних рядах лучної рослинності центральної частини Лісостепу 
України.  

Ключові слова: демутація, формація, асоціація, кореневищна стадія 
Вступ 
Дослідженню лучної рослинності Лісостепу України приділено належну 
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увагу у працях низки вічизняних учених, підсумком чого є видання 
«Продромус растительности Украины»[2]. 

Питанням класифікації лучної рослинності Лісостепу присвячено низку 
праць, серед яких роботи Сипайлової Л.М., Шеляг-Сосонка Ю.Р. (1996) 
стосовно лучної рослинності заплав річок рівнинної частини України, В.А. 
Соломахи (1996) стосовно синтаксономії рослинності України, А.А. Куземко 
(2000, 2002), яка досліджувала лучну і степову рослинність та рослинність 
басейну р. Рось та запропонувала власну класифікацію лучної рослинності 
рівнинної частини лісостепової зони України на еколого-флористичній основі. 
Північний Лівобережний геоботанічний округ охарактеризовано у працях А.П. 
Тертишного (2009, 2013). Природні кормові угіддя, а також рослинність луків, 
балкових степів описана в низці праць Б.Є. Якубенка (2003, 2005, 2006) [2–6]. 
Однак дослідження угруповань відновлюваної лучної рослинності на перелогах 
центральної частини Лісостепу є фрагментарними. 

Матеріали та методика досліджень. З метою охоплення усієї 
синтаксономічної різноманітності демутаційних рядів досліджено перелоги 
різних років демутації, а також прилеглі ділянки із залишками природних, 
зональних угруповань луків та лучних степів, протягом 2014 – 2017 років, 
проводили за методикою описаною у [1] з використанням матеріалів гербарних 
колекцій (KW, KWU, кафедри ботаніки НУБіП України) власноруч відібраних 
зразків, фотофіксації рослин і фітоценозів.  

Результати досліджень. У результаті з’ясовано, що досліджені 
угруповання відновлюваної й еталонної лучної рослинності належать до 27 
формацій та 310 лучних і лучно-степових асоціацій. 

Зокрема угруповання пирію повзучоговіднесено до формації Elytrigieta 
repentis, яка на землях з відновлюваною лучною рослинністю містить 18 
асоціацій, найпоширенішою серед яких є повзучопирієво-
вузьколистотонконогова (Elytrigietum (repentis) poosum (angustifoliae)). 
Синантропні асоціації формації Elytrigieta repentis, є типовими індикаторними 
угрупованнями другого демутаційного ряду за відновлення лучної рослинності. 

У центральній частині Лісостепу України угруповання з домінуванням 
Elytrigia repens (L.) Nevski мало поширені на балкових степах, природних та 
відновлених осередках лучної рослинності [5]. Трапляються вони невеликими 
ділянками на привершинних і середньосхилових ділянках балок, переважно 
південної експозиції й антропогенно порушеними місцезростаннями. Віддають 
перевагу чорноземним ґрунтам, але зрідка розвиваються і на еродованих 
відмінах з рівнем грунтових вод  до 1,5 – 2,0 м. Рослинний покрив досить 
рясний (30–60%), на порушених місцезростаннях – зріджений, таким чином не 
перевищує 45% загального покриття, а на оптимально розвинутих ґрунтових 
відмінах його покриття зростає до 60–70%. Основним компонентом травостою 
пирійових угруповань є Elytrigia repens – на нього припадає 20 – 40 і навіть 
50% загального покриття. В останньому випадку рясність едифікатора 
обумовлює обмеженість поширення інших видів, унаслідок чого видовий склад 
угруповань збіднюється. Найтиповішими асоціаціями Elytrigieta repentis на 
схилах балок є Elytrigietum (repentis) poosum (angustifoliae) і Elytrigietum 
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(repentis) festucosum (valesiacae), які вирізняються участю співдомінантів та 
деякими відмінностями видового складу ценозів. 

Угруповання асоціації Elytrigietum (repentis) purum трапляються 
антропічно порушеними місцезростаннями, де в процесі відновлення 
рослинного покриву утворюють своєрідний пирієвий ряд, який з часом 
переходить у пухкодернинний демутаційний. 

Другий демутаційний ряд нами описано на південний захід від міста 
Кам’янка Черкаської області. Рослинність на цьому перелозі формується на 
чорноземних ґрунтах на площі 3 га. Основна формація представлена 
Elytrigietum (repentis) purum, а від дороги починає формуватися 
пухкодернинний ряд з домінуванням Poa angustifolia. На перелозі виявлено 48 
видів квіткових і спорових рослин. 

У першому ярусі (100–120 см) формації Elytrigieta repentis ростуть 
Melilotus officinalis (L.) Pall., Echium vulgare L., Picris hieracioides L., 
Phalacroloma annuum (L.) Dumort.,  Phalacroloma septentrionale (Fernald et 
Wiegand) Tzvelev, Сynoglossum officinale L., Asclepias syriaca L., Epilobium 
hirsutum L., Sisymbrium altissimum L., а Artemisia absinthium L. сягає рівня 
домінанта (створюючи місцями проективне покриття 60%), співдомінант Poa 
angustifolia формує окремі ділянки з участю у травостої до 80–100%. Другий 
ярус (80–100 см) представлений Serrtula coronata L., Medicago sativa L., 
Agrimonia eupatoria L., Lactuca serriola  Torner, Chenopodium album L., Daucus 
carota  L., Erigeron canadensis L., Tragopogon orientalis L., Tragopogon major 
Jacq., Senecio jacobaea L., Melandrium album (Mill.) Garcke Epilobium parviflorum 
Schreb., Bromus arvensis L. У третьому ярусі (40–80 см) зростають такі види, як 
Festuca valesiaca Gaud., Convolvulus arvensis, Anisantha tectorum (L.) Nevski, 
Consolida regalis S. F. Gray, Linaria vulgaris  Mill, Amarantus retroflexus L., 
Ballota ruderalis Sw., Hypericum perforatum L., Lolium perenne L. Четвертий ярус 
(20-40 см) представлений в основному синантропними видами, зокрема 
Myosotis arvensis (L.) Hill, Helichrysum arenarium (L.) Moench, Capsella bursa-
pastoris (L.) Medik., Setaria glauca (L.) Beauv., Setaria viridis (L.) Beauv., 
Plantago lanceolata L., Equisetum arvense L. У п'ятому ярусі (нижче 20 см) 
виявлено один вид квіткових рослин, а саме Polygonum aviculare L. та моховий 
покрив. 

Звертає на себе увагу, що у перехідному ряді від кореневищної до 
пухкодернинної стадії появляється як пухкодернинні (Poa angustifolia) так і 
щільнодернинні (Festuca valesiaca, Lolium perenne L. ) злакові види. Місцями 
трапляються види, які формують бур'яновий ряд. Це відноситься до синузій 
Chenopodium album, Epilibium hirsutum, Artemisia absinthyum, Lactuca serriola та 
Setaria glauca і Setaria viridis. Це пояснюється порушенням едафотопу 
механізмами і машинами, котрі обробляють ділянки поля сумісно з перелогом. 
На цій стадії виявлено і два деревних види, зокрема Acer campestre L. і Morus 
alba L. Серед виявлених синантропних видів, найнебезпечнішим є Asclepias 
syriaca L., який у майбутньому несе загрозу не тільки відновлювальному 
фітоценозу, а й агрофітоценозам з культурними видами рослин. Звертає на себе 
увагу, що у відновлювальному ценозі виявлено тільки два види із бобових, це 
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люцерна посівна (Medicago sativa L.) і буркун лікарський (Melilotus officinalis 
(L.) Pall.) тоді як серед злакових 7 видів. На цьому перелозі зростає 19 видів 
(39,6 %) з багаторічників. За прогнозом їхня кількість і ценотична роль 
зростатиме. 

Отже, з’ясовано, що формація Elytrigieta repentis на перелогах та землях з 
відновлюваною лучною рослинністю у Лісостепу України має 18 асоціацій або 
5,8% загальної фітоценотичної структури, сформованої формаціями (27 
синтаксонів), асоціаціями (310 синтаксонів), типовими для лучної та степової 
рослинності. Рослинні угруповання формації Elytrigieta repentis мають 
індикаторне значення за демутацій лучної рослинності, вказуючи на належність 
угруповань відновлюваного рослинного покриву до другого демутаційного 
ряду. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние половозрастных факторов на 

рабочий и основной обмен. Целью работы было оценить достоверность различия 
показателей основного и рабочего обмена людей разного пола, возраста и профессиональной 
деятельности. Установлено, что возраст и половая принадлежность оказывают 
статистически достоверное влияние на величины основного и рабочего обмена. Также  
установлено, что основной обмен у мужчин выше чем у женщин и что основной и рабочий 
обмен снижаются с возрастом, достигая минимума у людей старше 61 года. Выявлена 
корреляция исследуемых признаков с показателями основного и рабочего обмена. 

Ключевые слова: основной обмен, рабочий обмен, специфическое динамическое 
действие пищи, анаболизм, катаболизм, рабочая прибавка.  

Вступление. Суточный расход энергии у здорового человека значительно 
превышает величину основного обмена и складывается из следующих 
компонентов: основного обмена (ОО); рабочей прибавки, т.е. энергозатрат, 
связанных с выполнением той или иной работы; специфического-
динамического действия пищи. Совокупность компонентов суточного расхода 
энергии составляет рабочий обмен [1].  

Минимальные для бодрствующего организма затраты энергии, 
определенные в строгих стандартных условиях, составляют основной обмен. 
Энергия основного обмена необходима для обеспечения жизнедеятельности 
организма и расходуется для работы сердца, легких, мозга и других органов [2]. 

Величина основного обмена (ВОО) зависит от соотношения в организме 
процессов анаболизма и катаболизма. Преобладание в детском возрасте 
процессов анаболической направленности в обмене веществ над процессами 
катаболизма обусловливает более высокие значения величин основного обмена 
у детей (1,8 и 1,3 ккал/кг/ч у детей 7 и 12 лет соответственно) по сравнению со 
взрослыми людьми (1 ккал/кг/час), у которых уравновешены в состоянии 
здоровья процессы анаболизма и катаболизма [3]. 

Для мужчины среднего возраста (примерно 35 лет), среднего роста 
(примерно 165 см) и со средней массой тела (примерно 70 кг) основной обмен 
равен 4,19 кДж (1 ккал) на 1 кг массы тела в час, или 7117 кДж (1700 ккал) в 
сутки. У женщин той же массы он примерно на 10 % ниже [4]. 
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Объект исследования. Объектом исследований является обмен веществ 
человека. Исследовался обмен веществ учащихся средней школы № 6 г. Речицы 
и пациентов Речицкой ЦРБ. Учащиеся были разделены на 2 возрастные группы: 
«дети» (6-12 лет) и «подростки» (13-16 лет). Пациенты были разделены на 4 
возрастные группы: «Юноши и девушки» (17-21 год), «Зрелый возраст 1» (22-
35 лет), «Зрелый возраст 2» (36-60 лет), «Пожилые люди» (старше 61 года). 

Методика исследования. 
Площадь поверхности тела S, м2, определялась по формуле Дюбуа (1): 

S = W0,425 ∙ H0,725 ∙ 0,007184                                     (1) 
Источник: [4] 
Величина основного обмена H, ккал/сутки, рассчитывалась по формуле 

Дрейера (2): 
H = W0,5 / (K ∙ A0,1333)                                         (2) 

Источник: [3] 
Процент отклонения основного обмена от нормы ПО, %, рассчитывался по 

формуле Рида (3): 
ПО = 0,75 ∙ (ЧСС + ПД ∙ 0,74) – 72                              (3) 

Источник: [3] 
Рабочий обмен РО, ккал/мин, определялся по формуле (4): 

РО = 0,198 ∙ (ЧД – 3,06)                                       (4) 
Источник: [5] 
Результаты исследований. Динамика основного обмена представлена на 

рисунках 1 и 2. Точками обозначены средние величины, границы блока 
представляют значения средней арифметической с учетом ошибки средней, 
ответвления характеризуют доверительные границы при уровне значимости p = 
0,05. 

С целью установления взаимосвязи между изучаемыми признаками был 
проведён корреляционный анализ (табл. 1). Динамика величин удельного 
основного обмена представлена на рисунке 3. 

Таблица 1 
Взаимосвязь различных признаков с основным и рабочим обменом 

Корреляция 
признаков 

ОО и 
масса 
тела 

ОО и 
длина 
тела 

ОО и 
площадь 

тела 

ОО и 
САД 

ОО и 
ДАД 

РО и 
ЧСС. 

РО и ЧД 

r 0,69 0,80 0,73 0,32 0,41 0,98 0,99 
Авторская разработка 
 
Установлено, что основной обмен у мужчин выше чем у женщин в 

среднем на 8 % (рис. 3). 
С целью выявления силы влияния вышеуказанных факторов на показатели 

обмена веществ был проведен дисперсионный анализ по двум факторам (пол и 
возраст). Оценивалось влияние факторов на основной и рабочий обмен. 

Проведенный двухфакторный анализ показал, что пол и возраст человека 
оказывает значимое влияние на ОО в организме. Так, сила влияния возраста на 
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ОО составила 50,9 %. Половая принадлежность также оказывает статистически 
значимое влияние на ВОО. Сила влияния фактора составила 38,8 %. 

 
Рис. 1. Динамика величин основного обмена у лиц женского пола 

Авторская разработка 
 

 
Рис. 2. Динамика величин основного обмена у лиц мужского пола 

Авторская разработка 
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Рис. 3. Динамика величин удельного основного обмена 

Авторская разработка 
 

Заключение и выводы. 
В ходе проведения исследований установлено, что возраст и половая 

принадлежность оказывают статистически достоверное влияние на величины 
основного и рабочего обмена. Сила влияния возрастного фактора оказалась 
выше чем сила влияния фактора половой принадлежности. Установлено, что 
основной и рабочий обмен снижаются с возрастом, достигая минимума у людей 
старше 61 года, что вполне согласовывается с данными литературных 
источников. Также установлено, что основной обмен у мужчин выше чем у 
женщин в среднем на 8 %, что легко объясняется различием в уровне половых 
гормонов и процентном соотношении жировой и мышечной массы. Различия в 
основном обмене полов проявляются уже в раннем возрасте. 

Обнаружена сильная положительная корреляция между основным 
обменом и длиной тела (r = 0,80), основным обменом и площадью поверхности 
тела (r = 0,73), рабочим обменом и частотой сердечных сокращений (r = 0,98), 
рабочим обменом и частотой дыхания (r = 0,99). 

Установлена положительная корреляция средней силы между основным 
обменом и массой тела (r = 0,69), основным обменом и систолическим 
артериальным давлением (r = 0,32), основным обменом и диастолическим 
давлением (r = 0,41). 
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Abstract.  
The influence of sex-age factors on metabolism is considered in the work. It is established that 

age and sex have a statistically significant effect on the basal and working metabolism. The basal 
metabolism for men is on average 8% more than for women. The analysis showed that the effect of 
age on the basal metabolism is higher than the effect of sex (50,9% and 38,8%, respectively). A 
strong positive correlation was found between the basal metabolism and body length (r = 0,80), 
basal metabolism and body surface area (r = 0,73), working metabolism and heart rate (r = 0,98), 
working metabolism and frequency respiration rate (r = 0,99). Positive correlation of mean force 
between basal metabolism and body weight (r = 0,69), basal metabolism  and systolic blood 
pressure (r = 0,32), basal metabolism and diastolic pressure (r = 0,41) was established. 

Key words: basal metabolism, working metabolism, specific dynamic action of food (thermic 
effect of food), anabolism, catabolism, work supplement. 
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Анотація. В роботі розглядається аналіз сучасних розробок теплоізоляційного 

укриття промислових і житлових будівель і споруд. Визначені їх особливості і недоліки 
стосовно надійності і ефективності енергозбереження. Представлено і обосновано нову 
розробку навісної термопанелі промислового виготовлення, що забезпечує високу 
герметичність укриття ,надійність зчеплення до заданої наріжної поверхні і зменшення 
ручної праці при їх облаштуванні. 

Ключові слова: проблема, теплоізоляційні укриття, доцільність, ефективність, 
огляд, новизна розробки, дослідження, переваги. 

Вступ 
Однією із основних проблем сучасного промислового і цивільного 

будівництва є значні витрати енергії для творення допустимого мікроклімату 
приміщень. В холодний  період року це стосується пошуку заходів зменшення 
теплових втрат при опалення будівель , а влітку виникає необхідність 
боротись з перегрівом внаслідок дії сонячної радіації. Особливо важливим є 
можливість збереження тепла при опаленні житлових будівель, що пов’язано 
зі значною вартістю тепла та соціальною напругою в суспільстві. Істотно 
знижується вартість послуг на опалення за рахунок зменшення невиробничих 
витрат газу чи вугілля на теплоцентралях і підвищення коефіцієнта корисної 
дії при опаленні. 

Основний текст 
Відомо, що будь-яка споруда повинна відповідати основним вимогам 

доцільності: 
1) функціональної, тобто відповідності тому процесу, для якого вона 

призначена (зручність праці на робочому місці, умов проживання, відпочинку і 
т.п.); 

2) технічної-забезпечити захист людей від зовнішніх впливів (низьких чи 
високих температур, опадів, вітру), бути міцною і стійкою, тобто 
витримувати різні навантаження згідно проектної документації. Крім того 
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споруда мусить бути довговічною, тобто зберігати нормальні експлуатаційні 
якості в часі; 

3) економічної – мати найбільш оптимальні для даного виду будівлі 
витрати праці, засобів і часу на її зведення та ті, що пов'язані з безпечною 
експлуатацією[1,2]. 

Таким чином необхідно створити в приміщенні найбільш оптимальне 
робоче середовище для виконання визначених функцій. Якість середовища 
суттєво залежить від стану мікроклімату (температура і вологість, 
повітрообмін у приміщенні). Для цього необхідно врахувати всі технологічні 
і санітарні вимоги, які суттєво залежать від зовнішніх впливів, що 
сприймаються спорудою (будинком) у цілому і його окремими елементами. Ці 
впливи підрозділяють на силові і несилові (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 - Зовнішні впливи на будівлю 
 

До силового відносять навантаження: від власної маси елементів 
будинку (постійні навантаження), маси устаткування, людей, снігу, дії вітру 
(тимчасові) й особливі (сейсмічні навантаження, впливи в результаті аварії 
устаткування і т.п.). 

До несилових навантажень відносять температурні впливи (викликають 
зміни лінійних розмірів конструкцій), дії атмосферної і ґрунтової 
вологи(викликає зміну властивостей матеріалів конструкцій), рух повітря 
(зміна мікроклімату в приміщенні).Значний негативний внесок на стійкість 
споруд призводить промениста енергія сонця (викликає зміну фізико- 
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технічних властивостей матеріалів конструкцій) і стан повітря. В 
промислових містах з металургійною і хімічною промисловістю в повітрі 
наявні агресивних хімічних сполуки прискорюють корозію металевих 
несучих конструкцій, що суттєво знижує довговічність та стійкість споруд. 
Внаслідок цього відомі випадки передчасного руйнування промислових і 
житлових будівель. Особливо це проявляється при обрушенні консольних 
конструкцій –виступів, балконів. З урахуванням вказаних впливів будівля 
повинна задовольняти вимогам міцності, стійкості і довговічності. 

Теплоізоляція в даний час є вкрай важливим етапом в будівництві як 
житлових, так і офісних приміщень, а часто і виробничих приміщень. З цією 
метою застосовуються теплоізоляційні матеріали, з яких виготовляють вироби 
і будівельні конструкції. Їх основною особливістю є висока пористість і, як 
наслідок , мала щільність і низька теплопровідність. Застосування даних 
матеріалів дозволяє скоротити витрату енергії на опалення будівлі. Крім того , 
істотно знижується маса конструкції, зменшуються витрати основних 
будівельних матеріалів. Виникає можливість компенсувати нерівності , 
наявні на теплоізоляційних поверхнях. Найбільшого поширення набули 
матеріали на основі мінеральної вати, скловати, пінополістиролу. Існує 
велика кількість будівельних виробів, виконаних на основі цих  матеріалів,  
наприклад  навісні  теплоізоляційні  панелі,  які  монтуються  на поверхню 
стін. Однак слабким місцем покриттів є форма панелей, яка не забезпечує 
достатню герметичність укриття вертикальної поверхні стін, вимагає багато 
часу і матеріалів для закладення швів. Ці місця можуть бути концентратом 
напружень при зміні температури: влітку і взимку за рахунок розширення и 
стиснення панелей. Можливі передчасні руйнування стиків і порушення 
герметичності (рис.2). 

При проектуванні і будівництва різноманітних споруд виникає актуальне 
для сьогодення завдання  по енергозбереженню робочого і житлового 
середовища: взимку – тепла в приміщенні , а влітку виключення перегріву 
зони життєдіяльності людини. Це пояснюється значними витратами газу на 
опалення і електроенергії при використанні кондиціонерів. Відомі різні 
конструкції теплозахисту приміщень: використання різнобічних 
термопанелей: від простих прямокутних пластин, які на висоті вручну 
закріплюють на вертикальних стінах. Для цього  використають різні клеї і 
кріплення з армуванням пластин спеціальною сіткою і нанесенням додаткових 
ізолюючих матеріалів. Більш складні панелі мають раніше виготовлені 
зовнішні декоративні форми і можливість регулювання зазору між стіною і 
панелями; з подальшим їх вирівнюванням у вертикальній площині та 
заповненням щілин піною. Наприклад ,в патенті України № 10001,МПК7 
E04F 13/00, опубл. 17.10.2005 представлено облицювальну панель, яка 
виконана у вигляді просторового модуля або неправильної форми двошарової 
конструкції-основи і лицьової форми об’ємного типу з елементами різної 
конфігурації, розташованих рядами в шаховому порядку. При цьому через 
ряд частина елементів виступає за край бічних граней основи на 0,5 своєї 
довжини з однієї або з двох сторін панелі. При цьому виступаючі частини 
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Рисунок 2- Обвал утеплювача внаслідок неякісного кріплення 

 
елементів є стиком контактних елементів, які необхідні при монтажі з 
іншими аналогічними модулями. Вони використовуються для накладення на 
співвісні розташовані відкриті частини основи іншого аналогічного модуля. 
Суттєвими недоліками цієї панелі є складність виготовлення, важкість 
з’єднання прилеглих поверхонь. Це можливо тільки за допомогою стикування 
їх  бічних сторін, що містять поперемінно розташовані виступи і 
поглиблення.  У вертикальному ряду прилеглі панелі просто встановлюються 
одна на іншу з горизонтальним зазором  для закладення швів, що знижує  
щільність з’єднання і погіршує теплоізоляцію фасаду. Додаткові складності 
виникають під час установці і складанні панелей на висоті тому, що потрібна 
особлива точність при їх бічному з’єднанні один з одним. При невеликому 
перекосі поглиблення і виступи з’єднувальних панелей можуть заклинитись і 
викликати поломку окремих елементів. Кріплення панелі, що має пласку 
внутрішню частину, на ізолюючу поверхню за допомогою рідкого клею і 
дюбелів недостатньо надійно. Можливий їх відрив при впливі вітрових 
навантажень. В цілому знижується ступінь надійності і довговічності 
оброблювальної поверхні. 

Для підвищення герметичності установки панелей у вертикальній 
площині запропоновано вдосконалення [3] за рахунок виконання по всій 
довжині панелі торцевого виступу з повздовжньою вибіркою (рис.3). 
Наявність торцевого виступу дозволяє більш щільно стикувати панелі і 
додатково герметизувати створювану порожнину поліуретановою піною в  
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1- теплоізоляційна панель; 2- нижня теплоізоляційна частина ; 3- верхня 

облицювальна частина; 4- декоративні облицювальні елементи; 5- виступи; 
6- поглиблення; 7-подовжній торцевий виступ; 8 – просвердлені отвори; 9- 

отвори для кріпильних елементів. 
Рисунок 3- Устрій теплоізоляційної панелі 

 
якості теплоізоляційного і фіксуючого матеріалу. Проте у цій розробці  не  
усунені недоліки базової моделі, а ще додалися інші: повздовжні вибірки в 
торці теплоізоляційної частини панелі; скошена поверхня торця з жолобом 
уздовж неї. В наслідок підвищилась їх вартість і вони не витримують 
конкуренцію з більш простими конструкціями і звичайними листовими 
панелями ,  які встановлюють вручну. Крім того, потрібна висока точність 
монтажу в несприятливих умовах роботи на висоті. Можливі поломки  при 
перекосах бічних панелей. Кріплення панелей ускладнено: спочатку панель 
закріплюють за допомогою поліуретанової піни, потім встановлюють 
дюбеля, через отвори деяких з них вводять додатково піну. 

З метою підвищення міцності зчеплення з утеплюваною поверхнею, 
спрощення процесу монтажу розроблена навісна теплоізоляційна панель 
(термопанель) для будівель і споруд, в якій використовується оригінальна 
конфігурація внутрішньої і зовнішньої поверхні [4]. 

Устрій панелі представлено на рис.4. 
З лицьового боку панель має фігурний виріз висотою до 1/5 

вертикального розміру панелі, що складається з двох частин: паза 1 , 
поглиблення 2; зрізу 3 для замка. Із внутрішньої сторони на панелі 
розташовані трапецієподібні пази 4 у вигляді конфігурації «ластівчин хвіст», 
а між ними виконана прямокутна канавка 5 посередині панелі. Замок 6 має 
вигляд прямокутного паза з гострим кутом, рівним куту зрізу 3 панелі у 
верхній її частині. На рис. 5 показана схема установки панелей на вертикальну 
поверхню стіни за допомогою дюбелів. 

Фігурний виріз 1,2 призначено для розміщення кріплення панелі у 
вигляді поліпропіленових дюбелів і декоративної рельєфної кладки або 
облицювання (руст). Пази 4 заповнюється цементним клеєм і служать для 
поліпшення адгезії панелі до утеплювальної поверхні. Це значно ускладнює  
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Рисунок 4- Устрій навісної теплоізоляційної панелі 

 
відрив панелі від поверхні основи в перпендикулярному до неї напряму, 
наприклад при дії сильного вітру. Прямокутний  паз  5  посередині  панелі  
служить  для  запобігання  самочинного сповзання панелі зі стіни вниз і для 
центрування плити. Паз для замка 6 закриває головки дюбелів і забезпечує 
можливість стоку води і вологи з панелей. Вибір висоти фігурного вирізу 
до 1/5 вертикального розміру панелі обумовлено необхідністю розміщення 
головок дюбелів кріплення та декоративної кладки. Збільшення висоти вирізу 
небажано із-за зниження міцності панелі. 

Розроблені навісні термопанелі з пінополістиролу типу ПСБ-С-25 були 
випробувані на ряді будівельних об’єктів. Процес формування 
теплоізоляційного покриття проводився в наступній послідовності; 

- панелі виготовлялись за заданою формою в стаціонарних умовах на 
підприємстві з нанесенням на них покриття з кварцовим піском фракції 0,2-0,5 
мкм або мармурової крихти; на об’єкті покриття (основи) знизу 
встановлювалась стартова планка; на підготовлену поверхню ( з нанесеним 
розчином цементу) ставили першу панель із заповненими розчином пазами на 
внутрішній стороні панелі, панель додатково закріплювали анкерами; зверху 
наступну панель встановлювали таким чином, щоб довгий паз закривав 
головки анкерів; при встановленні панелей наступного ряду вертикальний 
стик покривався піною для полістирольних плит і до нього стикувалася 
підготовлена бічна панель; після закінчення монтажу додатково 
зашпаровувалися вертикальні шви між панелями (рис.5). 

Для вибору параметрів теплоізоляції використано методику розрахунку 
питомого теплового потоку за формулою [5]: 
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q = λ0с /б0С (tв - tос) - λіз/δіз (tос - tз), Вт/м2, 
 
де λ0с, λіз – відповідно, коефіцієнти теплопровідності основи та ізоляційного 
матеріалу, Вт/м2·К; tв ;tос; tз -температура в приміщенні, поза ним на 
основі, та зовнішнього середовища, К; δіз - товщина шару теплоізоляції,м. 
 

 
Рисунок 5- Схема монтажу панелей 

 
Із довідників знаходили коефіцієнти теплопровідності фактичних 

матеріалів основи і теплоізоляційної панелі, вибирали середню або 
максимальну температуру зовнішнього середовища регіону, окремо для 
холодного і теплого періоду року. Далі визначали допустимий рівень 
теплових втрат (до10-20%) і знаходили товщину панелі. Длярегіону ,що 
включає Запоріжську,Дніпровську і Харьківську області в холодний період  
року достатньо використання панелей із пінополістиролу типу ПСБ-С-25 
товщиною 50мм. 

Проведено випробування міцності і експлуатаційних властивостей 
навісної панелі з використанням в якості покриття кварцового піску і 
мармурової крихти (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Результати дослідження панелей 
Найменування 
показника 

Вимоги Фактичні показники для покриття 

ДСТУ Б В. 2.7- 
233; 010 для 
підгрупи ФС 

ДСТУ Б В. 2.6- 
36; 2008 для 
полімерного 
декоративного 

 

На кварцовому 
піску 

На мармуровому 
борошні 

Міцність зчеп- 
лення з осно- вою, 
МПа 

Не менше 0,3 Не менше 0,5 0,42 0,36 

Коефіцієнт 
водопоглинання, за 
добу кг/м2 

Не менше 0,2 Не менше 0,2 0,105 0,158 

Холодостійкість, 
 

Не менше 50 Не менше 50 Витримує 50 Витримує 50 
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Результати випробувань показали, що нове покриття перевищує вимоги 
ДСТУ: за міцністю зчеплення на 40 %, за коефіцієнтом водопоглинання у 1,27-
1,33 рази, а холодостійкість відповідає нормативним вимогам. Термопанелі 
можуть піддаватися багаторазовому покриттю фарбами на водній основі; а 
покриття панелей мармуровою крихтою, як екологічно чистим матеріалом, 
усуває мікро тріщини і полегшує вагу конструкції. Таке покриття не боїться 
високих і низьких температур, має міцний і еластичний захисний шар. 
Зовнішній декоративний шар не відшаровується і не розтріскується з 
осипанням. Панелі мають міцне зчеплення з основою в двох площинках: за 
вертикаллю від самочинного опускання під своєю вагою і перпендикулярно 
стіни на відрив в наслідок дії вітрових та температурних навантажень, що 
підвищує довговічність утеплення. 

Висновки 
Були розглянуті причини недостатньої ефективності ряду сучасних 

теплоізоляційних панелей і визначено шляхи їх покращення з метою 
підвищення герметичності і надійності. 

Були отримані наступні результати: 
розроблена навісна панель промислового виробництва зі спеціальними 

пазами на внутрішній і зовнішній стороні ,що забезпечує підвищену 
герметичність і високу надійність кріплення; 

монтаж готових виробів проводиться швидко і не вимагає ідеальної 
підгонки панелей; панелі приховують вади на поверхні будівлі до 30 мм і за 
рахунок замкового з'єднання не створюється теплових мостів холоду; 

досягнуто скорочення обсягу ручної праці  і загального часу монтажу 
покриття. Знижується термін проведення робіт і їх загальна вартість. 
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Abstract. The paper considers the main issues related to the problem of developing a 

rational design of hinged heat shielding panels for industrial and residential buildings and 
structures. For this purpose, the external influences of force and non-violent character are 
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examined in detail. Examples of premature failure of a coating under the influence of 
external forces and unprotected cantilever structures of buildings are given. The necessity of 
fulfilling the basic requirements of expediency is established: functional, technical and economic, 
especially when realigning existing facilities for other technological and residential functions. 

The features and disadvantages of the device of modern panels and their installation are 
considered. A number of patents for facing slabs and panels for covering the external surfaces of 
buildings are given. The main shortcomings were revealed: the complexity of manufacturing and 
installation, low reliability under the influence of wind and climate loads, and low density of butt 
joints. The installation of panels is complicated by a significant percentage of manual labor in 
adverse conditions at altitude. 

In order to improve the adhesion to the working surface, simplify the installation process and 
improve the sealing of the joints, a hinged heat-insulating panel of the original design was 
developed. On the inner side there are two grooves in the form of a "swallowtail", a rectangular 
groove in the middle of the panel and a lock with an acute angle. On the outer side of the panel is a 
figured cutout and a cut for the lock. Designed hinged thermal panels with styrofoam type PSB-S-25, 
which have been tested on a number of construction sites. When choosing the parameters of the 
panel, the calculation method for the specific heat flux was used, and the permissible panel thickness 
for a number of regions of Ukraine was established. 

The strength and performance properties of the curtain panel were tested with the application 
of quartz sand and marble chips on its surface to eliminate microcracks and facilitate the weight of 
the structure. It is established that the new coating exceeds the requirements of GOST: by the 
adhesion strength by 40%, the water absorption coefficient is 1.27-1.33 times, and the cold 
resistance corresponds to the regulatory requirements. 

Panels have a strong grip with the base in two planes: vertically from the spontaneous 
lowering under its weight and perpendicular to the wall for separation due to the action of wind and 
temperature loads, which increases the integrity and durability of insulation. 

Key words: problem, heat isolation shelter, expediency, efficiency, review, novelty of 
development, research, advantages. 
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Abstract. A lot of enterprises in their water supply systems have a single stage or as part lime 
softening plant consists of a primary clarifier and filtration step. In current time, as country 
economy is unstable, what has an influence on industries, existing edifices works with unstable 
productivities, very often much lower than designed. This phenomenon causes practical difficulties 
and worsening in water quality. Scientific and operational representatives of water sector should 
think over and find ways of solving this problem. In this paper we propose to implement method of 
liming on expanded polystyrene filters with increasing layer of suspended sediment in water 
softening technologies. It is shown calculated expected economic effect in real industrial conditions 
for applying presented method in existing technological scheme of chemical water treatment plant 
at chemical enterprise. 

Key words: water hardness, water softening, expanded polystyrene filling, suspended 
sediment layer, liming method, economic effect. 

Introduction. 
Impure water damages piping and equipment by scoring, scaling, and corroding. 

Scaling occurs when calcium or magnesium compounds in the water (in a condition 
commonly known as water hardness) become separated from the water and adhere to 
the piping and equipment surfaces. This separation is usually induced by a rise in 
temperature because these minerals become less soluble as the temperature increases. 
In addition to restricting flow, scaling damages heat-transfer surfaces by decreasing 
heat-exchange capabilities. The result of this condition is the overheating of tubes, 
followed by failures and equipment damage (ASPE / Read, Learn, Earn, 2013). 

The lime softening process removes hardness by chemical precipitation, 
followed by sedimentation and filtration, therefore showing similarities to the 
conventional chemical clarification process. A single stage lime softening plant 
consists of a primary clarifier and filtration step (Ministry of Health, 2016). 

Construction and exploitation of main device (clarifier with suspended 
sediment), where the process is conducting, is quite difficult and in current time 
existing edifices work with much lower productivity than designed. So, there is a 
need to optimize existing methods as well as explore new ways of water softening. 
Using expanded polystyrene filters with an increased layer of suspended sediment in 
water softening technological schemes may solve a number of questions (Odud, 
2017). 

Materials and methods. 
Expanded polystyrene filters with increasing layer of suspended sediment were 
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investigated and studied by Professor Valerii Orlov and Associate Professor Sergii 
Martynov mainly for water deferrization. 

Experimental research in our work consists in using reagent − lime solution, and 
expanded polystyrene granules for water softening. Water mixes with lime in the 
contact tube and then through a layer of suspended sediment which is performed 
gradually increasing, and after that passes through floating expanded polystyrene 
backfill. To get the needed purifying effect it is necessary to maintain pH in mixing 
zone within 9,0 – 10,5 (Orlov et al., 2013). 

As an example of mentioned before technological scheme, liming combined 
with coagulation at clarifiers and next filtering through filters with floating backfill is 
used for water treatment at one chemical enterprise in Ukraine, PJRC 
“RIVNEAZOT”. Maximal capacity of existing clarifier VTI-1000I is 1000 m³/h, 
nominal capacity – 750 m³/h, minimal capacity, lower which technological process 
and work of equipment may become unstable and unmanageable – 250 m³/h. In 
recent years, with taking into account the productional reduction, the productivity of 
these buildings has often been less than 180 m³/h (Odud, 2017). So we offered to 
apply proposed method in exact industrial conditions. 

Results. 
Experimental productional plant for water softening was installed, connected to 

the existing technological scheme of chemical water treatment department at 
chemical enterprise and implemented. We have conducted research for establishing 
of technological parameters and determination of water quality parameters (Table 1).  

Table 1 
Decrease of total hardness and alkalinity depending on pH during filtering 

cycles with different rate 
Hour 

of 
cycle 

Water quality parameters during filtering cycles with different rate 

2,5 m/h 3,5 m/h 4,5 m/h 

pH 
E Hgen , 

% 
E Alk , 

% 
pH 

E Hgen , 
% 

E Alk , 
% 

pH 
E Hgen , 

% 
E Alk , 

% 

1 9,3 15 62 9,8 49 69 9 38 50 

2 10,05   10,3 56 84 8,9   

3 9,9  46 10,1 54 77 8,7 15 29 

4 10,7 21  9,25 36 61 9,9   

5 8,9   9,85 46 77 9,55   

6 9,1 28 64 10,25 56 84 9,7 35 58 

7 8,8 48 71 8,9 33 55 9,25  52 

8 8,7 36 58       

Aver. 9,43 29 60 9,78 47 72 9,29 29 46 
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Quality parameters of initial water were: total hardness − 7,07 mmol/dm3, alkalinity − 
4,82 mmol/dm3, pH − 8,10. 

The results of industrial research showed that 
reconstruction of few existing mechanical filters will allow not to use the clarifiers 
VTI-1000I and mechanical filters when the productivity is reduced,  
to ensure obtaining necessary water quality by using just one reagent − lime, to 
reduce quantity of river water for own needs, to 
reduce expenses on reagents and exploitation of a reagent department, to reduce 
energy costs by excluding pumping equipment for washing process. That means the 
proposed method will allow to intensify, simplify and reduce expenses of the existing 
technological scheme of chemical water treatment department at chemical enterprise 
PJRС “RIVNEAZOT” 

Effectiveness characterizes increasing working productivity, the most using of 
production capacities, raw materials and material resources, achieving the greatest 
results with the least expenses (Lvov, 1990). One of the elements of economic 
efficiency is the determination of savings in capital investments, materials and labor 
resources, which can be obtained with the implementation of new technology. 

For calculation of the expected economic effect from the implementation of the 
developed method we use equation (1): 

 

                                  о n c e c еЕЕ E E E E= + + + , UAH/year                                 (1) 
 

where о nE  − water expenses for own needs (washing, etc.), UAH/year; 

cE  − expenses for coagulant 4FeSO , UAH/year; 

e cE  − electricity expenses for coagulant 4FeSO  dosing pumps, UAH/year; 

еE  − electricity expenses for washing pumps, UAH/year. 
Water expenses for own needs can be determined by equation (2): 
 

                                       o n r w c anE P К Q= ⋅ ⋅ , UAH/year                                      (2) 
 

where r wP  − price of river water, UAH per 1000 m³; 

сК  − cost factor for own needs, зК  = 0,04; 

anQ  − annual production of clarified water, thsd. m³/year. 
Values of r wP , сК , anQ  take from (PJRC “RIVNEAZOT”, 2008). 

1449,93 0,04 1500o nЕ = ⋅ ⋅  = 86995,5 UAH/year. 
Expenses for coagulant 4FeSO  can be determined by equation (3): 
 

                                          c c coag anE P К Q⋅= ⋅ , UAH/year                                     (3) 
 

where cP  − price of reagent − coagulant 4FeSO , UAH per 1 ton; 

coagК  − cost factor for reagent − coagulant 4FeSO , зК  = 0,03; 

anQ  − annual production of clarified water, thsd. m³/year. 
Values of cP , coagК , anQ  take from (PJRC “RIVNEAZOT”, 2008). 

916,02 0,03 1500сЕ = ⋅ ⋅  = 41220,0 UAH/year. 
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Electricity expenses for coagulant 4FeSO  dosing pumps can be determined by 
equation (4): 
 

                                      е с dp r d m eЕ N t n п P= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , UAH/year                                 (4) 
 

where dpN  − electricity consumption of dosing pumps, kVt, dpN  = 22 kVt; 

rt  − duration of dosing pump work during the day, hours; 

dn  − duration of dosing pump work during the month, days; 

mп  − duration of dosing pump work during the year, months; 

eP  − price of electricity, kop./kVt ·hour, due to (PJRC “Rivneoblenergo”, 2013) eP  = 
187,673 kop./kVt ·hour. 
Values of dpN , rt , dn , mп  take from (PJRC “RIVNEAZOT”, 2008). 

22 24 30 12 187,673е сЕ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  = 356728,8 UAH/year. 
Electricity expenses for washing pumps can be determined by equation (5): 
 

                                       е wp w w m еE N t n п P= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , UAH/year                                (5) 
 

where wpN  − electricity consumption of washing pump, kVt, wpN = 320 kVt; 

wt  − time of washing, hours; 

wn  − quantity of washing during the month, unit; 

mп  − duration of washing pump work during the year, months; 

еP  − price of electricity, kop./kVt ·hour, due (PJRC “Rivneoblenergo”, 2013) еP  = 
187,673 kop./kVt ·hour. 
Values of wpN , wt , wn , mп  take from (PJRC “RIVNEAZOT”, 2008). 

320 1 10 12 187,673еE = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  = 72066,4 UAH/year. 
Then, expected economic effect from the implementation of the developed 

method is 86995,5 41220 356728,8 72066,4ЕЕ = + + +  = 557010,7 UAH/year. For 
better understanding on international level through converting due current exchange 
rate for 24th December 2017 this amount is 16861,5 EURO/year. 

Summary and Conclusion. 
In this paper it is shown the expected economic effect from the implementation 

of the liming on expanded polystyrene filters with increasing layer of suspended 
sediment for water softening. The proposed method beside intensifying and 
simplifying, allows to reduce expenses of the existing technological scheme of 
chemical water treatment plant at chemical enterprise PJRС “RIVNEAZOT” on 
amount of 16861,5 EURO/year. This method can be applied for reconstruction of 
common technologies of different enterprises. 
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Аннотация. Множество предприятий в системе водоподготовки имеют 
одноступенчастую или как часть установку известкования, которая состоит из сначала 
осветлителя и далее фильтровальной ступени.  В настоящее время, так как экономика 
страны нестабильная, что влияет на промышленность, существующие сооружения 
работают с нестабильными нагрузками, очень часто со значительно ниже, чем проектные. 
Это явление создает затруднения практического характера и ухудшение качества воды. 
Научные и эксплуатационные представители водного сектора должны обдумать и найти 
пути решения проблемы. В этой статье предложено внедрить метод известкования на 
пенополистирольных фильтрах с растущим слоем взвешенного осадка в технологии 
умягчения воды. Показано расчитанный ожыдаемый економический ефект от приминения 
изложенного метода в существующей технологической схеме отделения химической 
обработки воды химического завода. 

Ключевые слова: жесткость воды, умягчение воды, пенополистирольная загрузка, 
взвешенный слой осадка, метод известкования, экономический эффект. 
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Анотація. Дана оцінка  стану сучасних допоміжних речовин та 

супозиторних основ, які використовуються в фармації. Визначені параметри 
фармацевтичної доступності, які  необхідні при пошуку нового лікарського 
фітозасобу. Підтверджений оптимальний склад розробленого фітопрепарату. 
Використані сучасні методики  досліджень. Використання повторних 
досліджень в дослідах «in vitro» дало змогу збудувати достовірні графіки 
залежності концентрації вивільнення тимолу від часу.  

Ключові слова: допоміжні речовини, ефірна олія чебрецю звичайного, 
фармацевтична доступність,  розробка фітозасобу.  

Розроблення нових фармацевтичних препаратів неможливе без 
використання широкого асортименту допоміжних речовин (ДР).  

Виходячи з бажаних властивостей майбутнього фармацевтичного 
препарату в цілому та шляхів його введення в організм, створюється певна 
дисперсна система, де допоміжні речовини з різноманітними властивостями 
можуть відігравати роль носіїв. 

При  складанні пропису майбутнього лікарського препарату у процесі його 
фармацевтичного розроблення перш за все враховують біосумістність ДР з 
тканинами макроорганізму. За цією ознакою допоміжні речовини поділяють:  
на біонесумістні (ушкоджують тканини організму); біоінертні  (не 
розкладаються при контакті з тканинами організму); біосумусні (може бути як 
допоміжною речовиною, так і активним фармацевтичним інгредієнтом) 
літературі [1]. 

Якість фармакотерапії нерозривно пов’язана  з якістю фармацевтичних 
препаратів, при розробці їх складу  необхідно передбачити: сумісність  усіх 
компонентів системи; фармакокінетику; фізико-хімічні властивості препарату; 
відповідність лікарської форми призначенню препарату; стабільність системи 
протягом певного терміну. 

 При досліджені впливу допоміжних речовин фітопрепарату ми 
дотримувалися наказом МОЗ від 19.06.2007 р. №339 [6]. 

 Мета роботи: - вивчення допоміжних речовин, які використовуються у 
складі супозиторних основ різної терапії, у тому числі і фітотерапії; 

- вивчення впливу ДР при розробці нового фітопрепарату – вагінальних 
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супозиторіїв з ефірною олією чебрецю звичайного. 
 Нами  були досліджені та відібрані для експерименту  відомі ДР та 

супозиторні основи при виробництві м’яких лікарських форм. 
В якості носіїв для вагінальної лікарської форми з ефірною олією чебрецю 

досліджували супозиторні основи і поверхнево-активні речовини, що широко 
застосовуються в промисловому і аптечному виробництві м’яких вагінальних 
лікарських форм і описані в літературі [3, 5]. 

В якості терапевтичної діючої речовини була використана ефірна олія 
чебрецю звичайного «Царство ароматів», ТУ У 24.5-22273448-009-2004, 
ідентифікований компонентний склад містить високі концентрації біологічно 
активних речовин фенольної, терпенової та флавоноїдної природи, та проявляє 
широкий спектр фармакологічної дії (протизапальну, протимікробну, 
антиоксидантну та ін. [2]. 

Супозиторії готували методом виливання з використанням форм від 
напівавтомату Франко-Креспі. Дослідження проводили за планом 
двохфакторного дисперсійного аналізу з повторними спостереженнями [4]. 

Як параметр оптимізації обрали вивільнення основного біологічно 
активного компонента ефірної олії чебрецю тимолу із супозиторіїв як перший 
етап визначення біологічної доступності. Середня маса супозиторіїв 
вагінальних склала 4,0 г. Концентрація ПАР у всіх дослідах –  2,5% від маси 
супозиторіїв, вміст ефірної олії чебрецю – 0,2 г в кожному супозиторії. 

Вивільнення тимолу із супозиторіїв вивчали методом рівноважного діалізу 
за Крувчинським [4] за температури 37±0,5ºС через целофанову напівпроникну 
мембрану – плівку «Купрофан» за ГОСТ 7730. В якості діалізного середовища з 
урахуванням розчинності тимолу обрали 0,1 Н розчин натрію гідроксиду. 
Концентрацію вивільненого через 45 хв тимолу встановлювали 
броматометрично. Матриця планування експерименту і результати визначення 
концентрації тимолу в діалізатах, вивільненого із супозиторіїв вагінальних 
через 45 хв, представлені в табл. 1. [5]. 

Таблица 1 
Матриця планування і результати визначення концентрації (у %) 
вивільненого тимолу із супозиторних композицій (інтервал 45 хв) 

Фактор А 
(вид основи-носія) 

Фактор В (вид ПАР) 
в1 в2 в3 в4 

а1 3,4 1,33 0,98 0,36 

а2 15,14 7,15 3,06 1,25 

а3 5,26 2,87 1,08 0,97 

а4 4,34 2,38 1,12 0,64 

а5 27,45 14,56 8,63 2,88 

а6 1,52 0,78 0,35 0,21 
Примітка.  А: а1 – жир кондитерський; а2 – ЗЖО (сало рослинне – 60%; парафін – 

10%; масло какао – 30%) ; а3 – суміш ПЕО з молекулярною масою 1500 і 400 у співвідношенні 
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8:2; а4 – суміш ПЕО з молекулярною масою 1500 і гліцерину в співвідношенні 1:2; а5 – суміш 
пропіленгліколю, ПЕО з молекулярною масою 400 і проксанолу-268 у співвідношенні 40:25:35; 
а6 – вітепсол; В: в1 – твін-80; в2 – емульгатор № 1; в3 – емульгатор твердий Т-2; в4 – без 
емульгатора 

 
У табл. 2 представлено дисперсійний аналіз отриманих результатів. 
Як видно з наведених даних фактор А і фактор В статистично значимо 

впливають на вивільнення тимолу із супозиторіїв (Fексп.>Fтабл.). При цьому 
вплив виду основи-носія більш значний, ніж виду ПАР. 

Таблиця 2 
Дисперсійний аналіз результатів експериментальних даних по визначенню 

вивільнення тимолу з супозиторних основ (інтервал 45хв) 

Джерело 
мінливості 

Сума 
квадратів 

Число 
ступенів 
свободи 

Середній 
квадрат   Fексп. Fтабл. 

Фактор А 461,74 5 92,35 5,95 2,9 

Фактор В 243,29 3 81,09 5,22 3,3 

Залишок 232,75 15 15,52 – – 

Загальна 
сума 937,78 23 – – – 

 
Перевірка відмінності середніх результатів значущих чинників за 

допомогою множинного рангового критерію Дункана дозволила побудувати 
наступні ряди переваг: за фактором А (вид основи-носія) 
а5>а2>а3>а4>а1>а6; за фактором В (вид ПАР) в1>в2>в3>в4 

Таким чином, дослідивши допоміжні речовини та супозиторні основи, 
нами був отриманий оптимальний склад нового фітозасобу для лікування 
вагінального кандидозу – супозиторії з ефірною олією чебрецю звичайного. 
Дослідження тривають. 
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Abstract.  
The evaluation of the state of modern auxiliary substances and suppository bases used in 

pharmacy is given. The estimation of efficiency and quality of new medical forms of ovuliv with 
ether oil of the thyme is given. Set parameter of pharmaceutical availability, which are  needed at 
the search of new medications are conducted. Optimum compositions of developed fitodrugs are 
confirmed. The modern methods of researches are utillized. In the experiments of in vitro gave 
drawing on the repeated researches possibility to build the reliable graphic arts of dependence of 
concentration of freeing thymol from time. 

Key words: excipients, еssential oil from Thymus vulgaris L., farmaceutical availability,  
development of  а phytodrugs.  
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Анотація. Ефективність діяльності підприємств завжди було одним із головних 

питань та фокусів економічної науки загалом та окремих її напрямків зокрема: 
розглядається як загальна підприємства загалом, так і окремі показники: соціально-
економічна ефективність, економічна ефективність та інша. Розгляд питання 
ефективності є важливим, як для управлінського апарату підприємства, так і для 
потенційних інвесторів, які оцінюють можливі напрямки вкладення коштів. З огляду на це 
важливим є наявність інструменту, що допомагає оцінити ефективність підприємства як в 
часовій динаміці, так і здійснити порівняння із іншими підприємства. 

В даній роботі увага автора приділена саме пропозиції однієї із можливих систем 
оцінки, що дасть відповідь на питання зміни показників ефективності, так і дасть змогу 
отримати одну зі складових в прийнятті рішення про інвестування, або ж інші проекти при 
виборі одного з декількох підприємств. 

Ключові слова: оцінка ефективності діяльності, інтегральний показник діяльності, 
зміна ефективності, оцінка підприємства, порівняння підприємств 

Вступ. 
Оцінка діяльності підприємства з точки зору власників та інвесторів має 

розглядатись в розрізі його ефективності. Як відомо класичним та 
загальновизнаним є підхід, згідно якого ефективність є відношення результату 
до витрат. В розрізі цього і оцінюється ефективність діяльності: ефективність в 
розрізі управління людськими ресурсами, ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності та інших напрямків, або ж загальної ефективності підприємства 
шляхом розгляду показників рентабельності та інших показників за допомогою 
фінансово-математичних інструментів (динамічні ряди, індекси та їхня зміна). 
Саме на основі визначення цих показників та їхнього синтезу і приймається 
подальші рішення щодо подальшої діяльності, або ж рішення про доцільність 
інвестування. 

Варто зауважити, що свою увагу оцінці діяльності підприємств приділили 
багато вчених та практиків економічної науки та управління, такі як Е. 
Хелферт, О. Орлов, Є. Градобоєв, Н. Крупська, Т. Майорова, І. Бланк, Ф. 
Друкер, Б. Гоулд, С. Ейфона та багатьох інших. В ході дослідження також було 
отримано висновок, що всі сучасні методи та інструменти мають відповідати 
критерію: швидко, об’єктивно та з мінімізованими затратами. На основі 
досліджень визнаних авторів та критерію, що згадувався раніше, та на основі 
маржинального підходу, який є найбільш відповідним до сучасних умов, було 
сформульовано інтегральний показник діяльності, що пропонується розглянути 
далі. 
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Виклад результатів дослідження. 
Згідно думки Еріка Хелферта оцінка ефективності функціонування фірми є 

неоднозначною і неоднорідною. Це пов’язано з тим, що залежно від рівня, на 
якому відбувається оцінка, встановлюються різні фокуси основних показників. 
У зв’язку з цим у свої праці «Техніка фінансового аналізу» Хелферт виділив 
три точки зору на ефективність: 

1) з погляду менеджерів; 
2) з погляду власників; 
3) з погляду кредиторів. 

Автором пропонується ж виділити, а відповідно і розширити даний список, 
ще точкою погляду інвесторів та покупців (в розрізі купівлі фірми) 
(потенційних та теоретичних), а також опосередкованої «оцінки» від покупців 
кінцевого продукту. 

Згідно перших трьох груп Хелферт пропонує використовувати наступні 
показники [3, с.115]: 

1) з погляду менеджерів: коефіцієнт експлуатаційних затрат, коефіцієнт 
прибутковості виробничої діяльності, рівень рентабельності, EBIT, EBIAT, 
коефіцієнт витрат, контрибуційна маржа (коефіцієнт маржинального 
прибутку), оборотність активів, час обороту активів (оборотність чистих 
активів, час обороту чистих активів), питома вага товарно-матеріальних 
запасів до доходу, питома вага товарно-матеріальних запасів по 
відношенню до собівартості, оборотність товарно-матеріальних запасів (по 
доходу), оборотність товарно-матеріальних запасів (по собівартості), дохід 
в день, оборотність в днях (дебіторська заборгованість по доходу в день), 
ставка доходності активів, ставка доходності чистих активів, ставка 
доходності середньої загальної величини активів по EBIT, ставка 
капіталізації по EBIT, ставка доходності середньої загальної величини 
активів по EBIAT, ставка капіталізації по EBIAT; 

2) з погляду власників: ставка дохідності власного капіталу, ставка дохідності 
акціонерного капіталу, коефіцієнт чистого доходу на акцію, потік 
грошових засобів на акцію, поточна дохідність, показник виплати 
дивідендів, мультиплікатор доходів; 

3) з погляду кредиторів: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт 
термінової ліквідності, ліквідаційна вартість компанії, частка боргових 
зобов’язань в активах, частка позикового капіталу в капіталізації, 
співвідношення позикового та власного капіталу, коефіцієнт покриття 
відсоткових виплат, коефіцієнт покриття боргових зобов’язань. 
Для більш глибокої та об’єктивної оцінки автором пропонується додати 

наступні групи показників: 
1) з погляду інвесторів та потенційних покупців компанії рекомендуємо 

додати показники: ринкової вартості фірми, частка інноваційної продукції 
в загальному асортименті компанії, частка постійних витрат в загальних 
витратах компанії (в кореляції із сегментом діяльності компанії), показник 
коефіцієнту беззбитковості та динаміка даного показника за останні 5 
років із кореляцією із якісними показниками, частка реінвестованого 
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прибутку в загальному прибутку фірми; 
2) з погляду покупців (опосередковано): частка ринку компанії та її динаміка, 

динаміка кількості покупців та динаміка постійних покупців, динаміка 
частки ринку в кореляції із кількістю відомих конкурентів. 
В п’яти перелічених пунктах зазначено сорок п’ять показників. Така 

кількість показників є неприйнятною та «шкідливою» з точки зору оцінки 
ефективності діяльності компанії згідно концепції «Маржинального підходу», а 
тому ми пропонуємо сфокусуватись на наступних одинадцяти: 

1) з погляду менеджерів: 
a. рівень рентабельності підприємства «за доходом» – даний показник 

важливий з огляду того, що відображає частку грошових коштів, які 
залишаються після отримання доходу у вигляді активів, що можна 
реінвестувати; 

b. EBIT – даний показник важливий, оскільки відображає фактичний 
результат діяльності компанії без спотворення податками; особливо 
даний показник важливий при оцінці підприємств з різних країн з 
різною системою оподаткування; 

c. чистий прибуток – відображає, яка сума коштів отримана в 
безпосереднє «розпорядження» підприємства без умови повернення; 

d. коефіцієнт маржинального прибутку – відображає «оперативну 
потенційну рентабельність», а по факту ефективність динамічну, 
оскільки не враховує постійних витрат, яка практично не змінюються 
незалежно від активності підприємства; 

2) з погляду власників: 
a. ставка дохідності власного капіталу – відображає наскільки ефективно 

компанія використовує свої ресурси; 
b. ставка дохідності акціонерного капіталу – відображає наскільки 

ефективно вкладати кошти в дане підприємство; 
3) з погляду кредиторів: 

a. коефіцієнт поточної ліквідності – для кредиторів важливо бути 
впевненими у забезпеченні своїх коштів та ризиків, а відповідно 
покращення даного показника дає змогу підприємству запозичати 
необхідну кількість коштів на вигідних умовах; 

b. частка боргових зобов’язань в активах – відображає наскільки активне 
підприємство та наскільки забезпечене ресурсами, а також 
ефективність їхнього використання; 

4) з погляду інвесторів та потенційних покупців компанії: 
a. ринкова вартість фірми – відображає положення компанії на ринку, а 

також, фактично, ставлення до неї потенційних інвесторів та інших 
суб’єктів ринку; 

b. показник коефіцієнту беззбитковості та динаміка даного показника за 
останні 5 років із кореляцією із якісними показниками; 

5) з погляду покупців (опосередковано): 
a. динаміка частки ринку в кореляції із кількістю відомих 

конкурентів – дозволяє проаналізувати безпосередню зовнішню 
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активність підприємства на ринку. 
Розрахунок показника пропонується проводити наступним чином: 
1-й етап: розрахунок кожного з обраних 10-ти показників; 
2-й етап: згідно отриманих результатів присвоєння кожному показнику 

значення від 0 до 1, таблиця 1. 
Таблиця 1 

Присвоєння значень отриманих коефіцієнтів для розрахунку 
інтегрального показника діяльності підприємства 

Показник 
Значення, що 

присвоюється при 
умові 1 

Значення, що 
присвоюється при 

умові 2 

Значення, що 
присвоюється при 

умові 3 

Значення, що 
присвоюється 

при умові 4 

Рівень 
рентабельності 

Рівень 
рентабельності 
менше 0 =˃ 0 

Рівень 
рентабельності 
нижчий за 
середньоринковий =˃ 
0,5 

Рівень рентабельності 
рівний 
середньоринковому та 
вищий за нього =˃ 1 

 

EBIT Від’ємний та 
нульовий =˃ 0 Позитивний =˃ 1   

Чистий прибуток Від’ємний =˃ 0 Нульовий =˃ 0,5 Додатний =˃ 1  
Коефіцієнт 
маржинального 
прибутку 

Від 0 до 0,5 =˃ 0,5 Від 0,5 =˃ 1   

Ставка 
доходності 
власного капіталу 

Ставка менше 
середньоринкової 
=˃ 0 

Ставка дорівнює 
середньоринковій =˃ 
0,5 

Ставка вища за 
середньоринкову =˃ 1  

Ставка 
доходності 
акціонерного 
капіталу 

Ставка менше 
середньоринкової 
=˃ 0 

Ставка дорівнює 
середньоринковій =˃ 
0,5 

Ставка вища за 
середньоринкову =˃ 1  

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 

Коефіцієнт 
близький до 0 =˃ 0 

Коефіцієнт менший 
або більший за 2 
більш, ніж на 10% =˃ 
0,5 

Коефіцієнт в межах 
1,8-2,2 =˃ 1  

Частка боргових 
зобов’язань в 
активах 

Частка більше 
100% =˃ 0 

Частка менше 100% 
=˃ 1   

Ринкова вартість 
компанії 

Менша за 
аналогічні 
компанії =˃ 0 

Дорівнює або ж вища 
за аналогічні 
компанії =˃ 1 

  

Показник 
коефіцієнту 
беззбитковості та 
динаміка за 5 
років 

Прямує до 0 (не 
більше 0,1) з 
негативною 
динамікою =˃ 0 

Прямує до 0 (не 
більше 0,1) з 
позитивною 
динамікою =˃ 0,33 

Більший за 0,1 з 
негативною 
динамікою =˃ 0,66 

Більший за 0,1 
з позитивною 
динамікою =˃ 1 

Частка ринку в 
кореляції з 
кількістю 
відомих 
конкурентів 

Частка ринку 
зменшується 
разом зі 
зменшенням 
кількості 
конкурентів =˃ 0 

Частка ринку 
зменшується без 
зміни кількості 
конкурентів, або 
збільшенням їхньої 
кількості =˃ 0,33 

Частка ринку 
незмінна або ж 
збільшується із 
зменшенням кількості 
конкурентів =˃ 0,66 

Частка ринку 
збільшується зі 
збільшенням 
кількості 
конкурентів =˃ 
1 

*Середньоринкові – мається на увазі середньоринкові в галузі для такого типу виробництва 
Джерело: розроблено автором 
 
Відповідно, згідно значень, що можуть бути отриманні як результуючі 

даної таблиці (проста арифметична сума) компанія може отримати від 0 до 10 
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балів. Фактично 0 балів – це компанія, що практично зі 100% ймовірністю 
зазнає краху та 11 балів – це «зірка» ринку; в діапазоні 1-2 бали – аутсайдери; 
2-5 балів підприємства з проблемами; 6-9 балів – компанії із ефективністю, що 
знаходиться на рівні , що характерний для ефективних підприємств 10-11 балів 
– лідери ринку. 

3-й етап: експертна оцінка отриманих даних та, при потребі, проведення 
додаткових досліджень. 

Фактично інтегральний показник може бути розширеним іншими 
показниками, але при використанні «стандартизованої» системи можна без 
будь-яких додаткових затрат оцінювати ефективність практично будь-яких 
компаній з будь-яких галузей і лише корелювати їх з абсолютними 
показниками. 

Приклад використання інтегрального показника на основі діяльності 
реальних підприємств, таблиця 2, 3, 4. 

Таблиця 2 
Вихідні дані для розрахунку основних показників, що використовуються 

для інтегрального показника діяльності промислових підприємств 

Показник 

Значення (2015 рік), тис. грн 

ПАТ «Завод «ТЕМП» 
ПрАТ 

"Експериментально-
механічний завод" 

ПАТ 
"Хiмтекстильмаш" 

Чистий прибуток (1011) (798) (627) 
Чистий дохід 30335 18161 3497 
ЕВІТ (991) (845) (1024) 
Витрати змінні 16140,8 14974 2791 
Власний капітал 
середньорічний 26943,5 11878,5 1432,5 

Активи 34323 13685,5 11224 
Боргові зобов’язання 7885 1904,5 9791,5 
Чистий прибуток на 
акціонерний капітал (1011) (798) (627) 

Акціонерний капітал 0 0 0 
Витрати постійні 17485,2 4294 2413 
Прибуток 
маржинальний 14194,2 3187 706 

Оборотний капітал 23284,5 3903,5 4948 
Короткострокові 
зобов’язання 5019,5 1904,5 8476,5 

Джерело: 5 
Таблиця 3 

Розрахункові значення показників та показники інтегральної оцінки 
для кожного з показників та підприємств 

Показник 

Значення (2015 рік), тис. грн 

ПАТ «Завод «ТЕМП» 
ПрАТ 

"Експериментально-
механічний завод" 

ПАТ 
"Хiмтекстильмаш" 

1 2 3 4 
Рівень рентабельності -3,33% (0 балів) -4,39% (0 балів) -17,93% (0 балів) 
EBIT (991) (0 балів) (845) (0 балів) (1024) (0 балів) 
Чистий прибуток (1011) (0 балів) (798) (0 балів) (627) (0 балів) 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                           41 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.3 

Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 

Коефіцієнт 
маржинального 
прибутку 

0,4679 (0,5 балів) 0,1755 (0,5 балів) 0,2019 (0,5 балів) 

Ставка доходності 
власного капіталу -3,75% (0 балів) -6,72% (0 балів) -43,77% (0 балів) 

Ставка доходності 
акціонерного капіталу - (0 балів) - (0 балів) - (0 балів) 

Коефіцієнт поточної 
ліквідності 4,638809 (0,5 балів) 2,049619 (1 бал) 0,583731 (0 балів) 

Частка боргових 
зобов’язань в активах 22,97% (1 бал) 13,92% (1 бал) 87,24% (1 бал) 

Показник коефіцієнту 
беззбитковості (в 
прикладі приймемо 
показник 2015-го року 
як порівняльний) 

1,23186 (0,33 бали) 1,347349 (0,33 бали) 3,417847 (0 балів) 

Інтегральна оцінка 2,33 2,83 1,50 
 
Згідно інтегрального показника більш цікавим є ПрАТ 

«Експериментально-механічний завод». Проте у кореляції із абсолютними 
показниками та показниками коефіцієнту маржинального прибутку та 
беззбитковості все ж пріоритетним є «Завод «ТЕМП». Загалом розглянуті 
підприємства є проблемними, тоді як «Хімтекстильмаш» взагалі проблемним. 

Фактично, за допомогою нескладних показників вдалось оперативно 
порівняти між собою різні підприємства та отримати збалансований результат в 
розрізі оцінки діяльності. 

Варто також окремо виділити перевагу даного інтегрального показника в 
розрізі необхідних ресурсів для його розрахунку та впровадження. Даний 
показник розраховується без додаткових фінансових витрат та часу і персоналу 
в розрізі усіх показників окрім частки ринку та вартості підприємства. Щодо 
показників частки ринку та ринкової вартості підприємства то тут потрібні 
додаткові затрати ресурсів для отримання даних показників, але знову ж дане 
питання можна вирішити за допомогою сторонніх організацій, що профільно 
займаються даним питанням. 

Висновки. 
Було розглянуто необхідність оцінки діяльності підприємства та 

можливість його порівняння із іншими підприємствами; скореговано дану 
вимогу, що сформувались на ринку – обмеженість ресурсів та вимога 
максимально ефективного їх використання. 

Було отримано формалізовану та описану систему «Інтегрального 
показника оцінки діяльності підприємств», що дає змогу оцінити динаміку  
ефективності підприємства як в часовому аспекті, так і у порівнянні із іншими 
підприємствами. 
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Таблиця 4 
Динаміка показника коефіцієнту беззбитковості досліджуваних 

підприємств 
Показник Значення 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 

ПАТ «Завод «ТЕМП» 
Чистий дохід, 
тис. грн 37985 44515 17201 82759 30335 

Маржинальний 
прибуток, тис. 
грн 

14229 16353 8763,65 40727,4 14194,2 

Постійні 
витрати, тис. грн 10079 15056 11811,65 38997,4 17485,2 

Коефіцієнт 
беззбитковості 0,70834 0,92069 1,34780 0,95752 1,23186 

Коефіцієнт 
маржинального 
прибутку 

0,375 0,367 0,509 0,492 0,468 

ПрАТ "Експериментально-механічний завод" 
Чистий дохід, 
тис. грн 15661 16919 14924 13234 18161 

Маржинальний 
прибуток, тис. 
грн 

3448 3473 2752 1894 3187 

Постійні 
витрати, тис. грн 3043 2993 3004 2955 4294 

Коефіцієнт 
беззбитковості 0,88254 0,86179 1,09157 1,56019 1,347349 

Коефіцієнт 
маржинального 
прибутку 

0,220 0,205 0,184 0,143 0,175 

ПАТ "Хiмтекстильмаш" 
Чистий дохід, 
тис. грн 1083 1063 2370 2368 3497 

Маржинальний 
прибуток, тис. 
грн 

561 494 465 378 706 

Постійні 
витрати, тис. грн 

1801 2089 2251 1942 2413 

Коефіцієнт 
беззбитковості 

3,21034 4,22874 4,84086 5,13757 3,417847 

Коефіцієнт 
маржинального 
прибутку 

0,518 0,465 0,196 0,160 0,202 

Джерело: 5 
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Анотація. В роботі розглядається сучасний стан і потреба готельного 

господарства в інноваціях. Запропоновано використання нумерології – як 
інноваційний метод під час підбору стилю для номерів готелю.  

Ключові слова: інновації, готельне господарство, нумерологія, інтер’єр. 
Вступ. 
Індустрія гостинності - це бізнес, спрямований на забезпечення приїжджих 

людей житлом, харчуванням, а також на організацію їх дозвілля. 
Індустрія гостинності об'єднує всі родинні галузі економіки, що 

спеціалізуються на обслуговуванні подорожуючих людей через спеціалізовані 
підприємства: готелі, ресторани, туристичні агентства, національні парки, 
парки культури і відпочинку тощо. 

Інновації в готельному бізнесі розвиваються швидкими темпами. Причини 
цього полягають в наступному: залучити якомога більшу кількість клієнтів, 
зацікавивши своєї готелем, своїм брендом; розташувати гостя до себе і тим 
самим зробити його постійним клієнтом; збільшити прибуток підприємства[1]. 

На сьогоднішній день більша частина готелів використовує 
високотехнологічні новинки, але інноваційних способів по розміщенню гостей 
готелю, нажаль, дуже мало.  

Основний текст 
Одним із способів вирішення даної проблеми є використання в номерному 

фонді готелю нумерологічного способу оформлення стилю номерів. 
В сучасному суспільстві загальноприйнятою є психологічна класифікація 

людини за психотипом. Нажаль недостатньо розповсюдженою є використання 
«нетрадиційних» методів, що до класифікації поведінки та характеру людини. 

Одним з таких нетрадиційних методів є нумерологія - наука про значення 
чисел у житті людини, про їхній вплив на його звички, характер, долю. Саме 
тому нумерологія по даті народження є надзвичайно популярною.  

Нумерологія по даті народження визначає вплив на долю людини саме цих 
чисел. У результаті здійснення простих арифметичних дій можна визначити так 
зване «число долі», аналізуючи специфічні особливості якого, ви без праці 
зможете довідатися слабкі й сильні сторони характеру людини. 

Оскільки нумерологія дозволяє розкрити сутність абсолютно будь-якої 
дати, не дивно, що її так часто використовують для аналізу дати народження 
людини. Адже день появи людини на світ - найважливіший у його житті. Саме 
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від цього дня прямо залежить специфіка характеру індивідуума, його 
темперамент, а також самі яскраві здібності. І тому, нумерологія по даті 
народження - це найбільш ефективний інструмент для людей, які не знають, 
який шлях їм вибрати в житті, у якому ключі виховувати своїх дітей, як 
будувати відношення з тими або іншими людьми тощо[2]. 

Для визначення «числа долі» потрібно додати всі числа за датою 
народження. Наприклад, людина народилася 18.11.1997 року. Робимо 
розрахунок: 1+8+1+1+1+9+8+7=36; 3+6=9. 

При розрахунку різних варіантів комбінацій, можливі варіанти «чисел 
долі» від 1 до 9. Далі наведена характеристика людини за її числом: 

«1» - честолюбні й амбіційні люди, нестримно прагнуть до лідерства й 
тому іноді бувають агресивними;  

«2» - врівноважена й м'яка людина, для якої важливіше всього є гармонія, 
людина завжди прагнете до компромісів і досить лояльно ставитеся до 
оточуючих людей;  

«3» - людина талановита й завжди оптимістично настроєна, у неї 
прекрасно розвинена інтуїція, але іноді поводить себе неврівноважено;  

«4» - людина надійна, працьовита і не любить ризикувати (особливо, якщо 
ризик нічим не виправданий);  

«5» - людина непередбачувана й життєрадісна, спритна й винахідлива, має 
авантюрний склад характеру й не боїться ризикувати, але доля, як правило, 
благоволить їм;  

«6» - людина чесна, надійна й досить консервативна;  
«7» - дуже талановита людина й маєте потужний інтелект, але для 

оточуючих, як правило, є особистістю незрозумілої й загадкової людини;  
«8» - дуже сильна й вольова людина, що для досягнення мети не щадить, ні 

себе, ні навколишніх, здатна завжди й у всьому досягти успіху;  
«9» - розумна, успішна й сильна духом людина, і, незважаючи на те, що 

вона не згодна із твердженням «ціль виправдує засоби» і ніколи ним не 
керуєтеся, успіх і визнання часто приходять до неї. 

Спираючись на одержані характеристики, можна підібрати як найкращі 
дизайнерські рішення  для комфорту кожного типу по числу. 

1 тип: підходить стиль барокко - покликаний продемонструвати багатство 
і престиж власника. Характерними особливостями стилю є: переважання 
криволінійних форм, пишнота, використання архітектурних форм. Широке 
використання лакування, цінних матеріалів в обробці: золото, срібло, мідь, 
кістка, мармур, різні породи дерева, мозаїка, облицювання шпоною. Також 
стиль рококо - позначає орнаментальний мотив вишуканої форми, що нагадує 
морську раковину. Зовні - це легкість і витонченість, що граничать з 
грайливістю, любов'ю до екзотики, неповторна, вишукана декоративність. 
Йому часто "дорікають" в бездумності і легковагості, але за цими зовнішніми 
враженнями ховаються вища витонченість, блискучий художній смак і 
досконалість форми. 

 2 тип: вподобає стиль прованс - сільський стиль. Особливості в інтер'єрі: 
безліч рослин, потерті кольори, натуральні елементи декору і простота його 
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оформлення. Тут присутній архаїка, яка проявляється в неквапливої і 
врівноваженою життя населення, на відміну від ритму життя великих 
мегаполісів. Також еко стиль - виконаний тільки з натуральних матеріалів, це 
можна зрозуміти з назви. Тобто, в ньому може використовуватися скло, як 
прозоре, так і кольорове, граніт, дерево, мармур, бавовняні тканини, глина, 
камінь.  

 3 тип: обере колоніальний стиль в якому використовують природні 
матеріали - дерево, глину, бронзу, шкіру, кераміку. Колірна гамма теж повинна 
відповідати природним відтінкам: охра, золото, теракота, колір зістареного 
дерева, оливковий. Або ж стиль шале -  архітектурні особливості шале є 
використання натуральних будматеріалів - деревини і каменю.  

4 тип: використає стиль арт-деко - змішання елементів ампіру, архаїки 
єгипетського мистецтва, індійської екзотики і африканського мистецтва.  
Химерна гра кольорів: кольори слонячої кістки, насичені коричневі тони, всі 
відтінки золотого. А також англійський стиль - це класичне оформлення 
інтер'єру, що володіє елегантністю, точністю і прямотою форм, поєднанням 
дорогих і рідкісних предметів. 

5 тип: обере стиль еклектики, відмінні риси: пластичні форми, велика 
кількість текстилю, м'якість і зручність меблів, безліч декоративних елементів, 
якими могли бути дрібниці з різних кінців світу, що нагадують про культури 
Сходу, Середземноморських країн тощо. Використання меблів змішаної 
стилістики або комбінація предметів різного походження, стилів і часів. І як ще 
один варіант - стиль модерн, ставить завдання створення синтезу мистецтв. 
Яскравим прикладом синтетичної стилю модерну може служити будь-який 
особняк, в якому починаючи від грат огорожі до віконних палітурок, дверних 
ручок, поручнів, меблів, посуду, тканин, світильників, драбин і інших 
складових елементів цілого, вирішено в одному ключі.  

6 тип: добере стиль кантрі - селянський стиль. Меблі позбавлені поняття 
сучасності або несучасності. Використання виключно натуральних природних 
матеріалів із спеціальною грубою обробкою, елементами нескладного 
різьблення ручної роботи. Переважання в інтер'єрі простих натуральних 
тканин.  Як аксесуари часто використовуються старовинні речі, рідкісні книги, 
квіти. Плетені або дерев'яні нефарбовані меблі. Або ж стиль поп-арт, який 
розфарбовує інтер'єр приміщення в яскраві фарби. Експресія, райдужність, 
нестандартні форми і повтор однакових деталей роблять поп-арт прекрасним 
способом підняття настрою і поліпшення внутрішнього стану людини.  

7 тип: забажає классицизм - прості і чіткі форми античного мистецтва 
беруться за зразок для наслідування: прості фільонки, двері, класично стримані 
карнизи, каміни ясних контурів з красивого мармуру, увінчані великими 
простими дзеркалами, білі стелі, стіни, забарвлені в білий, сірий або блідо-
зелений кольори.  

8 тип: надасть перевагу мінімалізму - стиль гранично лаконічних форм, 
який характеризує повну відсутність декору, орнаментів або деталювання 
фасадної обробки. Або стилю епохи відродження або ренесанс - це унікальний 
стиль інтер'єру, де елементи декору і меблів - ідеальна колірна гармонія 
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створює заспокійливий ефект, інтимне настрій, позитивні емоції.  
 9 тип: обере сучасну направленість – лофт. Інтер'єр повинен бути 

побудований на сполученні старих, або ж навмисне зістарених матеріалів із 
блискучими сучасними поверхнями [3]. А ще й стиль хай-тек - основними 
рисами якого є максимально функціональне використання простора і 
стриманий декор. Стилю характерні стрімкі, прямі лінії, велика кількість 
скляних і металевих деталей.  

Висновки. 
Отже, в умовах жорсткої конкуренції готелі змушені шукати нові шляхи 

підвищення привабливості та доступності своїх послуг. Для цього були 
розглянуті тенденції та доцільність інновацій які використовуються в закладах 
готельного господарства. Також запропонований інноваційний метод по 
розміщенню гостей за нумерологічними розрахунками, зробивши які, ми 
отримуємо результат від 1 до 9. Завдяки чому отримуємо психологічні 
портрети, для яких підібрано стилі в яких можна оформити номерний фонд 
готелю. 

Надалі дана тема буде досліджуватись більш детально. 
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Анотація. У статті розглянуто сучасні підходи до використання 
екотехнологій в готельному господарстві. Розкрито передумови для розвитку 
українського еко-готельного бізнесу. Обґрунтовано можливість та 
доцільність будівництва еко-готелю з комплексом інноваційних екотехнологій 
на території Закарпатської області.  

Ключові слова: концепція, екологічний готель, екотехнології, органічне 
харчування. 

Вступ. 
З кожним роком екологічна свідомість людей зростає, адже ресурси 

планети дедалі більше вичерпуються через споживчі інстинкти, які все частіше 
змушують людство розплачуватися катастрофами та катаклізмами за суто 
накопичувальний інтерес до природи. Нині для багатьох «зелений» спосіб 
мислення та життя став основою для прийняття рішень не тільки при виборі 
корисних продуктів харчування, але і більш глобальних рішень. Люди віддають 
перевагу більш безпечному для здоров’я житлу, місцям роботи та відпочинку, 
тому сьогодні надзвичайно актуальним є надання підприємствами гостинності 
екологічно пріоритетних послуг, спрямованих на задоволення екологічних 
потреб як окремих споживачів так і суспільства в цілому.  

Найбільш яскравими представниками готельного бізнесу, які 
популяризують такий підхід до життя, є еко-готелі.  

Екологічний готель – це екологічно-сертифіковане житло, здатне 
поліпшувати стан навколишнього середовища шляхом зведення до мінімуму 
власного негативного впливу на довкілля. Як правило, еко-готелі розташовують 
у екологічно чистих природних зонах, їх будують з екологічно небезпечних 
будівельних матеріалів, вони використовують для енергозабезпечення 
відновлювальні джерела енергії, впроваджують органічне харчування та 
програми утилізації відходів тощо.  

Деякі українські готелі вже позиціонують себе як екологічні, хоча в їх 
діяльності відсутній комплексний екологічний підхід, тобто вони забезпечують 
лише окремі еко-критерії [3].  

Розвиток еко-готельного бізнесу є перспективним напрямом для України, 
адже в країні є значна кількість територій придатних для зведення еко-готелів, 
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порівняно низький рівень індустріалізації певних територій, наявний попит на 
еко-послуги як серед внутрішніх, так й іноземних туристів. Тож, припускаємо, 
що Україна має усі передумови для успішного функціонування сертифікованих 
еко-готелів у середовищі, яке відповідає екологічним вимогам. 

Основний текст. 
Готельна індустрія є складовою сфери послуг, яка в наш час розвивається 

швидкими темпами. За наявності великої кількості пропозицій на ринку 
готельних послуг панує жорстка конкуренція. У боротьбі за споживача 
управління готелів змушене розробляти стратегії своєї діяльності, щоб 
запропонувати такий продукт, який би найповніше задовольняв потреби і 
очікування клієнтів, був унікальним та кращим за інші. Тому сьогодні засоби 
розміщення починають використовувати новий метод залучення споживачів – 
впровадження концепції «екологічний готель», яка є особливо актуальною в 
період світових екологічних та економічних криз. Еко-готелі мають на меті 
зберігати здоров’я гостей, раціонально використовувати природні ресурси та 
позиціонують себе як такі, що несуть відповідальність за вплив підприємства на 
навколишнє природне середовище.  

Відомо, що в світі існує ряд організацій, які займаються розробкою і 
впровадженням систем екологічного менеджменту. Серед них «British Airways 
Holidays» (BAH), «Certification for Sustainable Tourism» (CST), «Green Globe», 
«Green Key», «HAC Green Leaf», «HVS Eco Services», «Touristik Union 
International» (TUI), «Green Hotel» («Зелений готель»). Дані організації 
присвоюють знак якості готелям, що засвідчує відповідність послуг закладу 
екологічним вимогам [1].  

Зрозуміло, що будь-яка система сертифікації повинна бути адаптована для 
конкретного регіону, враховувати особливості його клімату, природних 
ресурсів та соціального середовища. Таке різноманіття програм екологічної 
сертифікації готелів говорить про те, що охорона довкілля та енергозбереження 
хвилює все більше людей, а екотуризм набирає обертів у всьому світі [4]. 

Аналіз закордонного досвіду свідчить, що цілі мережі готелів за кордоном 
вже мають екологічний статус і продовжують розвивати екологічні новинки.  

Так, у Скандинавії пройшла екологічну сертифікацію готельна мережа  
«Choice», метою діяльності якої є зменшення вжитку води і електроенергії, а 
також обсягів сміття і викидів хімікатів. Ця робота проводиться в готелях 
спеціальними екологічними координаторами з відповідною освітою [1]. 

При будівництві нью-йоркського готелю «InterContinental» 
використовувалися переробні матеріали, у номерах споруджені туалети з 
низькими витратами води, а на поверхах створені зелені тераси [2]. 

Керівництво всесвітньої мережі готелів «Marriott» теж серйозно 
стурбоване станом забруднення навколишнього середовища своїми готелями, 
тому екологічна стратегія розвитку мережі включає зниження споживання води 
і палива на 25 % протягом 10 років, встановлення обладнання для використання 
сонячної енергії у 40 готелях до 2019 року тощо [1]. 

Ці та багато інших закордонних готелів обирають екологічну концепцію 
для ведення бізнесу. 
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Вітчизняний екологічний досвід, на жаль, представлений незначною 
кількістю засобів розміщення, через дорожнечу будівництва, яка, звичайно, 
позначається і на вартості проживання. Переважно «зеленими» готелями в 
Україні називають більш-менш обладнані приватні будинки в сільській 
місцевості. 

Система екологічної сертифікації в Україні почала розвиватися набагато 
пізніше ніж в країнах ЄС, США, Канади, Японії, але вже має певні досягнення. 
Зокрема, Україна стала першою країною пострадянського простору, яка почала 
розвивати систему екологічної сертифікації та маркування, керуючись 
міжнародними стандартами серії ISO 14000, та увійшла до складу Global 
Ecolabelling Network – міжнародної організації, що об’єднує 27 
сертифікаційних систем 60 країн світу та гармонізувала 43 екологічні стандарти 
на товари та послуги. Рівень акредитації українського органу сертифікації та 
маркування «Жива планета» забезпечує визнання сертифікату відповідності як 
на державному, так і на міжнародному рівнях. Першими в Україні даний 
сертифікат отримали готельний комплекс «Артеміда» та еко-готель «Ковчег». 
[4]. 

Умовою раціонального екобудівництва є вибір території для розміщення 
проектованого засобу розміщення. Проаналізувавши туристично-рекреаційний 
потенціал України, можна стверджувати, що саме Закарпатська область є одним 
із найбільш привабливих туристичних регіонів, адже володіє сприятливими 
кліматичними умовами, значним природно-ресурсним потенціалом, багатою 
історико-культурною спадщиною [3]. На території області створено і діють 
природний Карпатський біосферний заповідник, Ужанський національний парк, 
озеро Синевир тощо. Лікувально-оздоровчі ресурси представлені мінеральними 
водами (12 типів), лікувальними грязями, термальними джерелами, на базі яких 
розвиваються відомі в Україні та за її межами курорти – Поляна, Солотвино, 
Солочин, Берегово, Шаян, Міжгір’я Виноградів, Кваси. 

Об’єктивно оцінюючи можливості Закарпаття, можна зробити висновок, 
що регіон має передумови для перспективного розвитку лікувально-
оздоровчого, природничо-пізнавального, сільського, екологічного, водного, 
спортивно-оздоровчого, відпочинково-розважального, активного, 
екскурсійного туризму. Перелічені види туризму максимально наближені до 
концепції «екологічного готелю». Тому саме територію Закарпатської області 
вважаємо перспективною для створення такого готельного підприємства. 

Припускаємо, що в с. Шаян Закарпатської області можливе та доцільне 
будівництво еко-готелю з комплексом інноваційних екотехнологій. 

Насамперед, вважаємо, що у закладах ресторанного господарства 
проектованого готельного підприємства необхідно запровадити виключно 
органічне харчування як нову філософію в організації харчування споживачів 
готельних послуг. Організм людини – це складна і гармонійна система, що 
вимагає якісного будівельного матеріалу, яким і є їжа.  

Термін «organic food», який часто перекладають як «екологічно чисті» або 
«органічні» продукти, застосовується до продуктів харчування, виробленим у 
відповідності з нормативами Загальноєвропейської угоди з органічного 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                           51 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.3 

виробництва сільськогосподарської продукції від 24 червня 1991 року. 
Щоб отримати звання «органічного» продукту доводиться проходити 

довгий шлях, починаючи від ферми-виробника і закінчуючи прилавком. Всі 
ланки цього ланцюжка, від фермера до продавця, повинні дотримуватися ряду 
основних параметрів. У першу чергу, це органічні методи землеробства і 
тваринництва, натуральна сировина, інгредієнти і, звичайно ж, відповідний 
технологічний процес [7].  

Для отримання якісного екологічно чистого продукту слід дотримуватися 
особливої методики вирощування культур. Землі, відведені під органічні 
культури, повинні як мінімум протягом трьох років оброблятися без 
застосування хімічних добрив. Також не можна використовувати генетично 
модифіковане насіння. Найчастіше для боротьби з шкідниками застосовуються 
фізичні бар'єри, шум, ультразвук, світло, пастки або спеціальний 
температурний режим. 

При обробці і упаковці органічних продуктів категорично забороняється 
хімічне рафінування, дезодорування, гідрогенізація, мінералізація та 
вітамінізація продукції або радіаційне опромінення. Все має працювати, як 
єдиний механізм. Якщо продукт позначений як «оrganic», то його виробник 
зобов'язаний використовувати 100 % органічних інгредієнтів. 

У Великобританії, наприклад, діє Дослідницька асоціація Генрі Даблдей, а 
також Асоціація ґрунту. Саме вони і перевіряють всі органічні продукти на 
відповідність офіційним вимогам, що пред'являються до екологічно чистих 
продуктів. Слід зазначити, що в Англії не тільки перевіряють, а й інформують 
населення про переваги органічних продуктів, в тому числі допомагають 
фермерам впроваджувати в роботу нові технології з органічного виробництва 
[6]. 

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу, з 
кожним роком, зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному 
харчуванні. У багатьох країнах світу давно склалися великі ринки органічних 
харчових продуктів, у тому числі створена і успішно працює система 
сертифікації, маркетингу і реалізації екологічно чистих товарів. Тільки в Європі 
під органічне сільське господарство відводиться більше 5 млн. га, в Північній 
Америці – близько 2 млн. га, в Австралії –  понад 11 млн. га. В Італії 
налічується 48509 біологічних компаній, що є найбільшою кількістю 
органічних ферм у Європі [7]. 

На даний момент у світі сформувалися повноцінні ринки органічної 
продукції в таких сегментах, як: овочі та фрукти, молоко і молочні продукти, 
дитяче харчування, сільськогосподарська сировина для переробки (насамперед, 
зернові культури). Згідно з останніми даними Міністерства сільського 
господарства США (USDA), на органічні продукти всіх видів припадає 6 % від 
загального обсягу американського ринку, а в країнах Європи цей показник 
коливається від 3 % до 10 %. Японія традиційно є лідером ринку органічної 
продукції серед країн Азії. Щорічно збільшується попит на органічне 
харчування в Китаї, Таїланді, Сінгапурі, Малій Азії та Індії внаслідок 
збільшення платоспроможності споживачів. Наприклад, ринок органічної 
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продукції в Індії за останні два роки зріс на 200 % [6]. 
В Україні сьогодні на органіку припадає лише 2...3 % продуктів. При 

цьому попит на органічні товари з боку споживачів стрімко зростає: нині він 
значно перевищує пропозицію. В Україні 142 підприємства займаються 
контролюючим органічним землеробством. Загальна площа сертифікованих 
органічних угідь 270 тис. га,  –  показник, до речі, відповідає 60 % площі 
органічних земель Німеччини [7]. 

Отже, внутрішнє споживання органічних продуктів в Україні з кожним 
роком зростає. Цьому сприяє погіршення якості «звичайних» продуктів 
харчування і бажання українців харчуватися максимально здоровою їжею. 
Проте, слід відмітити, що пріоритети даному виду продуктів віддають 
громадяни з високим та середнім рівнем достатку.  

Багато фахівців вважають, що сучасні люди звикли до забрудненого 
оточуючого середовища, в тому числі до нітратів, що містяться в продуктах 
харчування. На їх думку, хімікати стали для нас життєво необхідними, як 
вітаміни та мінерали. Однак прихильники органічної продукції впевнені: 
органічна їжа краща за звичайну – не тільки за хімічним складом, але і за 
смаковими якостями. І вже точно корисніша. 

При проектуванні еко-готелю в Закарпатській області питання 
забезпечення органічного харчування може бути вирішено двома шляхами: 
перше – це організація свого фермерського господарства при готелі (сад і 
невеличкий город); друге – це організація поставок органічних продуктів з 
навколишніх фермерських господарств. Такий варіант є більш вигідним, адже 
при повному органічному харчуванні дозволяє готельному підприємству 
значно економити на персоналі, площі ділянки, затратах на зберігання 
продуктів. 

При вирощувані органічних продуктів для еко-готелю, замість 
синтетичних хімічних засобів захисту рослин та швидкодіючих мінеральних 
добрив, слід використовувати природні методи захисту та органічного 
підживлення рослин. Зважаючи на різні методи виробництва та переробки 
продуктів, можна очікувати різницю в якості між продукцією органічного та 
традиційного сільського господарства. 

Результати чисельних досліджень фахівців галузі щодо впливу органічних 
методів виробництва продукції на її якість свідчать про переваги органічної 
продукції [6]. 

Учасники європейського дослідницького проекту «Quality Low Input Food» 
(QLIF) підтвердили, що вміст привабливих поживних речовин, таких як 
вітаміни, антиоксиданти (зокрема, вітамін Е, бета-каротин) та поліненасичені 
жирні кислоти (наприклад, омега-3) у органічній продукції на 70 % більше, ніж 
у зразках продукції, отриманих традиційним шляхом. Вищий вміст вітаміну C 
також був характерним для багатьох фруктів та овочів, вирощених органічним 
способом [7].  

Споживання органічних продуктів у еко-готелі – це важливий компонент 
раціонального та здорового способу харчування. Різні звички у їжі мають 
різний вплив на здоров’я споживачів готельних послуг та навколишнє 
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середовище, так само як і різний економічний та соціальний вплив. Вибір 
здорового та екологічного способу харчування вимагатиме зосередження уваги 
на регіональних сезонних харчових продуктах, які оброблятимуться так, щоб 
зберегти їхню поживну цінність, і упаковуватимуться у такий спосіб, щоб не 
шкодити довкіллю. 

Для екологічного готелю, як і для будь-якого іншого засобу розміщення, 
важливо потурбуватись про комфорт гостей. Вони мають почувати себе 
здоровими та бадьорими. Для цього потрібно подбати про стан повітря у засобі 
розміщення. Найкращим варіантом для цього стане централізоване вакуумне 
пилоприбирання за допомогою системи пиловидалення. Ця система стала ще 
однією інновацією для українського ринку, хоча у США та Канаді вбудовані 
пилососи вже стали нормою і використовуються у більшості готелів так само як 
водопровід.  

Центральний пилосос – це єдиний пилосос, у якого немає зворотного 
вихлопу відпрацьованого повітря в приміщення, де відбувається прибирання. 
Це забезпечує ідеально чисте приміщення, свіже і чисте повітря всередині, 
скорочує необхідність провітрювання після прибирань, а значить і втрат тепла. 
Головною перевагою таких систем для готелю є також безшумне прибирання, 
економія часу та електроенергії. Стаціонарне положення силового агрегату, 
постійна сила всмоктування дозволяють добитися потужності, що в 5 разів 
перевищує потужність звичайних пилососів. Тому покоївкам не потрібно буде 
довго пилососити одне і те ж місце: вони зможуть збирати пил за один прохід 
щітки і не витрачати багато часу на очищення оббивки меблів або килимових 
покриттів. Дані системи надійні, при дотриманні правил експлуатації термін їх 
служби досягає 30 років. Вони прості в обслуговуванні - фільтр встановляється 
на весь термін служби системи, він легко знімається і очищується за допомогою 
звичайного прання [5].  

Отже, впровадження системи центрального пиловидалення у 
проектованому готелі є дуже перспективною можливістю привернути увагу 
майбутніх гостей і суспільства в цілому до здорового способу життя. 

Важливо також пам’ятати про екологічність прибирання у еко-готелі. 
Європа давно припинила випускати чистячи засоби, що містять фосфати. На 
упаковці західних товарів вже майже 10 років ставиться відмітка «фосфати 
відсутні». А от у країни СНД завозяться товари, призначені для експорту у 
країни «третього світу» і здешевлені за рахунок використання речовин, які для 
продукції місцевого використання не застосовують. Але у проектованому 
екологічному готелі не припустимо використовувати побутову хімію такої 
якості. Найкращим варіантом буде застосування побутової хімії без фосфатів, 
або миючих пробіотиків.  

Миючі пробіотики – це миючі засоби на основі живих корисних бактерій-
пробіотиків. Пробіотичні мікроорганізми, що входять до складу миючих 
композицій потрапляючи на забруднені поверхні, виробляють ферменти 
природньої основи, які розчиняють і видаляють токсини, жирні і білкові 
забруднення, продукти гнильного розпаду органічного бруду на поверхнях. 
Знежирення поверхні, усунення запаху, дезінфекція приміщень та дезінфекція 
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води - екологічні миючі засоби справляються з цими завданнями набагато 
ефективніше хімічних засобів.  

На даний момент вченими-мікробіологами науково доведено, що 
пробіотичні бактерії Bacillus Subtilis (сінна паличка) та Bacillus Licheniformis 
здатні виробляти природні антибіотики білкової природи. Ці мікроорганізми, 
будучи антагоністами потрапляючи на поверхні, ефективно пригнічують 
патогенну та умовно-патогенну флору (стафілокок, стрептокок, сальмонела 
тощо), відновлюють нормальну здорову мікрофлору в оброблюваному 
приміщенні. Санітарна обробка пробіотичними розчинами довела свою 
ефективність як в медичних установах, так і в закладах готельно-ресторанного 
господарства - місцях підвищеного ризику розмноження хвороботворних 
бактерій та інфікування людей [5]. 

Хімічні поверхнево активні засоби знищують без розбору, як патогенні 
бактерії, так і всю корисну мікрофлору. Вони псують і роз'їдають поверхні, на 
які були нанесені, викликають опіки слизових і шкірних покривів і вимагають 
прийняття захисних заходів у процесі використання. На відміну від них 
екологічні миючі засоби не вбивають корисні мікроорганізми, що містяться в 
них, природнім методом конкуренції витісняють патогенні бактерії і згодом 
займають їх нішу в мікросвіті, тим самим створюючи здорові і комфортні 
умови для життєдіяльності. До того ж побутова хімія без фосфатів дуже 
економна, проста у використанні, адже не потребує ретельного виполіскування, 
та не викликає алергічних реакцій. 

Таким чином, використовуючи миючі пробіотики для прибирання 
приміщень; миття та чищення меблів, побутових приладів і обладнання; 
прання; обслуговування інженерних систем готелю: каналізаційні труби, 
вентиляція, кондиціонери, ми зможемо ще раз підтримати імідж екологічного 
готелю, забезпечити ідеальну чистоту без шкоди навколишньому середовищу 
та гостям. Крім того, таке прибирання захистить гостей від різних інфекцій та 
хвороб. 

Вважається, що у кожного еко-готелю повинна бути своя концепція, яка б 
робила цей заклад гостинності унікальним. Саме тому над створенням проектів 
екологічних готелів зазвичай працюють відомі дизайнери та архітектори, які 
намагаються знайти незвичайний підхід до формування внутрішнього простору 
готелю.  

Новим напрямком у дизайні готелів стало використання в інтер’єрі 
фітостін. Вертикальне озеленення (фітостіни, живі стіни) – це закріплена на 
стіні компактна вертикальна конструкція у якій розміщені живі рослини, що 
забезпечуються автоматичним поливом і ростуть з мінімальним втручанням 
людини.  

Живі стіни можуть виконуватися як в односторонньому, так і в 
двосторонньому варіанті, у формі колони, піраміди або перегородки. 
Стаціонарна зелена стіна може кріпитися до стіни приміщення, мобільні ж 
варіанти можуть розміщуватися навіть по центру кімнати. Деякі модифікації 
зеленої стіни можуть також навішуватись на стіну у вигляді картини. 

Жива стіна з рослин може встановлюватися в будь-якій частині 
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приміщення, де поблизу наявна розетка. При цьому конструкція не 
присувається до стіни впритул, а встановлюється із зазором в 5…7 см для 
того, щоб забезпечити вентиляцію. 

При постійному догляді та допомозі фахівців така стіна може 
прослужити до 5…7 років і більше. 

Завдяки своїй компактній конструкції, фітостіна не займає багато місця і 
легко встановлюється. За нею просто доглядати, адже вона оснащена системою 
автополиву. Рослини висаджуються в спеціальний грунт, завдяки цьому можна 
не турбуватися через те, що конструкція буде брудною. 

Фітостіни можна розглядати і як естетичний елемент оформлення і, 
одночасно, як ефективний засіб для очищення і зволоження повітря та 
шумозахисту. Рослини поглинають і переробляють шкідливі речовини, що 
містяться в повітрі, затримують пил, підвищують відносну вологість, 
виробляють кисень, знижують рівень шуму. Поки замовники і громадськість 
продовжують вимагати екологічно чисту архітектуру, винахід вертикальних 
зелених садів стає найбільш очевидним і видимим шляхом повернути людині 
природу. В Україні практика використання фітостін ще не велика, це, в 
основному, приватні будинки та офіси. А ось для готелю – це ще одна еко-
інновація.  

Отже, в умовах зростаючої конкуренції запропонована комплексна 
інноваційна діяльність допоможе створити такий еко-готель, який зацікавить не 
тільки українських туристів, а зможе привабити гостей із-за кордону.  

Вважаємо, що будівництво еко-готелю з комплексом всіх інноваційних 
екологічних рішень буде особливо доцільним саме на території Закарпатської 
області, оскільки екологічність, невимовна краса, природа Українського 
Закарпаття сприятиме процвітанню обраного бізнесу.  

Висновки.  
Попит на еко-готелі формується під впливом розвитку галузі, бажання 

клієнта отримати більш якісне обслуговування. Необхідність зведення таких 
засобів розміщення визначається прагненням споживачів бути 
проінформованими про складові, властивості та інші аспекти безпечності (стан 
навколишнього середовища та об’єктів рекреації), а також модними 
тенденціями на здоровий спосіб життя. 

Проведені дослідження свідчать, що саме територія Закарпатської області 
має всі необхідні сприятливі умови для комплексного підходу до впровадження 
концепції «екологічний готель» при будівництві засобу розміщення, який 
здатен буде відповідати всім екологічним вимогам стандарту СОУ ОЕМ 
08.002.30.059 «Послуги з тимчасового розміщення (проживання). Екологічні 
критерії». 
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Abstract  
Every year the growing environmental consciousness of people, because the planet's 

resources are increasingly limited due to consumer instincts, which are increasingly forcing 
humanity to pay for catastrophes and disasters purely accumulative interest in nature. Today, for 
many «green» way of thinking and life became the basis for decision-making is useful not only 
when choosing food, but in more global solutions too. People prefer safer for health housing, 
places of work and rest, so today extremely relevant is provision environmentally priority services 
by enterprises hospitality directed onto fulfillment the environmental needs of both individual 
consumers and society as a whole. 

The most outstanding representatives of the hotel business, which popularize this approach to 
life is eco-hotels. 

The article deals with modern approaches to the use of environmental technologies in the 
hotel industry. The prerequisites for the development of the Ukrainian eco-hotel business are 
outlined. The feasibility and feasibility of building an eco-hotel with a complex of innovative 
ecotechnologies in the territory of the Transcarpathian region is substantiated. 
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Анотація у роботі було розглянуто управління організацією відпочинку 

дітей та підлітків. Подана характеристика основних видів та перспективних 
напрямків розвитку дитячого туризму в світі та в Україні. Було 
проаналізовано стан та перспективи розвитку мовно - навчальних турів з 
вивченням іноземних мов в Харківській області як перспективного напрямку 
освітнього туризму. 

Ключові слова: дитячий туризм, освітній туризм, дитячі мовно-навчальні 
тури. 

Вступ. Внесок послуг дитячого відпочинку в соціальний розвиток країни 
дуже значний, тому що вони є важливим способом передачі новому поколінню 
накопиченого людством життєвого досвіду. 

Сьогодні в Україні в області дитячого туризму одночасно працюють як 
комерційні, так і некомерційні організації. 

Основний текст. Крім традиційних напрямків з'явилися й нові тенденції в 
організації літнього відпочинку дітей, які найбільше яскраво виразилися 
сьогодні в створенні регіональних соціально-педагогічних програм. 
Організують сімейні табори, плавучі табори, табори інспекторів дорожнього 
руху, хореографів, табори дитячих громадських організацій (скаутів), літні 
майстер-школи, профілактичні літні табори й зміни, табори з денним 
перебуванням, історичні табори, табори народних ремесел, фольклору, дитячі 
майданчики, літні центри дитячих громадських організацій. Одним із таких 
інноваційних напрямків на ринку дитячого туризму є дитячий освітній туризм. 

Популярність дитячого освітнього туризму зростає з кожним роком, і все 
більше людей поспішають отримати освіту в одному з престижних навчальних 
закладів, пройти спеціалізовані курси чи стажування закордоном, підвищити 
свій інтелектуальний і загальноосвітній рівень. Особливо важливо, що в такому 
турі, діти можуть і відпочивати, і навчатися.  

Україна має значний потенціал та матеріальну базу для розвитку дитячого 
навчального туризму. Так, наприклад, у Харківській області цей вид туризму 
вже користується певним попитом. Зараз він потребує лише певного поштовху 
для подальшого розвитку. Це й зумовило актуальність даної роботи. 

Одним із перспективних видів дитячого освітнього туризму автори 
вбачають у розвитку мовно - навчальних турів з вивченням іноземних мов. Цей 
вид туризму дуже популярні серед клієнтів різного віку - від дітей та їх батьків, 
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що купують тури з метою полегшення вивчення мови, до дорослих 
підприємців, які цікавляться розмовною бізнес-мовою для проведення різних 
переговорів.  

Мовні програми розраховані на дітей з 5-річного віку. Але пропозиції для 
таких маленьких дітей поки що не мають великого попиту, а ось школярів 10-
17 років батьки відправляють навчатися набагато охочіше. Градація мовних 
турів за віком наступна: школярі, студенти, дорослі (причому останні 
становлять 10% усього потоку).  

Поєднання мовної підготовки з відпочинком і туризмом в країні мови, що 
вивчається дає дуже хороші результати. Такі тури організовуються в основному 
в країни, де національними мовами є найпоширеніші в світі - до Англії, США, 
Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, Португалії. Є, звичайно, і винятки, коли 
англійська мова з успіхом можна повчити в Ірландії, на Мальті і т.д.  

Мовні курси можуть бути: інтенсивні і загальні (стандартні); бізнес-курси, 
підготовка до міжнародних іспитів; курси на канікулах (поєднання розваг з 
вивченням мови); навчання один на один і в групі; академічні курси, 
спрямовані на вступ до університету.  

Середня тривалість турів - 2-3 тижні. 
Мовно-навчальні тури можуть бути індивідуальними та 

груповими (частіше за все - це групи бізнес-мови, групи школярів).  
Основні програми навчальних турів - це навчальні та екскурсійно-

пізнавальні. У ряді випадків зустрічаються і спортивні програми (в основному в 
дитячо-юнацьких турах).   

Заняття мовою можуть бути організовані на різних рівнях: для початківців, 
для тих, хто удосконалює свої знання і т.д.  

Всі програми включають в себе по 2-4 аудиторних години (45 хвилин) 
занять іноземною мовою в день. Перша половина дня при цьому присвячена 
вивченню іноземної мови, друга половина дня передбачена для розваг, 
дозвілля, занять спортом та екскурсій.  

Пропонуються також тури з інтенсивним вивченням мови з програмою 20-
30 годин на тиждень.  

Екскурсійно-пізнавальні програми включають в себе вивчення культури та 
пам'яток країни відвідування, її історії та літератури. Однією з форм навчання 
може бути відвідування театрів.  

У залежності від тривалості туру і місця розміщення туристів в програму 
можуть бути включені спортивні програми (заняття тенісом, кінним 
спортом, плаванням, веслуванням на каное і т.д.). В основному спортивні 
програми залежать від можливостей тієї школи або коледжу, на базі яких 
організовується тур з навчання мові. Серед учнів влаштовуються різні змагання 
зі спорту і вікторини, що також побічно підштовхує їх до мовній практиці під 
час цих заходів. Курси вивчення іноземних мов і заняття спортом - ця форма 
навчальних турів набуває все більшої популярності в світі (особливо серед 
молодіжної клієнтури).  

Групові тури з розміщенням в таборах, кемпінгах, коледжах дозволяють 
вивчати мову серед своїх однолітків, не надто відриваючись від звичайного 
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середовища. Тут навчальні програми поєднуються зі спортивними й дозвільні 
заходи. Це так звані розважально-освітні тури, у яких навчання зазвичай 
приділяється далеко не головна роль.  

Організацією мовно-навчальних турів займаються в основному 
спеціалізовані рецептивні туроператори. Вони укладають договори з місцевими 
навчальними закладами (університетами, інститутами, коледжами і т.д.) на 
використання навчальної бази, роботу викладачів та користування 
методичними посібниками. Перед початком обслуговування необхідно 
підготувати методичне забезпечення для видачі туристам: програми 
навчання, підручники, розмовники, карти міста, путівники на мові, що 
вивчається. Зазвичай цей набір входить у вартість туру.  

Такого роду пропозиції на вітчизняному ринку освітніх подорожей тільки 
починають з’являтися: школи на співпрацю з новими і неперевіреними 
партнерами йдуть неохоче, послуги дуже дорогі, продукт орієнтований на 
вузький ринковий сегмент. Мовні програми середнього цінового діапазону та 
відносно дешеві продаються у складі масового та індивідуально 
диверсифікованого туристичного продукту. Це, зазвичай, групові тури 
переважно до країн Центральної та Південної Європи або в інші регіони 
масового туризму, «мовна» складова яких забезпечується як спеціалізованими 
учбовими закладами (школами, мовними відділеннями університетів та 
коледжів), так і організовується на базі готелів та інших рекреаційних 
комплексів групою спеціально виняйнятих висококваліфікованих спеціалістів. 
Прикладом закладів, що надають такі послуги є російській пансіон «Malta 
Crown» та мовна школа «LAL Malta» на Мальті, «Language Coach Institute» в 
Німеччині, «Academia International English School» в Австралії, освітні центри, 
акредитовані в проекті «Masa Israel» у Ізраїлі, «English School Nicosia» на Кіпрі, 
«English And More International Learning Centre» в Туреччині, «Sidmouth 
International School» в Угорщині та інш. 

Говорячи про шкільний туризм, бачимо що пропозицій сучасного 
туристичного ринку для школярів свідчить, що поїздки здебільшого мають 
розважальний характер. Тому необхідно розробити різноманітні програми саме 
з метою освіти. Це буде вигідно для туристичних фірм, адже подорожі можуть 
відбуватись у будь-який час, навіть в сезони зі спадом туристичної активності. 
Отже, ефективність розвитку шкільного освітнього туризму залежить від 
спільної діяльності адміністративних структур, відповідальних за розвиток 
туризму і освіти. 

Метою якісного навчання дітей іноземних мов у контексті європейської 
інтеграції України, наближення до європейських стандартів та популяризації 
вивчення іноземних мов у червні 2017 року на базі 426 загальноосвітніх 
навчальних закладів Харківської області були організовані літні мовні табори. 
Вони є неймовірно популярними зараз, та користуються широким попитом 
серед людей, зацікавлених в освітньому туризмі. 

Оздоровленням і розвитком було охоплено 14 626 учнів. Серед них 11 993 
школярі відвідували англомовні табори, 561 – німецькомовні, 97 – 
франкомовні, 1 923 – двомовні. На базі 4 загальноосвітніх навчальних закладів 
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працювали багатомовні табори: Харківської гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова 
Харківської міської ради Харківської області; Комунального закладу 
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 166 «Вертикаль» 
Харківської міської ради Харківської області; Харківської гімназії № 1 
Харківської міської ради Харківської області (англійська, французька, 
німецька); Куп’янської гімназії № 1 Куп’янської міської ради Харківської 
області (англійська, французька, німецька, китайська мови). 

За показниками останніх років можемо бачити тенденцію домінування 
Харківської області серед усіх інших на предмет навчання там іноземних 
громадян. За даними Українського державного центу міжнародної освіти 
найбільше іноземних студентів навчається в Харкові (35%), Києві (23%), Одесі 
(11%), Івано-Франківську (3,85) та Вінниці (3,6%). А найменша кількість 
іноземних студентів — у Луцьку, лише 0,079%. Аналізуючи дані за 2017 рік, 
можна стверджувати, що до трійки найпопулярніших ВНЗ України серед 
іноземців входить два харківські, а саме Харківський національний університет 
ім. Каразіна та Харківський національний медичний університет. 

Висновки. Отже, виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновки, 
що Харківська область має вагомі передумови для того, щоб увійти до 
найбільш розвинутих у туристичному відношенні регіонів України та Європи. 
Харківщина має вигідне геополітичне розташування, комфортні 
мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору і фауну, 
історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинуту мережу транспортного 
сполучення, достатні людські, матеріальні, у т. ч. природно-оздоровчі ресурси. 
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Анотація. Стаття висвітлює історичні етапи розвитку договору 

довічного утримання. 
Еволюція оформлення договорів довічного утримання розпочалася ще в ІV 

ст. н.е. в римському праві, яке заклало підвалини для розробки сучасного 
механізму оформлення договорів довічного утримання. Однак в звʼязку з 
проникненням релігійних догматів в державне життя Середньовічної Європи, 
значний відрізок часу договір довічного утримання не використовувався, а 
визнавався як лихварський. Першим законодавчим актом, який врегульовував 
питання довічної ренти, став Цивільний кодекс Франції 1808 р. Згодом, у 
звʼязку з розвитком майнового обігу в країнах континентальної Європи 
договори щодо відчуження різного роду майна під умовою надання 
періодичного утримання широко розповсюдилися та знаходили своє 
відображення в цивільно-правових нормативних актах Німеччини, Швейцарії 
та інших держав. 

Ключові слова: договір довічного утримання, еволюція оформлення 
договору довічного утримання, римське право, рентні договори.  

Вступ 
Говорячи про етапи розвитку договору довічного утримання на території 

України, то слід сказати, що в Західній Україні правовідносини по довічному 
утриманню починають зароджуватись в 50-их – 60-их роках ХІХ століття, а 
на решті території України – в 70-их – 80-их роках ХІХ століття. Інститут  
довічного утримання вперше в нашому законодавстві згадується в 
нотаріальній інструкції УСРР від 17 листопада 1928 року (стаття 120), і хоча 
в 1940 року дана стаття була скасована, договори довічного утримання доволі 
часто зустрічалися на практиці як до 1928 року, так і після 1940 року. 

Судова практика неоднозначно ставилася до договорів довічного 
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утримання. З одного боку суди часто намагались підвести такі правочини під 
договори дарування чи купівлі-продажу, а так як це не вдавалося, вони 
визнавали їх недійсними. Проте, в ряді випадків суди займали іншу позицію - 
вони виходили з визнання дійсним договору, побудованого по будь-якій 
моделі, що не суперечила закону. 

Новий етап становлення договору довічного утримання розпочався з 
прийняттям в 1963 р. Цивільного кодексу УРСР, норми якого однак далеко не 
досконало регулювали інститут довічного утримання (це проявлялось в 
обмеженні субʼєктного складу, відчужуватись міг тільки жилий будинок чи 
його частина тощо). Дані обставини, а також зміна соціально-економічних і 
політичних умов на початку 90-их років ХХ століття, призвели до потреби 
реформування договору довічного утримання. 

Новітній етап становлення договору довічного утримання розпочався з 
прийняття в 2003 р. нового ЦК України. 

Основний текст 
Досліджуючи зародження, формування та розвиток інституту довічного 

утримання не можна залишати поза увагою інститут ренти, оскільки саме цей 
інститут є передумовою становлення та розвитку інституту довічного 
утримання. Еволюція оформлення договорів довічного утримання розпочалася 
ще в ІV ст. н.е. в римському праві. З усіх стародавніх правових систем 
найбільший вплив на сучасний правовий лад мало саме римське право, що 
заклало підвалини для розробки сучасного механізму оформлення договорів 
довічного утримання. 

Римське право розрізняло два види ренти, до першого можна було віднести 
публічну ренту, суть якої зводилася до того, що однією зі сторін договору 
ренти повинна була обовʼязково виступати держава, до другого – 
приватноправову ренту, на підставі якої утримання надавалося фізичним 
особам під відчуження капіталів. 

При цьому, не дивлячись на значення інституту ренти та правові наслідки 
укладення відповідних договорів ренти, римське право не встановлювало 
обовʼязкового судового засвідчення таких договорів, якщо окремі платежі в 
межах відповідного договору не перевищували законного максимуму. Так, 
Юстиніан встановив, що надання ренти не потребує судового засвідчення, якщо 
окремі платежі не перевищували законного максимуму, встановленого в розмірі 
500 солідів [6, с. 191]. 

При цьому, Західна Європа довгий час через проникнення релігійних 
догматів у всі сфери суспільного життя, а особливо у право, не здійснювала 
законодавчого закріплення рентних правовідносин, оскільки церква забороняла 
укладати договори, в яких кошти приносили певний прибуток. 

Однак, у звʼязку з тим, що в Європі в середньовіччі панувало натуральне 
господарство, а дефіцит готівкових грошей був настільки великим, що 
приблизно до X століття в обігу знаходилися грошові кошти, відчеканені ще в 
Римській імперії, інститут ренти став найбільш оптимальним для учасників 
цивільних правовідносин. 

Так, Л. Ж. Морандьєр дійшов висновку, що власник, який бажає продати 
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своє майно, легше знаходив набувача, якому було краще сплачувати йому вічну 
ренту, ніж такого, який би погодився сплатити капітальну суму, тому що 
великої кількості готівки не було, окрім того церква, як і світське 
законодавство, забороняло відсоткові займи, що таврувалися як лихварські. Це 
була заборона, й люди ухитрялися в її обходах. Безпосередньо, для цього 
користувалися договором про встановлення ренти. Позичальник, який 
отримував капітальну суму, приймав на себе не обовʼязок сплачувати відсотки 
на цю суму та повернути її, а невизначений обовʼязок сплачувати кредитору 
щорічну ренту [1, с. 253-254]. 

Одним із перших законодавчих актів, що почав на законодавчому рівні 
урегульовувати порядок укладення договорів ренти, став Цивільний Кодекс 
Франції 1804 року. Він містив розділ, присвячений договору довічної ренти, в 
якому особлива увага приділялася умовам визнання відповідного договору 
дійсним, а також кодекс визначив «наслідки договору для сторін, що 
домовляються» [3, с. 622]., тобто зміст прав та обовʼязків сторін договору ренти 
та порядок реалізації відповідних прав.  

У звʼязку з розвитком майнового обігу в країнах континентальної Європи 
договори щодо відчуження різного роду майна під умовою надання 
періодичного утримання широко розповсюдилися та знаходили своє 
відображення в цивільно-правових нормативних актах Німеччини, Швейцарії 
та інших держав. 

Аналізуючи виникнення відносин по довічному утриманню, перш за все, 
слід зазначити, що їх розвиток в Україні мав досить специфічний характер. Це 
пояснюється тим, що одна частина України входила до складу Австро-
Угорщини, а інша – належала Російській імперії. 

Спираючись на соціально економічні умови, які існували в Україні в ХІХ 
столітті, а також на згадки в юридичній літературі про існування на практиці 
договорів, які за своєю правовою природою близькі до сучасного договору 
довічного утримання, слід сказати, що в Західній Україні правовідносини по 
довічному утриманню починають зароджуватись в 50-их – 60-их роках ХІХ 
століття, а на решті території України – в 70-их – 80-их роках ХІХ століття. 

Статі, присвячені ренті, фактично були відсутні в дореволюційному 
законодавстві Росії. Проте рента в різноманітних формах все-таки існувала. За 
словами І. М. Тютрюмова, чинне в нас право знає тільки державні, безперервно 
дохідні ренти й, як залишок старини, як наслідок минулого польського 
королівства, безстрокову ренту з єзуїтських маєтків та капіталів, що складають 
так званий «едукаційний фундуш» [7, с. 122]. При цьому К. П. Побєдоносцев 
наголошував увагу на тому, що наше законодавство не має окремого розділу 
для договору ренти й не згадує про нього. Проте, за загальним правилом 
можливе і у нас укладення подібного договору [8, с. 57]. Відсутність окремого 
розділу, присвяченого правовому врегулюванню рентних правовідносин, в 
діючому на той період законодавстві, а саме в томі X (Закони цивільні та 
межові) Зводу Законів було викликано тим, що питання капітальної ренти 
(тобто відчуження грошових коштів під виплату ренти) регулювалися нормами 
про позику. Відчуження ж нерухомого майна (головним чином земельних 
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ділянок) під надання утримання, в розглянутий період часу, передбачало 
складну процедуру відчуження землі. Так, для того щоб повернути передану 
під виплату ренти земельну ділянку, необхідно було викупити її у платника 
ренти.  

На відміну від договорів капітальної або поземельної ренти, в 
законодавстві Російської імперії були поширені зобовʼязання щодо довічного 
утримання тих чи інших субʼєктів, проте, підстави виникнення таких 
зобовʼязань скоріше мали саме позадоговірний характер. Так, обовʼязок щодо 
надання довічного утримання виникав при розділі майна між дітьми при житті 
батька, або у випадку, коли голова сімʼї за віком, або внаслідок нетверезого та 
марнотратного способу життя усувався за рішенням суду від керування 
господарством. 

В такому випадку господарство передавалося будь-кому з членів сімʼї, 
наприклад дружині, старшому синові, або зятю, з умовою довічного утримання 
усуненого від володіння власністю господаря [7, с. 74]. 

Більша суспільна важливість надання довічного утримання соціально 
незахищеним субʼєктам неодноразово відмічалася в працях російських вчених-
цивілістів на початку XX століття [7, с. 74].  

В. Е. Герценберг та І. С. Перетерський в 1913 р. запропонували в проект 
книги V, включити розділ XIX «Довічний дохід (рента) та довічне утримання», 
що містив визначення договорів про довічний дохід (ренту) та його різновиди, в 
тому числі і договір довічного утримання[3, с. 628]. 

Проте, такі новації теоретиками-цивілістами та законодавцями не були 
втілені у життя. Так після Жовтневої революції рентні відносини знову 
опинилися поза сферою правового регулювання цивільного законодавства. 
Відсутність в Цивільному кодексі РРФСР 1922 р. договірних моделей, подібних 
договору ренти, була викликана тим, що рента, як і в середньовіччя, 
визнавалася лихварським договором, що суперечив радянській ідеології. Разом 
з тим, вже в роки НЕПу мали місце неодноразові випадки укладення договорів 
продажу жилих приміщень під умову надання продавцю довічного утримання 
[9, с. 12]. 

Однак, з метою забезпечення неможливості укладення договорів ренти 
відділ НКЮ надав розʼяснення, відповідно до якого встановив, що у разі 
укладення договору за яким відбувається передання жилих приміщень під 
надання утримання продавцю покупцем такий договір є удаваним та таким, що 
прикриває фактичне дарування, або він є заздалегідь невигідним для однієї зі 
сторін та змушує підозрювати лихварський елемент. Обовʼязок покупця майна, 
відчуженого за умови надання утримання, годувати та доглядати за продавцем 
до його смерті, а також обовʼязок зберегти за продавцем право довічного 
користування проданим житловим приміщенням, суперечили статтям 180 та 
182 Цивільного кодексу РРФСР 1922 року, присвяченим саме договору купівлі-
продажу. Ці статті містили згадування про необхідність точного встановлення 
ціни договору (стаття 180), яку в рентних зобовʼязаннях встановлювати з 
достатнім ступенем достовірності практично було неможливо. 

Як зазначає дослідниця В.А. Рибачок, рентні договори суперечили 
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вимогам ст. 188 Цивільного кодексу РРФСР 1922 р. щодо одночасного 
виконання сторонами договору купівлі-продажу своїх обовʼязків, а саме в 
частині забезпечення одночасної передачі грошей з зустрічною передачею 
майна. Про це протиріччя, що унеможливлювало визнавати договори довічного 
утримання дійсними, згадував і І. Л. Брауде, акцентуючи увагу на тому, що 14 
вересня 1925 р. Пленум Верховного суду РРФСР визнав договори продажу 
будівель з умовою довічного утримання недійсними як договори без 
встановлення платежу та ціни [6, с. 192]. 

Водночас, враховуючи обʼєктивну економічну корисність рентних 
договорів, Верховний суд РРФСР вимушений був констатувати, що, виходячи, 
з побутових економічних умов того періоду, суди були змушені в окремих 
випадках визнавати такі договори, безпосередньо в селах, дійсними, оскільки їх 
розірвання могло нанести шкоду продавцю, який є «слабкою» стороною, 
визнаючи тим самим наявність елементу соціального забезпечення в рентних 
договорах. 

Однак, існувала й судова практика, що свідчила про те, що суди 
відмовляючи в задоволенні позовних вимог щодо невиконання або 
неналежного виконання стороною прийнятих на себе зобовʼязань з утримання 
контрагента за договором ренти, посилалися на те, що законодавство подібних 
договорів не знає.  

Рентні договори набули особливої актуальності після закінчення Великої 
Вітчизняної війни. За справедливим зауваженням М. І. Брагинського «в тих 
умовах надання утримання у вигляді ренти в найрізноманітніших формах могло 
стати додатковим або навіть основним джерелом існування перш за все для 
інвалідів, пенсіонерів, осіб, які втратили годувальника тощо» [3, с. 625]. 

Суспільна та економічна ситуація, що змінилася під впливом обʼєктивних 
соціально-політичних потрясінь змусила переглянути відносини щодо рентних 
договорів, що склалися в роки НЕПу. Перед цілою плеядою радянських вчених-
цивілістів, таких як: В. А. Рясенцев, М. І. Брау, А. А. Ярошенко, В. Ф. Маслов, 
постало завдання обґрунтування доцільності законодавчого закріплення 
відповідних договорів. 

Так, В. Ф. Маслов наголошував на тому, що існує безперечна соціальна 
користь таких договорів та приводив позитивний досвід застосування вказаних 
договорів в практиці союзних республік колишнього СРСР. В той же час він 
відмічав і цілий ряд труднощів, повʼязаних з виконанням умов договору, 
одночасно пропонуючи шляхи їх подолання [10, с. 45-46]. Разом з тим, ряд 
теоретиків були категорично проти включення цього договору в цивільне 
законодавство. 

С. Н. Ландкоф, наприклад, обґрунтовував своє неприйняття ренти тим, що 
в подібних договорах співвідношення ціни самого змісту та переданого майна 
неможливо заздалегідь визначити та взагалі співвіднести. І. Л. Брауде взагалі 
дійшов висновку, що договір ренти не відповідає правилам соціалістичного 
суспільного життя, а тому не має права на існування [6, с. 193]. 

Аналізуючи тогочасну практику, М. Бару в праці «Договірне зобовʼязання 
про утримання» виділяв три різновиди договору довічного утримання. По-
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перше, це договори приймачества. За ними сільськогосподарські двори, у яких 
залишались лише непрацездатні члени, укладали договори зі сторонніми 
особами, згідно з котрими члени двору передавали останнім садибу і все майно, 
а сторонні особи зобовʼязувались утримувати їх до смерті. Земельно-судові 
органи визнавали подібні договори тільки за формальними ознаками 
недійсними (не було згоди земельного товариства, а для даних угод закон 
обовʼязково її вимагав). По-друге, своєрідною формою договірного утримання 
був патронат, що встановлювався над дітьми-сиротами, вихованцями дитячих 
будинків. Він регулювався спеціальними нормативно-правовими актами та 
встановлювався договором між патронуючою сімʼєю і відповідними 
державними органами (охорони здоровʼя, народної освіти, сільськими радами). 
Особливістю вказаної угоди було те, що особа, над якою встановлювався 
патронат, не брала участі в укладені договору. Тягар утримання дитини 
розподілявся між двома сторонами [11, с. 280]. Слід також зазначити: даний 
вид утримання, як правило, не був довічним; він припинявся з досягненням 
дитиною повноліття. Проте, якщо дитина була інвалідом, то це утримання 
ставало довічним. Третім видом довічного утримання були, власне, договори 
довічного утримання, які набули поширення, порівняно з двома наведеними 
вище різновидами. І тому в подальшому буде аналізуватись саме ця форма 
довічного утримання. 

Незважаючи на те, що з 1940 року заборонено укладати договори 
дарування з умовою довічного утримання, люди продовжували це робити 
різними шляхами, обходячи закон. 

Як зазначає дослідник О. Великорода, судова практика неоднозначно 
ставилася до договорів довічного утримання. Суди часто відмовляли у 
задоволені позовів, що ґрунтувались на подібних угодах. Наприклад, Судова 
колегія у цивільних справах Верховного Суду СРСР в Ухвалі № 416 за 1944 рік 
за позовом Л.Н. до Н.Н. вказала: договори довічного утримання не мають 
законної сили, так як вони не передбачені чинним Цивільним кодексом. Судові 
органи нерідко визнавали дані угоди недійсними також з інших підстав. 
Наприклад, Ухвалою Судової колегії у цивільних справах Верховного Суду 
СРСР за позовом П. до М. (1948 рік) визнано недійсним договір дарування 
житлового будинку з умовою довічного утримання, оскільки дарування є 
безоплатною угодою, а дана угода – оплатна. У іншому разі в Ухвалі Судової 
колегії Верховного Суду СРСР за позовом Г. до 33-ої дитячої комісії Судова 
колегія намагалася підвести договір про відчуження майна із зобовʼязанням 
довічного утримання під один з відомих видів – дарування чи купівлі-продажу. 
А оскільки дана угода в силу своєї специфіки не задовольняла вимог, що 
предʼявлялися до названих вище договорів, Судова колегія Верховного Суду 
СРСР визнала її недійсною. Подібні міркування висловлені Верховним Судом 
РСФРР у аналогічній справі ще у 1925 році. Зокрема, йшлося: угода, за якою 
купують будинок із зобовʼязанням утримувати продавця без фікції строку 
платежу та ціни угоди, не може вважатися договором купівлі-продажу і, як 
така, не може бути визнана дійсною [12, с. 123]. 

Таким чином, з наведених вище прикладів можна зробити наступний 
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висновок, що суди часто намагались підвести договір довічного утримання під 
договори дарування чи купівлі-продажу. А оскільки це не вдавалося, вони 
визнавали їх недійсними. Тому що чинний на той час Цивільний кодекс не 
передбачав інститут довічного утримання. 

Проте у ряді випадків суди займали іншу позицію. Вони виходили з 
визнання дійсним договору, побудованого за будь-якою моделлю, що не 
суперечила закону, посилаючись при цьому на статтю 106 Цивільного кодексу 
1922 року. Згідно з нею однією з можливих підстав виникнення зобовʼязання 
був договір як такий. При цьому названа стаття не містила вказівок на 
обмеження її дії договорами, передбаченими Цивільним кодексом чи іншими 
законами [12, с. 124]. 

18 липня 1963 року був прийнятий Цивільний кодекс УРСР, який діяв з 1 
січня 1964 року до 1 січня 2004 року. На цей період припадає третій етап 
розвитку інституту довічного утримання, який характеризується остаточним 
закріпленням даного інституту в законодавстві та його детальним аналізом в 
наукових працях. 

Вищезгаданий етап дослідник О. Великорода слушно поділяє на два 
періоди. Перший період, який тривав з 1964 року до початку 90-их років ХХ 
століття визначається стабільністю інституту довічного утримання та 
детальним дослідженням тогочасного законодавства. Протягом другого періоду 
(початок 90-их років ХХ століття – 2003 рік) відбуваються суттєві зміни в 
законодавстві, які в деякій мірі зачепили і договір довічного утримання; в 
науковій літературі обґрунтовується потреба прийняття нового Цивільного 
кодексу України і врегулювання даного договору на якісно нових основах [2, с. 
10]. 

Досліджуючи розвиток інституту довічного утримання в законодавстві 
України протягом вищезгаданого періоду, слід також звернути увагу на 
врегулювання даного договору в цивільних кодексах інших радянських 
республік, оскільки якраз розбіжності у підходах до цього питання справляли 
значний вплив на розвиток теоретичних досліджень. 

Перш за все, варто зазначити, що так як до прийняття цивільних кодексів 
радянських республік, норми, що регулювали б відносини по довічному 
утриманню були відсутні, то указами Президій Верховних Рад радянських 
республік про порядок введення в дію нових цивільних і цивільних 
процесуальних кодексів було передбачено, що на правовідносини, які виникли 
з цих договорів до введення в дію цивільних кодексів, останні поширюють 
свою дію, тобто норми про довічне утримання мали зворотну силу [5, с. 119]. 

У Цивільному кодексі УРСР 1963 р. [13] норми, присвячені правовому 
регулюванню договірних відносин з довічного утримання, структурно 
розміщувалися в системі норм, що врегульовували надання послуг. 

В Цивільному кодексі Української РСР 1963 року інститут довічного 
утримання був вміщений в окрему главу, яка називалась «Довічне утримання» 
[26]. Так само називалась відповідна глава і в Цивільному кодексі Грузії [14, с. 
371]. В Білорусії, Молдавії та Туркменії договору довічного утримання була 
присвячена глава «Відчуження жилого будинку з умовою довічного 
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утримання» [15, с. 72; 38, с. 163]. В Азербайджані, Вірменії, Казахстані, 
Киргизії, Узбекистані, Естонії та Латвії – «Відчуження будинку з умовою 
довічного утримання» [16, с. 87; 41, с. 113; 42, с. 118; 18, с. 191; 46, с. 149]; 
Таджикистані – «Договір відчуження будинку з умовою довічного утримання» 
[20, с. 125]. В Литві договір довічного утримання регулювався главою 
«Відчуження майна з умовою довічного утримання» [21, с. 137]. Своєрідне 
місце договір довічного утримання займав в цивільному кодексі РРФСР, йому 
було присвячено дві статті, вміщені в главу «Купівля-продаж» [22, с. 86]. Різне 
місце в радянських республіках займали глави, присвячені довічному 
утриманню, в структурі цивільних кодексів. В більшості випадків договір 
довічного утримання розміщувався серед договорів про передачу майна у 
власність. Проте, в деяких ситуаціях даний правочин був розміщений серед 
договорів про надання послуг (Україна, Грузія, Молдавія, Естонія). Таким 
чином, в більшості випадків договір довічного утримання виділявся в 
самостійний договірний тип, і тільки в РРФСР його розглядали як різновид 
купівлі-продажу. 

В той же час в наукових роботах виникла дискусія з приводу визнання 
договору купівлі-продажу будинку з умовою довічного утримання продавця 
самостійним договором або ж різновидом купівлі-продажу. За несамостійність 
цього договору виступали Н. Конєв та В. Круглов у своїй спільній праці 
«Договір купівлі-продажу з умовою довічного утримання», підтверджуючи це 
посиланням на цивільне законодавство. Проте вони не згадували про 
самостійну мету (надання послуг з утримання громадянина) такого 
зобовʼязання, що відрізняло його від класичного договору купівлі-продажу [23, 
с. 11].  

Отже, як бачимо з прийняттям у 1963 р. нових цивільних кодексів союзних 
республік закінчився етап становлення інституту довічного утримання, який в 
подальшому вплинув на формування сучасного ЦК України.  

На початку 90-их років ХХ століття закінчується перший період третього 
етапу. Він характеризується, насамперед тим, що в цей час інститут довічного 
утримання остаточно закріплюється в законодавстві. В той же час, слід 
зазначити, що законодавче регулювання даного інституту було далеко не 
досконалим. Зі зміною соціально-економічних і політичних умов на початку 90-
их років ХХ століття, це призвело до потреби реформування договору 
довічного утримання. З цього моменту починається другий період третього 
етапу розвитку даного правочину, який тривав до 2004 року. Цей час 
характеризується суттєвими змінами в законодавстві, які в деякій мірі зачепили 
і договір довічного утримання. Так, наприклад, в законі України «Про 
власність» серед обʼєктів права приватної власності фізичних осіб було 
передбачено і квартири [24]. Це дозволило вченим зробити висновок, що за 
договором довічного утримання може відчужуватись також і квартира, яка 
знаходиться в приватній власності громадянина [4, с. 571]. Проте, особливу 
цінність даного періоду становлять теоретичні розробки, в яких, як правило, 
обґрунтовується потреба суттєвої зміни вищезгаданого інституту. Результати 
цих досліджень виразились в проекті Цивільного кодексу України від 25 серпня 
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1996 року, регулювання довічного утримання в якому суттєво відрізняється як 
від Цивільного кодексу Української РСР 1963 року, так і від нового Цивільного 
кодексу України, прийнятому 16 січня 2003 року. 

У вищезгаданому проекті інституту довічного утримання присвячена глава 
56 (статті 798 – 803) [25, с. 259–260]. Аналізуючи цю главу, можна виділити 
наступні головні особливості, які передбачались для договору довічного 
утримання: 

По-перше, відчужувачем могла бути будь-яка фізична особа, а набувачем 
як фізична, так і юридична особа.  

По-друге, відчужуватись міг не тільки будинок або його частина, але 
також і квартира, інше нерухоме або таке, що має значну цінність, рухоме 
майно.  

По-третє, довічне утримання могло надаватись або в формі грошового 
забезпечення, або в формі матеріального забезпечення в натурі у вигляді житла, 
харчування, догляду, медичного обслуговування, санаторно-курортного 
лікування та іншої необхідної допомоги.  

По-четверте, допускалось встановлення довічного утримання на користь 
третьої особи чи на користь кількох фізичних осіб.  

По-пʼяте, при відчуженні рухомого майна договір довічного утримання 
підлягав тільки нотаріальному посвідченню, державна реєстрація, в такій 
ситуації, була не потрібна.  

По-шосте, договором могла бути передбачена можливість заміни надання 
утримання в натурі виплатою періодичних платежів у грошах. У цих випадках 
розмір грошової суми, що визначається у договорі, у розрахунку на місяць мав 
бути не меншим від розміру грошової оцінки прожиткового мінімуму.  

По-сьоме, передбачалось, що за погодженням сторін майно, передане 
відчужувачем набувачеві, могло бути замінене рівноцінним за вартістю майном 
набувача із збереженням усіх обовʼязків, які прийняв набувач за укладеним ним 
раніше договором.  

По-восьме, як і в Цивільному кодексі Української РСР 1963 року, 
передбачалось, що у разі смерті набувача майна (фізичної особи) обовʼязки за 
договором переходили до тих спадкоємців, до яких переходило майно, яке було 
відчужене за договором довічного утримання. Проте, зазначалось, що у разі 
заявлення при цьому вимоги відчужувачем про повернення майна договір 
довічного утримання припинявся.  

Таким чином, у випадку смерті набувача, якщо відчужувач вимагав 
повернення майна, що було ним передане за договором, договір довічного 
утримання припинявся навіть, якщо спадкоємці набувача бажали утримувати 
відчужувача.  

По-девʼяте, у разі ліквідації юридичної особи обовʼязки за договором 
довічного утримання переходили до правонаступників юридичної особи, яка 
уклала договір. У цьому випадку, майно, яке раніше було відчужене з умовою 
довічного утримання, мало бути повернене відчужувачеві [25, с. 259– 260]. 

Висновки 
Підсумовуючи слід сказати, що теоретичні розбіжності, а іноді й полярно 
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протилежні думки щодо місця договору в системі договірних зобовʼязань, 
відомих радянському цивільному законодавству, були наслідком цілого ряду 
обʼєктивних причин правового, ідеологічного та економічного характеру. 
Намагання вмістити договори про отримання ренти, з характерною їм 
економічною та правовою специфікою, в тісні межі радянського 
конституційного принципу отримання доходу виключно від трудової 
діяльності, під загрозою позбавлення майна, що використовується для 
отримання нетрудових доходів призвели до суперечок серед теоретиків-
цивілістів та труднощів практичного застосування з боку юристів-практиків. Це 
було повʼязано з тим, що рента та довічне утримання, хоча і мають одне 
правове коріння, однак містять низку індивідуальних ознак, що дозволяє 
зробити висновок, що це самостійні види договорів. 

Із прийняттям у 1963 р. нових Цивільних кодексів союзних республік 
закінчився ще один етап становлення інституту довічного утримання. Йому 
притаманні перші згадки про цей договір у нашому законодавстві, поширенням 
відносин з довічного утримання на практиці, відсутністю єдиної судової 
практики щодо правового статусу таких договорів, детальними дослідженнями 
інституту довічного утримання вченими-юристами, які значно вплинули на 
включення його до чинного Цивільного кодексу України. 
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Abstract 
The article deals with the historical stages of the development of a life-long maintenance 

agreement. 
Evolution of the registration of contracts for life maintenance began in the IV century in 

Roman law, which laid the foundations for the development of a modern mechanism for the 
execution of contracts for life maintenance. However, in connection with the penetration of 
religious dogmas in the state life of medieval Europe, a significant period of time, the contract of 
life maintenance was not used, but was recognized as usurious. The first legislative act governing 
the issue of life-time rents was the Civil Code of France in 1808. Subsequently, in connection with 
the development of property turnover in continental Europe, contracts on the alienation of various 
kinds of property under the condition of provision of periodic maintenance were widespread and 
found to be reflected in civil law regulatory acts of Germany, Switzerland and other states. 

Key words: the contract of life maintenance, the evolution of the execution of the contract of 
life maintenance, Roman law, rental contracts. 
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Анотація. В статті висвітлюється сутність та правова природа договору охорони. В 
юридичній літературі справедливо підкреслюється, що «у зв’язку з істотним оновленням 
системи законодавства виникає об’єктивна потреба в теоретичному аналізі та науковому 
узагальненні створених реалій, і, перш за все, тих правових механізмів, юридичних 
конструкцій і конкретних правових норм, які характерні для ринкового господарства» [55, с. 
17]. Законодавством визначено два основних види договорів охорони: договори охорони 
майна та договори охорони фізичних осіб, які в свою чергу діляться на різновиди. Окрім 
того, на договірній основі охоронні послуги надаються не тільки приватними охоронними 
організаціями, а й підрозділами позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ, а 
також підрозділами відомчої охорони. Всі ці договори мають свої особливості, однак їх 
поєднує те, що всі вони належать до одного виду договорів. Оскільки договір охорони як 
самостійний вид цивільно-правових договорів у вітчизняній цивілістиці спеціальній розробці 
не піддавався, існує нагальна потреба в комплексному дослідженні охоронних відносин з 
метою вироблення ряду узагальнюючих теоретичних положень, які могли б стати основою 
подальших наукових досліджень в даній сфері. 

Ключові слова: договір охорони; охорона власності; об‘єкти охорони; сторони 
договору охорони; ознаки зобов‘язання, установлюваного договором охорони. 

Вступ 
На сьогодні в Україні сформована певна нормативно-правова база, на 

основі якої здійснюється охоронна діяльність. Однак її аналіз вказує на те, що 
вона значною мірою застаріла, двоїста, містить багато недоліків, не відповідає 
сучасній практиці охоронної діяльності, науковим розробкам в цій сфері. В 
умовах же відсутності належного нормативного регламентування охоронних 
відносин, суди часто позбавлені можливості грамотно кваліфікувати охоронні 
відносини.  

Основна частина 
Закріпивши в другому розділі Конституції України основні права та 

свободи громадянина, законодавець поклав на державу обов’язок забезпечення 
безпеки та недоторканності людини, її життя і здоров’я, честі та гідності, 
охорони власності [44]. Цей обов’язок держава виконує за допомогою всіх 
правових засобів, які утворюють законодавчо закріплений механізм 
немайнових прав. До таких засобів слід віднести і охоронну діяльність. 

Аналіз визначень цивільно-правових угод, закріплених нормами чинного 
ЦК України (так званих легальних визначень), свідчить, що їхнє поняття 
зазвичай формулюється за допомогою вказівки на основні обов’язки сторін, 
виконання яких покладається на них у зв'язку з укладенням договору. Про це, 
зокрема, йдеться в ст. 655 (договір купівлі-продажу), ст. 759 (договір майнового 
найму), ст. 837 (договір підряду), ст. 1046 (договір позики) і деяких інших 
статтях ЦК України [85]. Подібний підхід уявляється цілком виправданим, 
оскільки таким чином вдається підкреслити суть і відмінні риси тієї або іншої 
угоди, що дозволяє розв’язати головне завдання при розробці будь-якого 
поняття: відмежувати його предмет від предметів інших подібних договірних 
моделей.  

Будь-яке наукове поняття, – відмічає з цього приводу О.С. Іоффе, – має 
служити меті відмежування охоплюваних ним явищ від інших суміжних явищ. 
Це означає, – продовжує далі автор, – що при розробці поняття того чи іншого 
договору потрібно застосовувати такі найбільш істотні моменти, що 
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характеризують права й обов’язки контрагентів, які відрізняють цей договір від 
всіх інших договорів цивільного права [39, c. 207]. Не випадково 
М.В.Ломоносов уважав першим завданням юристів складання точних 
визначень термінів, «ибо употребление слов неограниченных и сомнительных и 
двузнаменательных производит в суде великие беспорядки и отдаляет от 
правды к заблуждению и к ябедам» [27, с.57]. 

З іншого боку ще римські юристи визнавали за необхідне ставитися до 
визначень і узагальнених характеристик чинного права і його інститутів украй 
обережно. Про це попереджає відомий вислів: «Будь-яке визначення є 
небезпечним», який походить від вислову давньоримського юриста Яволена: 
«В цивильном праве всякое определение чревато опасностью, ибо мало 
найдется случаев, когда оно не может быть опрокинуто» [68, с. 46]. Тому 
визначення поняття договору має бути максимально точним. А труднощі 
головним чином полягають у тому, що визначення має відповідати 
обумовленому об’єкту регулювання і, разом з тим, бути вільним від його 
суперечностей, винятків і особливостей. 

У позитивному праві легальне визначення договору охорони міститься в 
ст. 978 ЦК України, в якій зроблено спробу дати загальне поняття договору 
охорони. При цьому зазначається, що основний обов’язок охоронця полягає в 
тому, що при виконанні договору має бути забезпечена зовнішня 
недоторканність майна або особи, які охороняються [85].  

Розвиток ринкових відносин спричинив істотні зміни в системі об’єктів як 
права власності, так і інших цивільних прав, які, у свою чергу, можуть бути 
об’єктами охорони як сукупності фактичних дій на підставі цивільно-правового 
договору. Наприклад, важливим об’єктом цивільних прав стає різного роду 
інформація, у тому числі й та, що зберігається в пам’яті ЕОМ. У якості об’єкта 
права власності може розглядатися підприємство як єдиний майновий комплекс 
(ст. 191 ЦК України), у поняття якого входять елементи як матеріальні (будівлі, 
споруди, устаткування, сировина, напівфабрикати, грошові кошти тощо), так і 
нематеріальні (інформація, недоторканність приватної сфери, секрети 
виробництва тощо). На наш погляд, об’єктами охорони можуть бути будь-які 
майнові і немайнові блага, захист яких можливий шляхом виконання певних 
фактичних дій на підставі договору. Тому, на нашу думку, загальне легальне 
поняття договору охорони є не зовсім вдалим, оскільки, по-перше, обмежує 
коло можливих об’єктів охорони за договором, по-друге, змішує два види 
договору, мета яких принципово відмінна – охорона майна й охорона особи. 
Уявляється, що для визначення загального поняття договору досить ознак, що 
характеризують його найзагальнішим чином. Поняття договору необхідно 
давати виходячи із загального родового поняття договору про надання послуг, 
закріпленого в ст. 901 ЦК України. За договором охорони одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника), шляхом 
здійснення дій фактичного характеру забезпечити зовнішню недоторканність 
об’єкта охорони за плату [85]. 

Серед дослідників існує кілька підходів до розуміння змісту договору 
охорони. Так В.І. Мальцев зазначає, що це договір за яким підрозділи охорони 
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беруть на себе зобов’язання з організації за забезпечення охорони майна 
«держоргану», здійснення встановленого пропускного режиму на об’єктах 
здійснення інших заходів у цілях збереження матеріальних цінностей, а 
«держорган» бере на себе зобов’язання створити всі необхідні умови для 
несення служби та проводити оплату за встановленими тарифами [18, c.12]. 

Однак дане визначення, як бачимо, є досить вузьким, адже договір 
охорони сьогодні укладається не тільки  у цілях збереження матеріальних 
цінностей, а й з метою охорони життя та здоров’я особи. Та і замовниками 
охоронних послуг сьогодні є не тільки держоргани. 

В.А. Кройтор, виходячи з поняття договору охорони, вказує нате, що за 
договором охорони одна сторона – (спеціальна охоронна організація) 
зобов’язується здійснювати для іншої сторони – послугоотримувача (власника 
або іншого титулованого володільця майна) заходи, що забезпечують зовнішню 
недоторканність майна з боку третіх осіб, а послугооотримувач зобов’язується 
створити необхідні умови для їх проведення та оплатити надані послуги [49, c. 
124]. Дане визначення також в більшій мірі стосується тільки одного із видів 
договору охорони – договору охорони майна. 

Дослідник Ю.П. Космін під договором охорони розуміє договір за яким 
одна сторона надає другій стороні послуги по охороні майна за плату, в 
наслідок чого між сторонами виникають майнові відносини, обумовлені 
використанням торгово-грошової форми [45, c. 124]. Як бачимо, даний 
дослідник вказує на торгово-грошову форму договору. 

Дещо виділяється позиція Р.Б. Шишки, який розглядаючи договір охорони, 
виділяє в якості об’єкта договору не лише майно, а й особистість. Він вказує, 
що за договором охорони одна сторона – охоронець, зобов’язується 
забезпечити охорону об’єкта (майна або особистості) від протиправних 
зазіхань, а інша сторона (охороняючий) зобов’язується створити належні для 
охоронця умови і заплатити обумовлену плату                [63, c. 282]. 

Для того щоб дати своє визначення договору охорони, з’ясуємо правову 
природу даного договору. 

Так, незважаючи на те, що питання розмежування сфер регулювання 
цивільного та господарського права досі не знайшло свого остаточного 
вирішення в юридичній літературі й представники різних наукових шкіл мають 
протилежні погляди на його вирішення, договір охорони має цивільно-
правовий характер, адже, по-перше, його предметом є як особисті майнові так і 
немайнові права фізичної особи; по-друге Господарський кодекс України 
жодним чином не врегульовує відносини охорони фізичної особи або жита та 
здоров’я фізичної особи. Крім того, можливість спеціальних підрозділів органів 
виконавчої влади виступати стороною такого договору (наприклад підрозділи 
міліції охорони) не надає йому характеру адміністративного адже крім них, такі 
послуги можуть надаватися й приватними охоронними підприємствами. Більше 
того, на відміну від адміністративного договору, метою якого є координаційна 
управлінська діяльність, метою цивільно-правового договору, зокрема договору 
охорони є задоволення майнових та немайнових інтересів. Усе наведене 
доводить неможливість віднесення договору охорони до господарського чи 
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адміністративного договору. 
На нашу думку, договір охорони може бути як реальним, так і 

консенсуальним. Презюмується, що такий договір є консенсуальним. На 
користь цього факту свідчить визначення договору охорони, надане в ст. 978 
ЦК України. Так, за договором охорони охоронець, який є суб’єктом 
підприємницької діяльності, зобов’язується забезпечити недоторканність особи 
чи майна, які охороняються [85]. Саме слово «зобов’язується» деякі науковці 
відносять до основної ознаки консенсуальності договору [19, с. 37], проте 
сторони за своєю волею можуть зробити цей договір реальним. Прикладом 
цього може бути укладення договору після з’ясування стану здоров’я особи й 
фактичної передачі «тіла» під охорону. За наявності серйозної потенційної 
небезпеки життю та здоров'ю фізичної особи суб’єкт охоронної діяльності може 
просити проведення обстеження фізичного стану тіла для встановлення 
відсутності факторів, які загрожують життю чи здоров’ю особи з метою 
виключення можливості підохоронної особи скаржитися на неналежне 
виконання охороною своїх обов’язків. Зокрема, отруєння радіоактивними 
матеріалами до встановлення охорони може призвести до смерті фізичної особи 
вже під час надання охоронних послуг, внаслідок чого спадкоємці або інші за-
інтересовані особи зможуть вимагати відшкодування шкоди, завданої смертю 
підохоронного, як результату неналежного виконання своїх обов’язків 
суб’єктом охоронної діяльності          [5, с. 294]. Саме для цього такі суб’єкти за 
домовленіс т ю  з ко нт р а г е н т о м м  о ж у т ь в  с т а н о в л  ю в а т и м о  м е н т у к л а д е н н я 
д о  г о в о р  у в м  о  м е н т п е р  е д а ч і т іл а п ід о х о р  о н у й с к л а д а н н я п е в н и х д о к у м е н т ів . 

Договір охорони майна дійсно слід віднести до договорів на надання 
послуг. Для прикладу, що стосується договору охорони майна, немає 
суперечності в тому, що збереження колишнього якісного стану речі шляхом 
здійснення заходів, які гарантують її зовнішню недоторканність, не є 
об’єктивно вираженим «предметним» результатом охоронної діяльності. 
Уявляється, що збереження колишнього стану речі також є досить «предметно» 
вираженим результатом певної діяльності, без здійснення якої зміна її якісного 
стану (втрата або пошкодження) неминуча або ймовірна, і не тільки в сенсі 
матеріальному, але й в суб’єктивному (наприклад, при розкраданні). 
Незважаючи на те, що договір охорони за своєю природою можна віднести до 
договорів із підвищеним ризиком недосягнення позитивного результату, це ще 
не свідчить, що результат (позитивний ефект) не може бути гарантованим і не є 
критерієм оцінки належного виконання. Заслуговує на увагу думка 
Д.Степанова, який зазначав, що послуга зводиться до виконання певних дій або 
виконання певної діяльності. Безумовно буде досягнутий певний результат, але 
не в формі нової або обробленої речі, а в визначеному ефекті послуги, який 
можна сприймати, а в окремих випадках спостерігати [8, с.30].  

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, що результат 
діяльності охоронця чи тілоохоронця, хоча й не втілюється в якусь матеріальну 
форму, є невід’ємною частиною відповідних дій як таких. У цьому разі можна 
виходити із принципу: немає результату – немає дій. Однак слід уточнити, що 
таким результатом (ефектом) діяльності охоронця, як виконавця послуги  є 
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забезпечена зовнішня недоторканність майна, яке охороняється, від конкретних 
хоча і приблизно, але прогнозуємих дій третіх осіб. Дійсно, при укладенні 
договору обирається такий спосіб охорони, який є найбільш ефективним тільки 
відносно передбачуваних посягань, тобто, виходячи із статистичних даних, 
найпоширеніших у житті за характером і мірою протиправних дій. Спосіб 
охорони, за загальним правилом, обирається або рекомендується безпосередньо 
охоронним підприємством за узгодженням із власником майна. Це визначається 
тим, що охоронець є професійним виконавцем послуг у сфері охоронної 
діяльності, а замовник послуги керується винятково бажаним результатом і на 
момент укладення договору не може мати уявлення про ефективність 
запропонованого способу охорони й цілком покладається на професіоналізм 
виконавця [15. с . 257]. 

Слід також зазначити, що д о г о в ір о х о р о  н и необхідно в ід н е с т и д о г р  у п и 
д о  г о в о р  ів щ о д о н а д а н н я п о с л у г ф а к т и ч н о  г о х а р а к т е р  у . Поряд з цим, 
прийнятним є п  о єд н а н н я в м е ж а х у м о в д о г о в о  р у п р  о н а д а н н я п о  с л  у г о х  о р о  н и 
д в о  х в и д ів п о с л у  г , з о к р е м а п о  с л  у г з о х  о р о  н и т а о д н о ч а с н о г о ю р и д и ч н о  г о 
с у п р о в о  д ж е н н я о х  о р о  н н о ї д ія л ь н о с т і.  

Подібний підхід є повністю виправданим, адже о хо р о н е ц ь мусить м  а т и 
н е о  б х ід н и й о б с я г з н а н ь д л я т о г о , щ о б в ід р із н и т и п р а в о м ір н і д ії в ід 
н е п р а в о м ір н и х . Однак п о с т ій н а п р  и с у т н іс т ь а д в  о к а т а в процесі н а д а н н я 
о х  о р о  н н и х п о  с л  у г м о ж е к о ш т у в а т и д о  с и т ь д о  р о г о , ц  е н е в и к л ю  ч а є м о  ж л  и в о с т і 
н а д а н н я ю р и д и ч н и х п о с л у г о д н и м із о х о р о н ц ів .  

Договір охорони є взаємозобов’язуючим, тобто таким, в якому кожна із 
сторін має як права, так і обов’язки. Інакше кажучи, двосторонній 
(синалагматичний) договір – це договір, відповідно до якого кожна зі сторін 
має право вимоги відносно іншої сторони в обмін на прийняті на себе 
обов’язки. Практичне значення цього полягає в наступному. 

По-перше, взаємна угода має бути складена у такій кількості оригіналів 
документа, скільки є сторін з різними інтересами. Таким чином, кожна сторона 
має можливість довести наявність договору і умов, на яких він укладений, якщо 
це оспорюється іншою стороною. Тому з метою контролю кількість 
примірників має бути зазначена в кожному оригіналі документа. 

По-друге, ризик випадкової неможливості виконання юридично несуть 
обидві сторони, мається на увазі, що у разі виниклої неможливості виконання 
одного із зобов’язань припиняється й зустрічне. 

По-третє, правило про взаємність дає можливість кожній із сторін 
затримати виконання свого обов’язку до того моменту, як буде виконане 
зустрічне зобов’язання [2, с . 27].  

За економічним критерієм договори поділяють на оплатні і безоплатні. Як 
різновид договору про надання оплатних послуг договір охорони є завжди 
оплатним, а отже може розглядатися як один із видів господарських або 
підприємницьких договорів. До ознак підприємницьких договорів у літературі 
відносять: 1) однією із сторін є особа, що діє як суб’єкт підприємницької 
діяльності; 2) об’єктом таких договірних зобов’язань є передача речей, 
виконання робіт, надання послуг з метою, яка не пов’язана з особистим 
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споживанням, а з підприємницькими цілями (тобто одержання прибутку); 3) 
може бути встановлений особливий порядок укладення, обліку й реєстрації; 4) 
особливості стосовно виконання договору, а також відповідальності за його 
порушення (наприклад, можливість відповідальності без урахування вини) [5, с . 
295]. 

Це дозволяє визначити підприємницький договір як такий цивільно-
правовий договір, у якому обидві сторони, або хоча б одна з них (юридична або 
фізична особа), є суб’єктом підприємницької діяльності, і за яким передаються 
товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою одержання 
прибутку [83, с.227–228]. У ЦК України (ст. 978) прямо передбачено, що 
охоронцем може бути лише суб’єкт підприємницької діяльності.  

Варто звернути увагу на те, що ст. 978 ЦК України установлює порядок 
оплати послуг охорони, що особа, майно якої охороняють, або яку охороняють, 
повинна щомісячно платити охоронцю встановлену суму коштів. На наш 
погляд, така позиція законодавця в більшій мірі стосується договору охорони 
майна і його поширення на умови договору охорони фізичної особи зумовлено 
поєднанням регулювання указаних договорів однією статтею (ст.978 ЦК 
України). Подібну норму можна рахувати імперативною в силу її дефініції й 
безальтернативності порядку плати, що робить її не дуже зручною в 
використанні по відношенню до відносин з надання послуг охорони життя та 
здоров’я, позаяк сама суть охоронних послуг полягає в різноплановості 
охоронних дій. Все це може надати формі оплати гнучкого характеру. Сторони 
договору можуть визначити комплексну оплату в межах окремого охоронного 
заходу (наприклад безпечна доставка охороняємої особи до конкретного місця) 
або погодинну оплату охоронних послуг, а також застосувати змішані схеми 
оплати послуг і визначення їх вартості чи встановити помісячну фіксовану суму 
оплати. На наш погляд, це право сторін договору лише позитивним чином 
позначилось би на правовому регулюванні охоронних відносин. 

Видається, більш ефективним, для створення придатного правового 
клімату в регулюванні відносин з охорони, зазначення в ст. 978, що особа, яку 
охороняють, зобов’язана оплачувати послуги охорони в порядку, визначеному 
договором. Подібне формулювання додало б договору обов’язкового оплатного 
характеру і поряд з цим не «прив’язувало» сторони до надсадженої 
законодавцем схеми оплати подібних послуг. Тому ми гадаємо, що сторони 
повинні мати право самостійного визначення порядку оплати послуг. 

У рамках розподілу існуючих цивільно-правових договорів на алеаторні та 
комутативні договір охорони має комутативний характер, поза як договору 
охорони властива збалансованість стрічних дій його учасників, що виражається 
в факті визначеного надання на користь кредитора, вчинення котрого не 
зумовлено настанням у майбутньому умови, покликаної остаточно його 
визначити [18, с . 65].  

Враховуючи поділ договорів на поіменовані та не-поіменовані            [13, с. 
37] договір охорони є поіменованим, хоч даної властивості він нажив тільки з 
прийняттям ЦК України 2003 р. Договір охорони не виокремлювався в ЦК 
УРСР 1963 р. [86] і, відповідно, не був поіменований. 
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Правова теорія в и діляє д о г о в о  р и з о д н о  р а з о в и м в и к о н а н н я м , щ о 
п е р  е д б а ч а ю т ь в  и к о н а н н я о б о  в ’я з к у ш  л я х о  м з д ій с н е н н я о д н ієї д ії п р  о т я г о м 
к о р о  т к о  г о п р о  м іж к у ч  а с у  , і з т  р и в а л и м в  и к о н а н н я м , з  а я к и м о д и н а б о д е к іл ь к а 
о б о в ’я  з к ів р е а л із у  ю т ь с я п р о  т я г о м т р  и в а л о г о п е р іо д у [61, с . 94]. Згідно даного 
розп о  д іл у д о г о в  ір о х о  р о н и відноситься д о д о  г о в о р  ів із т р и в  а л  и м в и к о н а н н я м , 
позаяк п о с л у  г и о х о р  о н и , я к п р а в и л о , п е р е д б а ч а ю т ь н е о б х  ід н іс т ь у ч и н е н н я 
с у к у п н о с т і д ій із з а б е з п е ч е н н я с х о  р о н н о с т і ж и т т я т а з д о р  о в ’я ф із и ч н о ї о с о б и ч и 
м а й н а о с о б и . В ч и н е н н я о х о  р о н н и х д ій о д н ією д ією в и д а єт ь с я м а л  о й м о  в ір н и м . 

Д о г о в ір н а д а н н я п о с л у  г о х о  р о н и х а р  а к т е р  и з у єт  ь с я р и з и к о в іс т ю  н а д а н н я 
о х  о р о  н н о ї п о с л у  г и . Сьогодні побутує беззаперечний в и с н о  в о к п р о т е , щ о в 
окремих сферах л ю д с ь  к о  ї д ія л ь н о с т і д о п у  с к а єт ь с я т о й ч и ін ш и й в и д (а б о 
р із н о  в и д ) в и п р  а в  д а н о  г о р и з и к у , п о в ’я  з а н и й із н е б е з п е к о ю з а в д а н н я ш к о  д и 
ж и т т ю ч и з д о р  о в ’ю л ю д и н и [89, с . 311]. Здійснюючи послуги з охорони, 
о х  о р о  н е ц ь с  а м м о ж е с т а т и ж е р  т в о ю п о с я г а н н я й т и м с а м и м з а з н а т и зазіхання н а 
с в о є ж и т т я т  а з д о  р о в ’я  . Тому т  а к и й р и з  и к о х  о р о  н ц я є н е в ід ’єм  н о ю ч  а с т и н о  ю 
й о  г о д ія л ь н о  с т і й в ід н о с и т ь  с я д о к а горти п р о  ф е с ій н и х р и з и к ів . 

Наведені вище ознаки договору охорони дозволяють говорити, що його не 
можна відносити до волюнтарних договорів. Ц е обумовлюється п е р ш з а в с е 
н е о  б х ід н іс т ю в окремих в и п а д к а х (здійснити п е р  е в  ір к и відносно п ід о х  о р о  н н о  г о 
с у б ’єк  т а , р е з у л ь  т а т и я к и х м о ж у  т ь д а т и п р  а в о н а в іт ь с  п е ц іа л ь н и м п ід р о з д іл а м 
М ін іс т е р с т в а в н у  т р іш н іх с п р а в в ід м о в и т и в у к л а д е н н і д о  г о в о р  у о  х о р  о н и . Ок р  ім 
т о г о  , з а б е з п е ч е н н я о х  о р о  н и ф із и ч н о ї о с о б и в д е я к и х в и п а д к а х п е р е д б а ч а є 
н а я в н іс т ь д о в ір ч о г о з в ’я  з к у м  іж о х о  р о н ц е м і к л ієн т о м , а т  а к о ж 
д и с ц и п л ін о в а н іс т ь к л ієн т а у в  и к о н а н н і п р а в и л о с о  б и с т о ї б е з п е к и [5, с . 296]. 

 
Висновки 
В нинішній п р а в о  в ій с и с т е м і У к  р а їн и д о г о  в ір о х о р  о н и м о ж н а в и з н а ч и т и я к 

договір, за яким одна сторона (охоронець, тілоохоронець) за домовленістю з 
другою стороною (клієнтом, підохоронною особою) зобов’язується здійснити 
ряд інформаційних, запобіжних, організаційно-технічних та інших 
передбачених договором і природою загроз заходів, з ціллю виявлення, 
попередження та припинення негативного впливу зовнішніх фізичних, хімічних 
та інших чинників, які з’явилися внаслідок дій третіх осіб, спрямованих на 
вчинення шкоди майну клієнта, життю та здоров’ю підохоронної особи, а 
клієнт чи підохоронна особа зобов’язується надати всі необхідні для цього 
умови та оплатити надані послуги.   

Ознаками зобов’язання, установлюваного договором охорони, є такі: при 
здійсненні охорони майно не виходить із володіння власника (іншого 
титульного володільця), який лише залучає для здійснення функцій охорони 
спеціалізовану організацію; обмежується зазвичай заходами, спрямованими на 
забезпечення охорони життя і здоров’я особи, збереження майна від 
розкрадання, навмисного знищення або пошкодження і т. ін.; охорона 
здійснюється відносно конкретних осіб, об’єктів нерухомості або майна, що 
перебуває в межах цих об’єктів; виконання характеризується певною 
періодичністю; при здійсненні охорони на сторону, що потребує особистої 
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охорони чи охорони її майна, покладається ціла низка додаткових обов’язків і 
обмежень; охорона здійснюється професійним виконавцем; зобов’язання 
завжди має оплатний характер. 
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Abstract. The article deals with the essence and legal nature of the security contract. The law 

books rightly emphasize, that "in connection with the substantial updating of the system of 
legislation there is an objective need of a theoretical analysis and scientific generalization of the 
created realities, and, first of all, those legal mechanisms, legal constructions and specific legal 
norms, that are characteristic for market economy "[55, p. 17]. Legislation defines two main types 
of security contracts: contracts of property protection and contracts of the protection of individuals, 
which in turn are divided into varieties. Besides, on a contractual basis, security services are 
provided not only by private security organizations, but also by departments of non-government 
protection at the internal affairs bodies, and also by departments of departmental security. All these 
contracts have their own peculiarities, but they are united by the fact that they all belong to one 
type of contract. As the contract of protection, as an independent form of civil contracts in domestic 
civil law, didn’t get special working, there is an urgent need of a comprehensive research of 
security relations in order to develop a number of generalizing theoretical positions, which could 
become the basis for further researches in this area. 

Key words: security contract; property protection; objects of protection; parties of the 
security contract; features of commitment established by the contract of security. 
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Аннотация. В данной статье исследуется криминалистическая значимость следов 
обуви человека, посредством проведения криминалистических экспертиз, установлен круг 
проблем данной темы, выявлены ключевые аспекты экспертизы следов обуви. Предлагается 
решение проблем, возникающих в связи с назначением экспертизы по следам обуви для 
увеличения результативности их применения на практике. 

Ключевые слова: следы обуви, подошва обуви, криминалистическая экспертиза, 
следственные действия. 

Следы обуви и ног человека, являются одними из распространенных в 
экспертно-криминалистической деятельности по решению вопросов 
диагностического и идентификационного характера. [1,c. 288] 

Согласно статистическим данным по обнаружению и изъятию следов 
обуви на 2013 – 2017 год, предоставленным Экспертно-криминалистическим 
центром управления МВД России по Амурской области, при осмотре места 
происшествия (ОМП) по ряду уголовных дел количество следов обуви с 
каждым годом повышается. Так в 2013 году количество ОМП с изъятием 
следов обуви составило 1101, в 2014 году – 1126, в 2015 году – 1245. В 2016 
количество ОМП с изъятием следов обуви составило 1309, что при общем 
количестве ОМП с изъятием трасологических следов – 3226 (следы подошв 
обуви, следу орудий взлома и следы протекторов шин транспортных средств), 
составило 40,4% от их общего количества. Приведенные статистические 
данные свидетельствуют о постоянном росте обнаруженных и изъятых следов 
обуви на месте происшествия и их ценности среди трасологических следов. C 
2015 года ведется отчет результативности экспертиз следов обуви. Экспертиз с 
положительными выводами на 2015 год из 1245 исследованных следов 
составило 49, на 2016 год из 1309 изъятых следов, результативных экспертиз 
имеется 33 [2], то есть 3.92% и 2.52% соответственно. Отсюда следует, что при 
увеличении изымаемых следов обуви с места происшествия их значимость для 
уголовного дела не повышается. 

Необходимо обратить внимание, что в течение последних десятилетий на 
территории Российской Федерации неуклонно растет уровень преступности. 
Криминальная обстановка в нашей стране характеризуется напряженностью, 
ростом организованности преступного мира, его профессионализма и 
технической оснащенности [3, c. 277]. О недостаточной проработанности 
вопросов связанных с причинами роста преступности свидетельствует и тот 
факт, что на практике существует не мало проблем, касающихся назначению 
экспертиз по следам обуви. Проведя анализ экспертиз, а также изучения 
литературы можно выделить следующие проблемы: 

1. Отсутствие навыков изъятия следов обуви может привести к потере 
признаков и утрате идентификационной значимости отпечатка. Это является 
важным критерием так как изъятый объект должен содержать как общие, так и 
частные признаки по которым эксперт сможет составить заключение имеющее 
значимость для расследования преступления.  

В заключение эксперты указывают «В следе на иллюстрации 
предоставленного на исследование заключения эксперта №167 от 15 сентября 
2014 года рельефный рисунок отобразился недостаточно четко для 
категорического положительного вывода.» [3]. 
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Ошибки на этапе изъятия. В качестве объектов исследования 
предоставляются следокопировальные материалы с откопированными в них 
поверхностными следами обуви, и проверяемая обувь, в отношении которой 
решается вопрос о тождестве. 

Согласно ст. 207 УПК РФ «При недостаточной ясности или полноте 
заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении 
ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена 
дополнительная судебная экспертиза». Основная экспертиза не всегда отвечает 
на поставленные в ней вопросы, в следствии чего назначается дополнительная. 
В заключение основной экспертизы могут указываться следующие причины: 
«Решить вопрос о пригодности для идентификации следа обуви, изъятого на 
дактилопленку, возможно лишь при наличии самой обуви» [3]; 

Приведем фрагмент: «На поверхностях, представленных на исследование 
двух листах формата А4 имеется 9 (девять) следов, которые оставлены низом 
подошвы обуви. Данные следы не пригодны для идентификации конкретного 
экземпляра обуви … Решить вопросы, оставлены ли следы, помеченные №№ 
1,2,3,5,6,7,9 низом подошвы туфель С., не представляется возможным.» [3]. 

Однако, излишняя детализированность описания обнаруженного следа 
обуви, без сравнения его с реальным объектом, может вызвать сомнение в 
обоснованности выводов эксперта о наличии тождества, т.к. обязанностью 
эксперта является детальное описание всех совпадающих и отличающихся 
признаков, обосновать их наличие. Данное обстоятельство сопряжено с тем, что 
различающихся признаков может быть установлено больше, чем совпадающих, 
в виду различия механизмов следообразования и получения 
экспериментальных оттисков, а эксперт-криминалист обязан дать оценку 
каждому такому совпадению либо различию. [4,c.110] 

2. Проблема постановки и формулирования вопросов. В литературе по 
судебной экспертизе имеются примерные перечни вопросов для различных 
родов и видов судебных экспертиз. Однако при использовании типовых 
вопросов всегда надо учитывать специфику конкретной экспертной задачи. 
Постановка точных вопросов с данной точки зрения является важным 
моментом, на который стоит обратить внимание. Если формулировки вопросов 
неясны или не относится к делу, то эксперт может их уточнить посредством 
согласования их с субъектом, назначившим экспертизу, так как существует 
вероятность формирования выводов эксперта по некорректное поставленному 
вопросу. Исходя из анализа практики, в 80% случаев вопросы редактируются 
экспертом по согласованию со следователем на основании чего можно сделать 
вывод что, следователи не всегда понимают постановка каких вопросов 
приведет к положительному заключению эксперта и самому продвижению 
уголовного дела. В свою очередь эксперт может составить заключение по 
вопросу, не относящемуся к делу исходя из смысла статьи 204 УПК РФ «Если 
при производстве судебной экспертизы, эксперт установит обстоятельства, 
которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.»  

Эти выводы подтверждаются исследованием О.Г. Дьяконовой, которая 
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проанализировала данные анкетирования 334 адвокатов по вопросам, 
связанным с институтом криминалистической экспертизы.  

«Встречали ли адвокаты ошибки в формулировках, поставленных перед 
экспертом, вопросов? 57% анкетируемых сообщили, что встречали ошибки. Из 
них: 25% указали на непонятные и некорректные формулировки вопросов; 

23% указали на неконкретность, обтекаемость, шаблонность 
формулировок вопросов, постановку общих вопросов, не имеющих значения 
для конкретной ситуации; 

1,8% указали на неграмотность формулировок вопросов, которые были 
исправлены экспертами; 

по 1,8% респондентов указали на наличие вопросов, не относящихся к 
делу.» [5] 

3. Выводы экспертов должны носить в себе категорические выводы. В 
основе появления вероятных выводов лежит неверный подход или 
недостаточный объем предоставленных эксперту объектов, отсутствие или 
утеря их важных признаков, и т. д. Информация, передаваемая экспертом по 
результатам экспертизы следов обуви, способствует научно-обоснованному 
построению системы версий, имеющей наиболее вероятный характер; 
рациональному планированию первоначального этапа расследования 
преступлений; целенаправленной организации розыска и задержанию 
преступника; эффективному принятию иных мер по решению сложных задач, 
связанных с расследованием преступлений. Заключения экспертов не дают 
однозначного ответа кому могут принадлежать данные следы и основываются 
на предположительных суждениях «данный след мог быть оставлен 
предоставленной обувью на правую ногу, изъятой у В., а также другой обувью 
с аналогичным рисунком подошвенной части … след обуви, изъятый в ходе 
осмотра места происшествия… мог быть оставлен предоставленной обувью на 
правую ногу, изъятой у В., а также другой обувью с аналогичным рисунком 
подошвенной части» 

Практика показывает, что успешную борьбу с преступностью могут 
осуществлять профессионально подготовленные сотрудники при условии 
сложенной организации и взаимодействия в процессе выполнения своих 
служебных обязанностей. Для успешного осуществления предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений большое значение имеет знание со 
стороны следователя назначения своей деятельности, но и задач других 
участников уголовного судопроизводства.  Подготовка следователей в области 
криминалистической техники должна быть, в первую очередь направлена на 
овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для 
выполнения своих прямых обязанностей: обнаружения, фиксации и изъятия 
различных следов и объектов в ходе следственных действий. [6]  

Эксперт исследует только те материалы, которые были направлены ему на 
экспертизу. Сходные описания упаковки в протоколах и заключениях не 
обеспечивают их идентификацию. Эксперт, получивший объекты 
исследования, не имеет информации о процессе упаковывания на месте 
происшествия. Таким образом, достоверность объектов экспертного 
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исследования не подтверждается, если в протоколе и заключении описаны 
только общие признаки упаковки и объектов. Возможна замена пакетов со 
стороны следователя или самого изъятого объекта, что в дальнейшем приведет 
к недействительности вывод эксперта. 

От подмены объектов отчасти может защитить детальная фотосъемка 
изымаемых объектов и их упаковки. Подобную фотосъемку должны проводить 
следователь (специалист по его указанию) в ходе следственного действия и 
эксперт в ходе экспертного исследования. [7, с. 26] 

Можно сделать вывод, что от действий следователя в процессе осмотра 
места происшествия, в рамках которых были изъяты объекты экспертного 
исследования, во многом определяют доказательственное значение судебной 
экспертизы. Если первичное следственное действие, связанное с осмотров 
места происшествия и изъятия отпечатков обуви произведено с нарушениями, 
то его результаты будут признаны недопустимым доказательством, 
следовательно, недопустимым становится и экспертное заключение по следам 
обуви [8]. Значение следов обуви в криминалистической процедуре раскрытии 
и расследовании преступлений по своей значимости сопоставимо со следами, 
оставляемыми руками человека и проблемам, препятствующим повышению 
результативности применения данных следов в расследовании преступления, 
следует уделять самое пристальное внимание. 
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footprints of shoes is proposed to increase the effectiveness of their application in practice. 
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