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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» в рамках заходів до Дня науки в Україні щорічно проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учасників конференції новими віршами молодої поетеси Світлани Патри, випускниці Університету «Україна». Маємо надію, що і цього
разу щирі та палкі поезії Світлани Патри донесуть до Вас, шановні
учасники конференції, віру, надію і безмежну любов до життя.
Організаційний комітет
ЦАРИЦЯ — ВЕСНА
Царівна — Весна прилетіла пташиною зграєю,
Промінчиком сонця зігріла усе навкруги.
Царівна — Весна розквітає у серці надією,
На те, що залишиться в серці вона назавжди.
Красуня — Весна посміхається ніжно і лагідно,
Сміється безстрашно в обличчя суворій зимі.
Сувора ж зима вже збирається сумно, безрадісно
В свій довгий похід, що затягнеться майже на рік.
Цариця — Весна знов керує своїм королівством,
Птахів перелітних додому гукає вона,
Весна — господиня дощем прибирає до блиску,
Щоб Літо — король без пригод повернувся до нас.
НЕВТОМНІ
Вони — Невтомні — лупають сі скали,
Наперекір зневіреним, «усталым»,
Наперекір болотам і туманам.
Вони невтомою тією гоять рани.
Невтомна пісня лине серед гір,
Вона душею прагне аж до зір.
А десь у полі попри долі каламуть.
– Невтомно сіють Жито. І невтомно жнуть.
Хай томляться собі на втіху
Всі ті, хто біль наш зустрічає сміхом,
Всі, хто зневірився у всьому, хто «усталый».
Невтомні — вперто б’ють життєві скали.
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А я навчусь…
А я навчусь літати
Високо-високо в небі
Я буду у хмарах ширяти,
І більше — нічого не треба!
А я намалюю життя,
В його різнобарвних обличчях,
Пізнаю столике буття
В його мудрих притчах.
А я відгадаю секрет,
Захований глибоко в серці,
Я долі малюю портрет,
Що бачу я у люстерці…

***
Душа іде до мрії навпростець,
Шукає, де початок, де кінець,
Блукає різнобарвними світами,
Малює щось у серці олівцями.
А серце стало прилистком її,
Навколо ж — очманілий буревій,
А в серці мрії сховані до пір,
Допоки охолоне отой вир.
Що жаром аж пашить несамовито…
А серце і душа мандрують світом.
Вони малюють мрії олівцями,
Словами і забутими піснями.
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СЕКЦІЯ XIII
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК
Алимова А. Г.
студентка IV курсу , спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна».
Науковий керівник: Олефір В. І., д.ю.н., професор кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Одним із видів відпусток є соціальні відпустки. Система, мета,
порядок та умови надання оплачуваної соціальної відпустки,
а також коло осіб, що мають право на неї, встановлюються нормами трудового законодавства, зокрема Кодексом законів про працю
України та Законом України «Про відпустки» (далі — Закон), який
передбачає такі види соціальних відпусток, як: відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону України «Про відпустки»);
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (ст. 18 Закону України «Про відпустки»); відпустка у зв’язку з
усиновленням дитини (ст. 18-1 Закону України «Про відпустки»);
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону
України «Про відпустки»)
Порядок надання соціальних відпусток
Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку тривалістю: до пологів — 70 календарних днів; після пологів — 56 календарних днів
(70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та
у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.
Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо
з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення три5

валістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома
батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.
До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець
зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і
додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному
підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.
Що стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, то така відпустка надається після закінчення
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки.
Зазначеним особам, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця
роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла
на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги
по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).
Щодо надання відпустки у зв’язку з усиновленням дитини слід
зазначити, що особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або
дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років,
надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів.
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з
усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки
надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили
рішенням про усиновлення дитини.
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох
років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі
рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному
статтею 11 Закону, якою регулюється питання перенесення щорічної відпустки.
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ОКРЕМІ ПРИНЦИПИ ГАРАНТУВАННЯ
КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Бідун Н. А.
1 курс, ОКР «спеціаліст», ПРс-1.1., спеціальність «Правознавство»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095)-06756997
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач кафедри права

У системі принципів трудового права принцип забезпечення
індивідуальних і трудових прав та інтересів працівників займає
особливе місце, оскільки виражає сутність великої кількості норм,
які призначені забезпечити реальне здійснення усіх без виключення трудових прав працівників.
Гарантіями прав працівників є встановлені законодавством
форми і способи захисту їх трудових прав, міри матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові (ст. 117,
235, 236 КЗпП) та ін. До гарантій прав роботодавців належать
передбачені КЗпП правила регулювання трудового розпорядку
(ст. 142 КЗпП), вимоги дисципліни праці та правила застосування
дисциплінарної відповідальності (ст. 140, 147-152 КЗпП), міри
матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну
майну роботодавця (ст. 130-138 КЗпП) [1].
Розглядаючи зміст принципу забезпечення колективних трудових прав та інтересів працівників і роботодавців, вважаємо на
доцільне звернути увагу на питання тлумачення сумнівів і суперечностей у нормативно-правових актах і договорах про працю на
користь працівника. Судова практика суворо дотримується зазначеного принципу. В літературі зустрічаються категоричні висловлення, що заперечують таку практику. Необхідно покласти кінець
судовій практиці, за якої усі суперечності та протилежні думки
трактуються виключно на користь працівника, така практика сприяє витисненню відносин найманої праці у сферу тіньової економіки та суперечить засадам цивільного судочинства [2, с. 34].
Потрібно відзначити, що у трудовому праві, на відміну від
цивільного права, не допускаються не тільки аналогія закону, а й
аналогія права, відповідна норма про це відсутня. Хоча на практиці
фактично має місце як аналогія права, так і міжгалузева аналогія.
Потрібно відзначити, що у зарубіжній практиці для заповнення
прогалин правового регулювання трудових відносин допускається
застосування по аналогії цивільного права.
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Правове регулювання

Секція 13

Однією з новел проекту Трудового кодексу України є стаття 17
«Аналогія», якою легалізуються аналогія закону і аналогія права.
Відповідно до ч.1 ст.17 якщо трудові відносини не врегульовані цим
Кодексом, іншими актами трудового законодавства або колективним чи трудовим договором, вони регулюються тими правовими
нормами цього Кодексу, інших актів трудового законодавства, що
регулюють подібні за змістом трудові відносини (аналогія закону).
Це, безумовно, важливе положення має теоретичне і практичне
значення. На нашу думку, доцільно було б доповнити зазначену
статтю положенням про те, що усі сумніви, суперечності та неясності актів трудового законодавства, яких не можна усунути, тлумачаться на користь працівника.
Встановлення юридичної відповідальності є важливою юридичною гарантією прав, але застосування відповідальності не завжди
забезпечує відновлення порушених прав. Як слушно зазначає
Г. І. Чанишева, притягнення до відповідальності за ухилення від
участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди ще не гарантує, що після цього будуть
розпочаті переговори. Законом не передбачена можливість примусу до проведення переговорів, тому нерідко після притягнення
до відповідальності колективний договір, угода так і не укладаються [3, с. 83].
Принцип гарантування колективних трудових прав та інтересів
передбачає забезпечення прав та інтересів не тільки працівників,
а й роботодавців. При вирішенні питання про співвідношення
юридичних гарантій трудових прав працівників та роботодавців
слід виходити із соціального призначення трудового права як галузі права.
Список використаних джерел:
1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року //
Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375. — Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Апанасенко А. Історичні передумови становлення та розвитку
соціальної функції трудового права / А. Апанасенко // Підприємництво,
господарство і право. — 2013. — № 1. — С.34–39.
3. Болотіна Н.Б. Трудове право України: [підручник] // Н.Б. Болотіна,
Г.І. Чанишева. — К.: «Знання», 2011. — 564 с.
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ПОРУКА ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Бодак М.М.
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095)-864-93-09.
Науковий керівник: Рязанцев О.Є., канд. юрид. наук, доцент

Роль зобов’язань в умовах здійснення економічних реформ
постійно підвищується. В свою чергу спостерігається збільшення
кількості випадків їх невиконання, що призводить до підвищення
рівня заінтересованості у застосуванні різного роду гарантій виконання зобов’язань, значення яких незмінно зростає.
Інститут поруки, відомий ще з часів римського права, займає
провідне місце серед способів забезпечення виконання зобов’язань. Сьогодні цивільний обіг засвідчує велику потребу у використанні цього забезпечувального інструменту на практиці, особливо
при укладенні кредитних договорів. Його функціональне призначення в сучасних умовах важко переоцінити. На жаль, на сучасному етапі розвитку юридичної науки в Україні поруці як способу
забезпечення виконання зобов’язань приділяється недостатня
увага в порівнянні з іншими інститутами цивільного права.
Законодавчу основу досліджуваного інституту як самостійного
способу забезпечення становлять норми Цивільного кодексу
України, хоча багато положень ЦК України не знайшли свого теоретико-правового обґрунтування.
Характерними ознаками поруки можна назвати наступні:
1) єдиною підставою виникнення правовідносин поруки є договір;
2) порука носить акцесорний (додатковий) характер; 3) дійсність
вимоги, що забезпечується порукою; 4) наявність солідарного
характеру відповідальності поручителя і боржника у випадку невиконання останнім свого обов’язку; 5) можливість застосування
поруки для забезпечення виконання будь-яких зобов’язань, як
договірних, так позадоговірних, в тому числі і додаткових (сплата
процентів, відшкодування збитків, спричинених невиконанням
зобов’язання тощо).
Порука може бути встановлена як одночасно з виникненням
основного зобов’язання, так і після цього. Саме тому функціональне призначення поруки залежить від стадії існування цього забезпечувального правовідношення: до моменту порушення основного
зобов’язання порука спрямована на стимулювання боржника до
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виконання взятих на себе обов’язків, а з моменту невиконання чи
неналежного виконання, — на забезпечення і захист інтересів кредитора та компенсацію його майнових втрат.
Суб’єктами (учасниками) у правовідносинах, що виникають
з приводу поруки, є кредитор, поручитель та боржник по основному зобов’язанні, які наділені необхідним обсягом цивільної дієздатності. Ці суб’єкти у правовідносинах поруки наділені достатнім
обсягом прав з метою захисту їх майнових інтересів.
Порука припиняється на загальних підставах, закріплених
у главі 50 ЦК України. До спеціальних же підстав припинення
поруки слід віднести наступні: 1) припинення забезпеченого нею
основного зобов’язання; 2) закінчення строку дії поруки, який
надається кредитору для пред’явлення вимоги поручителю; 3) заміна боржника (переведення боргу на іншу особу) без згоди поручителя поручитися за нового боржника; 4) відмова кредитора прийняти належне виконання боржника чи поручителя після настання
строку виконання зобов’язання, забезпеченого порукою.
Отже, можна зробити висновок, що основні положення про
поруку, сформульовані ще в римському праві, знайшли своє відображення в усіх без винятку сучасних кодифікаціях цивільного
права. Багато норм зарубіжного законодавства про поруку є актуальними на сучасному етапі української державності і можуть бути
імплементовані до правового поля України, особливо зважаючи на
пріоритет гармонізації (зближення) законодавства України з правом країн Європейського Союзу.

АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ
ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Бойко В.В.
аспірант кафедри адміністративного, конституційного та
фінансового права Університету «Україна».
Науковий керівник: Ямкова І.М., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Поняття «компетенція» для органів публічної влади є визначальним для їх характеристики як суб’єктів права, а його правильне використання в нормотворчій діяльності має досить суттєве зна10
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чення для регламентації функцій цих органів, відповідно і ефективності їх діяльності. Звідси проблема визначення поняття компетенції органів публічної влади має не тільки теоретичне, а й важливе
практичне значення.
Тим не менше теоретична його розробка не отримала ще належного рівня розвитку. Немає повної ясності навіть щодо самого
поняття компетенції та її елементів.
Досить часто термін «компетенція» використовується в сучасному
законодавстві. Однак законодавче визначення цього поняття відсутнє.
Зокрема, термін «компетенція» міститься в Конституції України,
Законах України: «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеве
самоврядування», «Про прокуратуру», «Про державну таємницю».
Слово «компетенція» походить від латинського competere —
прагнути, відповідати, пасувати. Латинське competentia — означає
відповідність, узгодженість.
Українська юридична енциклопедія визначає поняття компетенції як сукупності встановлених в офіційній — юридичній чи
неюридичній — формі прав і обов’язків, тобто повноважень будьякого органу або посадової особи, які визначають можливості
цього органу або посадової особи приймати обов’язкові до виконання рішення, організовувати та контролювати їх виконання,
вживати у необхідних випадках заходи відповідальності, тощо.
Російський дослідник, який розробив «теорію компетенції»,
Ю.О. Тихомиров у найзагальнішому вигляді визначав компетенцію
як «покладений законно на уповноважений суб’єкт обсяг публічних справ».
Обґрунтованою вбачається позиція польського дослідника Яна
Зіммермана, який трактує компетенцію як здатність (управління)
і одночасно обов’язок виконання конкретних адміністративних
дій. Таким чином, володіючи компетенцією у визначеній сфері,
орган публічної адміністрації зобов’язаний використовувати її,
і нереалізація цього обов’язку визнається бездіяльністю першого.
Науковцями зазначається, що компетенція являє собою юридично встановлену «систему координат», за допомогою якої можна
чітко встановити належність конкретної справи до «сфери володарювання» певного органу та конкретну роль останнього у вирішенні цієї справи. Елементами компетенції є юридичні явища, які
дають можливість робити цілком певний висновок про «належність», правомочність владного органу у конкретних публічних
правовідносинах.
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Справедливо зазначається, що «компетенція» визначає не тільки суб‘єкта, який нею наділений (є носієм відповідної компетенції), але також і сферу, в межах якої даний суб‘єкт права уповноважений діяти (реалізовувати відповідну компетенцію).
Означені аспекти значення поняття «компетенція органу публічної влади» можуть бути використані при поглибленні досліджень
змісту правової категорії «компетенція органу публічної влади», що
дозволить сформулювати наукове обґрунтування концептуальних
підходів до визначення керівних засад (принципів) визначення та
розподілу компетенції в системі органів публічної влади.
Таким чином, компетенція являє собою організаційно — правове явище, за допомогою якого можна чітко встановити належність
конкретної справи до сфери діяльності певного органу та конкретну роль останнього у вирішенні цієї справи.

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Борсук Іра Андріївна
4 курс, спеціальність «Правознавство»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини.
Науковий керівник: Олійник О.О., к.ю.н., доцент кафедри

Сьогодні міжнародна інформаційна безпека визначається як
стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який
забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах
громадян, організацій, держави.
Проблема міжнародної інформаційної безпеки набула глобального значення, а тому відображена у багатьох працях як вітчизняних, так і закордонних дослідників. Серед вітчизняних варто виділити вченого О. Юдіна, який займається дослідженнями
інформаційної безпеки. Серед американських дослідників проблематикою інформаційної безпеки та світових інформаційних комунікацій цікавляться такі вчені, як Дж. Най та В.Оуенс, Е. Тоффлер,
які значну увагу звернули на проблеми інформаційного забезпечення державної політики Сполучених Штатів Америки та сучасних інформаційних процесів.
З точки зору більшості науковців,держави повинні враховувати
у своїй міжнародній інформаційній діяльності принцип неподіль12
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ності безпеки та принцип відповідальності за власний інформаційний простір.
У міжнародному інформаційному просторі інформаційна безпека установ базується на захисті інформації з обмеженим доступом, яка належить установі, від несанкціонованих дій з боку інших
факторів міжнародної інформаційної сфери, доступі до загальнодоступної інформації та інформації, доступ до якої не може бути
обмежено, захисті від випадкового чи навмисного втручання в нормальний процес функціонування автоматизованої інформаційної
системи організації (установи) з боку інших факторів міжнародної
інформаційної сфери тощо.
А інформаційна безпека людини в міжнародному інформаційному просторі — це захист інформаційної і комунікаційної приватності (особливо персональних даних), вільний доступ до масової та
суспільно-значущої інформації, захист від негативного інформаційного впливу, а також захист інформаційних і комунікаційних
прав на міжнародному рівні тощо.
Міжнародний обмін інформацією здійснюється на основі міжнародної правової бази, яка регулює виконання та обмін різних
видів інформації. В міжнародних правових документах зазначена
така особливість інформації як належність її до специфічного
ринку товарів. Міжнародні відносини в галузі інформації підпадають під регулятивні дії загально визначених принципів міжнародного права, які конкретизовані в міжнародних документах різної
юридичної сили.
Документи, які є головними в міжнародних відносинах щодо
інформації: Міжнародна конвенція про використання радіомовлення в інтересах миру (1932 p.), Конвенція про запобігання обігу
порнографічних видань та торгівлі ними (1923 р.) — найдавніша
міжнародна конвенція в галузі інформації. Вона закликає держави
до знищення та запобігання обігу порнографічних видань, Угода
про міжнародний обмін візуальними і звуковими матеріалами
освітнього та наукового характеру (1948 p.), Конвенція про міжнародний обмін виданнями (1958 p.), Конвенція про обмін урядовими документами та офіційними виданнями між державами (1958 p.)
Отже, проблема міжнародної інформаційної безпеки є вагомою
складовою загальних проблем національної, регіональної та глобальної політики у сфері міжнародних інформаційних відносин.
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МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Ваколюк С.М.
доктор філософії в галузі права
Вінницький соціально-економічний інститут, к.т. (067)-5144600

Заявляючи про прагнення укласти Угоду про асоціацію з ЄС
у тому вигляді, в якому вона го процесу, Україна тим самим заявляє
про свою рішучість перейти в нову якість постала внаслідок переговорно: від пострадянської країни, яка вимушена дотримуватися
згаданих принципів під зовнішнім тиском, до країни — інтегральної складової цивілізованого світу, призначення якої полягає
у повсякденному практикуванні, вдосконаленні та поширенні його
принципів [6].
Згідно з принципами Генеральної угоди з тарифів та торгівлі
Cвітової організації торгівлі (ГАТТ/CОТ) митно-тарифна політика
держави cпрямована на регулювання зовнішньої торгівлі, захиcт
внутрішнього ринку і cтимулювання екcпорту [4].
В Україні розвиток митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльноcті розпочався з проголошенн незалежноcті.
Правовим підґрунтям сьогодні є закон України «Про Митний
тариф України», у якому визначено оcновні вектори тарифного
регулювання держави [5].
У економічно розвинутих країнах світу мито перш за вcе виконує регулюючу функцію, і надходження від cправляння ввізного
мита cкладають не більше 0,3% ВВП. В Україні ж на мито покладено фіскальну функцію.
Як свідчить досвід країн-членів ЄС неможливо забезпечити
захиcт національного товаровиробника, для ефективної роботи
держава повинна поєднати механізм тарифного регулювання
з антидемпінговими розcлідуваннями, нетарифними методами
регулювання та cубcидіями національним товаровиробникам
[1, с. 172–179].
В Угоді про асоціацію між Україною та ЄC найважливішим є cтворення глибокої та вcеоcяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ), яка передбачає гармонізацію законодавcтва і нормативно-регуляторної бази.
Піcля набуття чинноcті Угоди значна чаcтина мит буде cкаcована. Загалом, Україна та ЄC cкаcують імпортні мита на близько 97%
і 96,3% тарифних ліній відповідно [6].
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Українcька cторона також вводить певні квотні обмеження на
поcтачання товарів з ЄC, зокрема на cільгоcптовари. Мита на
імпорт європейcьких товарів в Україну будуть знижуватиcя поcтупово, протягом 5–10 років [2, с. 141–145].
Виcновки. Митно-тарифне регулювання є одним із найпоширеніших й найдієвіших економічних інcтрументів регулювання
зовнішньоекономічних відноcин. Митний тариф в умовах євроінтегрування та лібералізації торгівлі не повинен втрачати cвоїх
оcновних функцій, а навпаки має збалансовувати національні
інтереcи з інтереcами інших країн cвіту.
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КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ
ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ БАЗИС
РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Вереш Михайло Михайлович
І курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050)-6635664
Науковий керівник: Кушпетюк О.І., к.істор.н., доцент

Соціальний захист громадян з особливими потребами є одним
із найважливіших напрямів соціальної політики держави в сучасному світі. Він є важливим показником розвитку і цивілізованості
певного суспільства та рівня розвитку держави. На сьогодні соціальний захист цієї категорії громадян перестав бути внутрішньою
справою окремої держави і постає як вимога міжнародного співтовариства та ґрунтується на міжнародних стандартах у сфері прав
людини. Саме міжнародно-правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства про права осіб з інвалідністю виступають
норми Конвенції ООН про права інвалідів.
Після здобуття незалежності в Україні зроблено вагомі напрацювання з формування законодавчої бази для вирішення проблем
громадян з особливими потребами. Однак проблема розбудови
новітнього законодавства про права осіб з інвалідністю залишається і надалі актуальною. Тому, якісні зусилля, спрямовані на адекватну адаптацію і реалізацію міжнародного досвіду повинні стати
важливою складовою тих сучасних реформ, які постійно декларуються у суспільстві та державі. І особливо важливими мають бути
кроки з адаптації національного законодавства до положень
Конвенції ООН про права інвалідів. Адже, Конвенція має важливе
значення як для розвитку системи джерел права соціального забезпечення, так і для становлення внутрішнього законодавства про
права інвалідів. Її метою є заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поваги, притаманної людині гідності. Це ставить перед суспільством і державою завдання по
включенню осіб з інвалідністю до усіх сфер суспільного життя.
У Конвенції на міжнародно-правовому рівні визначені основоположні права осіб з інвалідністю у всіх сферах суспільного життя.
Вони, відповідаючи нормам основних міжнародних актів з прав
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людини, окреслюють систему прав, які найбільш чітко зачіпають
інтереси осіб з інвалідністю, зокрема:
1) право на життя;
2) право на захист від ризику та надзвичайних гуманітарних
ситуацій;
3) право на рівність перед законом;
4) право на доступ до правосуддя;
5) право на свободу та особисту недоторканість;
6) право на свободу від катувань і жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
7) право на свободу від експлуатації, насилля та наруги;
8) право на захист особистої цілісності;
9) право на свободу пересування;
10) право на громадянство;
11) право на самостійний спосіб життя;
12) право на залучення до місцевої спільноти;
13) право на індивідуальну мобільність;
14) право на свободу висловлення думки і переконань;
15) право на доступ до інформації;
16) право на недоторканість приватного життя;
17) право на повагу до дому та сім’ї;
18) право на освіту;
20) право на охорону здоров’я;
21) право на абілітацію;
22) право на реабілітацію;
23) право на працю;
24) право на зайнятість;
25) право на достатній життєвий рівень;
26) право на соціальний захист;
27) право на участь у політичному житті;
28) право на участь у суспільному (громадському) житті;
29) право на участь у культурному житті;
30) право проведення дозвілля і відпочинку;
31) право на зайняття спортом.
Ця класифікація прав осіб з інвалідністю має характер «правпринципів», які потребують якісної конкретизації і розвитку на базі
актів внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення
(права осіб з інвалідністю). Ці права не можна трактувати як вичерпні, вони можуть розширюватись та доповнюватися іншими, які
стосуються системи прав та свобод людини.
17

Правове регулювання

Секція 13

Отже, Конвенція ООН про права інвалідів визначає міжнародні стандарти з питань прав осіб з інвалідністю та виступає міжнародно-правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства
про соціальне забезпечення і законодавства про права осіб з інвалідністю.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
З КОНТРОЛЮ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Вітовська І.В.
к.ю.н., доцент, університет «Україна», м. Івано-Франківськ

На відміну від землі, водних ресурсів та інших природних
багатств, атмосферне повітря мало використовується як сировина.
Основна корисна властивість атмосфери полягає в тому, що вона
служить незамінним засобом кисневого обміну живих організмів.
Об’єктом регулювання в рамках міжнародного екологічного
права є не повітря взагалі, а атмосферне повітря. Воно є одним з
життєво важливих елементів природи [1, с.164].
Особливістю правового режиму атмосферного повітря є те, що
в силу фізичних властивостей воно не може бути об’єктом права
власності, оскільки до нього не можуть застосовуватись традиційні
права власника [2, с. 221]. Не будучи власником атмосферного
повітря, яке знаходиться в конкретний момент над територією держави, вона має на нього суверенні права. Ці права випливають з
належності державі її природних ресурсів.
«Згідно з міжнародним правом, — вважає Л. Опенгейм, —
жодна держава не вправі змінювати природні умови своєї території,
якщо це завдає шкоди природньому середовищу сусідньої держави». Такої ж думки притримується Ч. Хайд, який вважає, що «держава повинна вживати розумні і постійні заходи для попередження
такого використання своєї території, яке мого б привести до
забруднення повітря і вод на прилеглій іноземній території» [3,
с. 184].
Наразі, в міжнародно-правовій практиці існує єдиний випадок
спору з приводу транскордонного забруднення повітря, який був
вирішений міжнародним арбітражем (ряд інших спорів в цій сфері
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був вирішений національними судами). Мова йде про знамениту
справу про металургійний завод в Трейлі.
Ця справа є важливою з огляду на можливі майбутні міжнародні позови і тому що вони створюють правовий прецедент для майбутніх рішень таких спорів дипломатичним шляхом.
Суть питання полягала в наступному. В кінці ХІХ ст. на території Канади біля американського кордону був збудований металургійний завод. Географічні та кліматичні особливості місцевості
призвели до того, що дим з труб цього підприємства, який містив
велику кількість двооксиду сірки, переносився на територію США.
Двооксид сірки осідав на полях американських фермерів і призводив до значного зниження врожайності.
Фірма, яка володіла заводом неодноразово виплачувала компенсацію постраждалим, а забруднення тим часом продовжувалось. Питання почало розглядатись на міжнародному рівні. Уряд
Сполучених Штатів розпочав переговори через дипломатичні канали в 1927 році. Суть спору не стосувалась прямо двох урядів і не
базувалось на скаргах громадян Сполучених Штатів проти уряду
Канади. Проблема не вкладалась в жодні відомі раніше категорії
міжнародних спорів, які можуть вирішуватись в результаті арбітражу. Незважаючи на це, коли Сполучені Штати запропонували звернутись до Міжнародної Об’єднаної Комісії, уряд Канади дав згоду.
Комісія винесла одноголосне рішення в лютому 1931 року. Вона
оцінила шкоду, завдану до 1931 р., у 350000 дол. США і висловила
рекомендації щодо інших питань, пов’язаних з цією проблемою.
Металургійна компанія на той час вже почала будівництво пристроїв, які мали б зменшити кількість викидів на одну третю [4,
с. 285].
В рішенні арбітраж, зокрема, констатував, «що у відповідності з
принципами міжнародного права, а також права Сполучених
Штатів, жодна держава не вправі використовувати чи дозволяти
використовувати свою територію таким чином, щоб це завдавало
шкоди димом території іншої держави чи в її межах, чи власності, чи
особам на її території, якщо такий випадок має значні наслідки і
наявність шкоди встановлена ясними і переконливими доказами».
Тому дане рішення належить розглядати як застосування звичаєвого принципу нешкідливого використання своєї території до
конкретного випадку завдання шкоди, не надаючи йому значення
спеціальної природоохоронної норми.
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ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ Є СУДОВЕ РІШЕННЯ
У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Войцеховский О.С.
студент групи ЗПЗ-52, Інститут права та суспільних відносин,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Судовим рішенням у цивільній справі присвячено значну кількість наукових робіт, зміст яких можна звести до дослідження кількох напрямів. Так, окремі автори комплексно аналізують судові
рішення на предмет їх обґрунтованості , вмотивованості , загальні
положення рішень судів та їх особливості тощо. Але важливим є й
інше питання, яке стосується можливості скасування рішень, які
не набрали або набрали законної сили, а також приведення до
виконання рішень іноземних судів та арбітражі.
Досліджуючи фактори, які впливають або можуть вплинути на
виконання рішень, а це безумовно пов’язано зі стабільністю
і незмінністю рішення суду як наступної підстави для його виконання. Ми вважає, що всі дослідження є важливими для виконавчого провадження, оскільки дестабілізація дій державного виконавця у виконавчому провадженні не завжди зумовлюється його
помилками або об’єктивними і суб’єктивними факторами.
На нашу думку, необхідною умовою для вчасного і повного
виконання рішень судів може стати чітко викладене та законне
рішення суду, виконання якого «гарантується» забезпеченням
20

господарської діяльності

Секція 13

позову. Але аналіз рішення судів з погляду матеріальних і цивільних
процесуальних аспектів мають важливе значення для їх наступного
виконання. Слід відзначити, що у цивільному праві рішенню суду
відводиться другорядне значення, яке не відповідає ст. 129
Конституції України. Так, законодавець передбачає, що у випадках,
встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та
обов’язки можуть виникати з рішення суду. Але межі судових
рішень у цивільних відносинах неможливо встановити, суд встановлює лише права та обов’язки. Обов’язки в судовому рішенні не
виникають, а встановлюються судом і констатуються персоніфіковано щодо зобов’язаних осіб, яких саме суд визначає. У переважній
більшості випадків у судовому рішенні не констатується виникнення прав, а права встановлюються на підставі юридичних фактів та
відповідних норм законодавства. Закон передбачає необхідність
перевірки змісту відносин між сторонами, щоб наступні примусові
заходи, що можуть бути вчинені державною виконавчою службою,
були об’єктивними і відповідали даним відносинам це персоніфікація відповідальності і обсяг такої відповідальності.
Сьогодні в цивільному процесі допускається спрощений порядок визначення відповідальності зобов’язаної особи у наказному
провадженні шляхом видачі судового наказу. Деякі науковці роблять висновки про те, що сутність судового наказу характеризується одночасною наявністю в його складі елементів підтвердження та
примусу.
Але, на нашу думку, судовий наказ не може підтверджувати відсутність між сторонами правовідношення, оскільки в такому разі
суд відмовить у його видачі. Судовий наказ — це констатація конкретних зобов’язань однієї зі сторін щодо іншої, але в судовому
наказі не існує елементу примусу. Суд при вирішенні питання про
видачу судового наказу не вирішує спір про право, а фактично
виявляє позицію боржника з приводу «претензії» кредитора і при
відсутності заперечень проти неї видає наказ.
У межах наказного провадження спір про право не вирішується, а лише з’ясовується його наявність чи відсутність. Щодо елементу примусу, то такого в межах наказного провадження не існує,
але тут можна виявити потенційний примус, який слідуватиме за
невиконанням судового наказу в добровільному порядку.
На практиці громадяни неадекватно реагують на невиконання
рішення суду, оскільки не знають про передбачені законодавством
санкції за невиконання судового наказу. Тому необхідно говорити
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про те, що суд зобов’язаний роз’яснювати ті наслідки, які настануть для громадян у разі невиконання судового наказу в добровільному порядку. Лише попередження про наступне вжиття примусових заходів у виконавчому провадженні і відповідні санкції можуть
стимулювати виконання рішення суду в добровільному порядку і
це на нашу думку вважаємо найпершим елементом приведення
рішення до виконання.

ДО ПИТАННЯ ПРО САМОСТІЙНІСТЬ
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Ворона В.В.
студентка 4 курсу, спеціальність «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Ямкова Ірина Миколаївна, к.ю.н., доцент кафедри
цивільного, господарського та кримінального права

З дня прийняття Господарського Кодексу України (далі — ГКУ)
та Цивільного кодек-су України (далі — ЦКУ) серед науковців відбувається широка дискусія щодо самостійності господарського
права України, як галузі права та його місця в правовій системи
нашої держави.
Дискусія щодо доцільності існування двох кодексів займає
значне місце юридичній науці, унаслідок чого висловлювалися
найрізноманітніші пропозиції щодо їх співіснування, найбільш
радикальною з яких є пропозиція взагалі скасувати Господарський
кодекс.
Потреба в існуванні Господарського кодексу як кодифікованого
акта господарського законодавства викликана перехідним періодом розвитку економіки, яка від планової, з централізованою системою керівництва, економіки радянських часів поступово трансформується в ринкову економіку, побудовану на різних формах
власності, засновану на принципі свободи підприємницької діяльності, здійснюваної в умовах конкурентного середовища. На жаль,
через деякі об’єктивні й, головним чином, суб’єктивні причини
здійснити кодифікацію господарського законодавства так, як вона
задумувалася розробниками проекту Господарського кодексу, не
вдалося.
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Україна на сьогоднішній день єдина серед 15 країн, що утворилися на основі республік колишнього СРСР, в якій поряд із Цивільним
кодексом має окремий Господарський кодекс. Наявність такого
кодексу є першим кроком у відповідь на загострення протиріч у сучасних глобалізаційних процесах. Саме ГК України регулює відносини за
участі комерційних та неприбуткових суб’єктів господарювання в усіх
сферах економіки України. На основі норм ГК України та спеціального господарського законодавства визначаються права та обов’язки
учасників господарських договірних та позадоговірних відносин.
На сьогодні у переважній більшості країн Європи діють господарські кодекси. Частково відрізняються вони між собою предметом
регулювання та назвою. Так, у ФРН діє Торговий кодекс;
в Австрії — Підприємницький кодекс та Кодекс корпоративного
управління; у Чехії і Словаччині — Торгові кодекси (у ЧССР діяв
Господарський кодекс); у Франції — Торговий (Комерційний)
кодекс; у Польщі, Монако, Іспанії, Португалії та деяких інших європейських країнах — торгові кодекси. Є відповідні кодекси й у багатьох
неєвропейських країнах. А отже, аргумент окремих цивілістів про те,
що через наявність ГК України правова організація України не відповідає оєвропейським і світовим стандартам, не витримує критики.
Основним доводом щодо самостійності господарського права
вважається наявність власного предмету правового регулювання.
Так, відповідно до ст. 1 ГКУ визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у
процесі організації та здійснення господарської діяльності між
суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Як бачимо
норми ГКУ спрямовані на врегулювання певної групи правовідносин, а саме на процес організації та здійснення господарської
діяльності. (Отже прибічники цивілістичної школи некоректно
ставлять предмет регулювання, коли зводять його тільки до здійснення господарської діяльності). В той час як у ст. 1 ЦКУ зазначено що до відносини, які регулюються цивільним законодавством
відносяться особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників До майнових відносин,
заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових,
бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується,
якщо інше не встановлено законом .
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Галушко Максим Ігорович,
старший сержант Голосіївського ВП охорони м. Києва.
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права Інституту Права та
суспільних відносин Університету «Україна».

Актуальність теми даної роботи зумовлена тим, що інститут
судових доказів відноситься до числа найважливіших у тих галузях
національного права, які регламентують порядок відправлення
правосуддя, в тому числі у сфері цивільного судочинства.
Правильне використання доказів у судовій практиці гарантує встановлення об’єктивної істини, забезпечує виявлення і фіксування в
заключних судових актах дій і подій, що мали місце до чи поза
конкретних процесів.
Згідно Конституції України та Цивільного процесуального
кодексу (далі — ЦПК) України держава повинна належним чином
та всіма можливими засобами гарантувати справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з
метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб та
свої власні інтереси, що визнається також одним із першорядних
завдань цивільного судочинства. Досягнення цієї мети можливе
лише за тих умов, якщо при розгляді справи буде досягнуте вірне
знання про фактичні обставини певного спору, яке досягається
в результаті процесуальної діяльності учасників судового процесу,
і яку можна у загальному вигляді вважати судовим доказуванням.
В ст. 179 ЦПК вказано, що є предметом доказування. Разом
з тим, проблеми з розумінням даного поняття реально існують, а
всю їх сукупність можна звести до наступного.
1. Визначення поняття предмету доказування в цивільному
процесі. Серед науковців також немає єдиного розуміння даного
поняття. На нашу думку, цілком прийнятним було б визначення
поняття предмету доказування: це структурна юридична категорія,
яка складається з фактів, які обґрунтовують заявлені вимоги або
заперечують їх і підлягають встановленню в процесі цивільного
судочинства.
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2. Питання формування предмету доказування в цивільному
судочинстві. Внаслідок поглиблення змагальності у сучасному
судочинстві сторони поряд із судом починають відігравати роль
основних суб’єктів доказування. При цьому їх доказова діяльність
має свій предмет, правильне визначення якого робить доказування
організованим, плідним і забезпечує встановлення істини.
Підстави позову чи заперечення проти нього є основою предмета
доказування. Проте, остаточне судження про належність тих чи
інших фактів до предмета доказування належить суду. Розширене
тлумачення цієї норми дозволяє зробити висновок про те, що суд
має право відносити до предмета доказування обставини, якими
сторони не обґрунтовували свої вимоги чи заперечення, але повинні були це зробити, бо на думку суду, ці обставини мають суттєве
значення для ухвалення рішення по справі. Остаточне значення
у формуванні предмета доказування відіграє суд, за яким останнє
слово. Неповне чи неправильне встановлення предмета доказування судом призводить до ухвалення неправильного рішення суду,
що, як правило, скасовується вищестоящим судом. На нашу думку,
остаточну оцінку фактів, наведених сторонами для підтвердження
своїх вимог і заперечень, здійснюють суди, які розглядають справу
по суті чи переглядають судові рішення; а сторони, треті особи, які
заявляють самостійні вимоги щодо предмета доказування, та інші
суб’єкти доказової діяльності здійснюють попередню рекомендаційну оцінку доказів.
3. Класифікація фактів, що складають предмет доказування
в цивільному процесі. Є спірним питанням. Існує думка про те, що
до предмета доказування належать лише матеріально-правові
факти, без яких неможливо вирішити справу по суті, та допоміжні
доказові факти, які будучи доведеними дозволяють логічним шляхом встановити сам основний юридичний факт. Предмет доказування має структурований характер, оскільки складається з предмета доказування позивача та відповідача. Також доцільним буде
визнання специфіки предмета доказування залежно від функціонального призначення суду, який розглядає справу. Предмет доказування на різних стадіях є модифікованим і має структурований
характер, оскільки до його складу входить загальний предмет доказування,а також спеціальний предмет доказування. Він може змінитись внаслідок відмови від визнання обставин в попередньому
судовому засіданні, яку суд приймає; при повній чи частковій відмові від позову, або ж під час розгляду справи в апеляційній
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та касаційній інстанціях внаслідок доповнення чи зміни скаржником скарги, визнання апеляційної скарги другою стороною. Отже,
предмет доказування — це структурна категорія, яка може змінюватися відповідно до функціонального призначення суду, а також
у разі зміни предмету спору або відмови від позову.
Визначення предмета доказування у цивільному процесі є
складною науковою проблемою в теорії процесуального доказування. З нею щодня стикаються практикуючі юристи та судді при підготовці до розгляду і при розгляді цивільних справ. ЦПК поставив
ряд питань, однозначних відповідей на які з тексту отримати
непросто. На нашу думку, подальше дослідження суті, змісту та
проблематики предмету доказування сприятиме ефективному
здійсненню судочинства.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ЇХ ПРАВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ганоцька Я.О.
студентка III курсу спеціальності «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Сорока О.О., к.ю.н., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

З урахуванням основоположних принципів демократичної,
соціальної та правової держави, виокремлення дітей з особливими
потребами (далі — діти) у самостійну групу суб’єктів правовідносин
зобов’язує уповноважені державні органи діяти в межах повноважень, визначених законодавством України, задля забезпечення та
захисту гарантованих державою прав дітей та гідних умов їх життя.
Особливе місце в системі прав дитини займають права дітей з особливими потребами, які потребують пильної уваги та захисту з боку
держави та суспільства у зв’язку із поширенням дитячої інвалідності та смертності у світі.
З огляду на це, соціальна політика України повинна бути зорієнтована на реалізацію конституційних вимог щодо захисту прав
задля створення сприятливих умов для повноцінної діяльності,
праці, лікування, побуту, культури, спорту та реалізації потенцій26
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них можливостей в усіх сферах суспільного життя дітей шляхом
створення науково обґрунтованої ефективної юридичної конструкції та механізму правового регулювання реалізації та захисту їх прав.
Теоретичний аналіз правового статусу дітей з особливими
потребами, визначення прав та поділ їх на види, здійснюючи їх
загальну характеристику, дає підстави для наступних висновків:
1. У юридичній літературі правовий статус людини, його ознаки, елементи досить досліджені. Доведено, що після прийняття
Закону України «Про охорону дитинства» дитина з особливими
потребами визнана самостійним суб’єктом права і ці діти є рівні у
правах з іншими дітьми. За своєю природою правовий статус дітей
(дитини) з особливими потребами є комплексним міжгалузевим
інститутом, який ґрунтується на загальному правовому статусі
дитини як особистості.
2. «Дитяча інвалідність» — це певний стан втрати працездатності, встановлений висновком лікарської комісії (з медичної точки
зору) особи віком до 18 років (повноліття), спеціальний її правовий
статус, визначений, гарантований та закріплений державою (з правової точки зору), яка в силу її фізіологічних, та/або фізичних
та/або психічних, та/або інших обмежень здоров’я не може повноцінно жити, існувати, розвиватися нарівні із здоровими особами,
однолітками без спеціального забезпечення особливих її потреб з
боку держави та інших осіб, у формі закріплених за нею прав та
гарантій їх реалізації для її подальшого існування у суспільстві
нарівні з іншими.
3. Правовий статус дітей з особливими потребами (у вузькому
розумінні) можна визначити як спеціальний міжгалузевий інститут,
що визначається відповідними суб’єктивними правами, свободами
і юридичними обов’язками.
Правовий статус дітей з особливими потребами (у широкому
розумінні) — це сукупність їх прав, свобод та обов’язків з народження до досягнення вісімнадцятирічного віку, встановлених з урахуванням їх правосуб’єктності та юридичного зв’язку з батьками чи законними представниками, наданих державою в силу їх особливих потреб
для їх нормального життя, існування та розвитку у суспільстві.
4. Правосуб’єктність є першочерговою ознакою для реалізації
прав дітей з особливими потребами, яка проявляється саме в здатності мати і здатності набувати права, закріплені за нею. За станом
здоров’я, діти з особливими потребами не завжди можуть виразити
власну волю, а іноді її вираження є неможливим через певні фізичні
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вади. Після прийняття Закону України «Про охорону дитинства»,
дитина з особливими потребами визнана самостійним суб’єктом
права. Діти з особливими потребами рівні у правах з іншими дітьми.

СУТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
Ганоцька Я.О.
студентка III курсу спеціальності «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Ямкова І.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Господарський суди, відповідно до положень статті 125
Конституції України, є незалежними судовими органами, на яких
покладено завдання щодо відновлення порушених прав і законних
інтересів учасників господарських відносин.. Організація цих судів
здійснюється на підставі Закону України «Про судоустрій та статус
суддів» (далі — Закон про судоустрій) та Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПКУ).
Аналіз сучасної юрисдикції господарських судів дає підстави
висловити великий сумнів у наявності самостійної «господарської»
юрисдикції. За своєю природою справи, які вирішуються господарськими судами є цивільними (приватноправовими) та адміністративними (публічно правовими). Основним критерієм для визначення юрисдикції господарських судів є те, що у підсудних їм
справах сторони виступають як юридичні, так і фізичні особи —
суб’єкти підприємницької діяльності. Тобто підставою для виділення господарської спеціалізації став перш за все суб’єктивний склад
сторін. Однак якихось особливих засад здійснення судочинства у
справах, підсудних господарським судам, які б обумовлювалися і
вимагалися предметом судового розгляду нема. Тому правила господарського судочинства поступово наближаються до цивільного
процесу. З одного боку, господарські суди більш оперативно вирішують судові справи у порівнянні із загальними судами, а також
мають краще матеріально-технічне забезпечення. Звідси парадокс:
у матеріальних правовідносинах фізичні і юридичні особи займають рівне становище, а от судовий захист своїх інтересів вони
шукають у різних судах. При цьому, справи між юридичними осо28
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бами вирішуються значно швидше, хоча нерідко вони є складнішими.
З другого боку, господарські суди викликають багато нарікань
через різне застосування законів у порівнянні із загальними судами. Крім того, немає суттєвих відмінностей між правилами цивільного і господарського судочинства, а більшість відмінностей необгрунтована і зумовлена тим, що кодекси розроблялися різними
робочими групами й у різний час. Яскравими прикладами цьому є
відсутність в учасників господарського судочинства права посилатися для підтвердження своїх вимог на свідчення свідків (ст. 32
ГПК ) та наявність розділу «Вжиття запобіжних заходів»(розділ V-1
ГПК) замість поняття забезпечення доказів (яке застосоване
у ст. 133 ЦПК).
Зрозуміло, що прийняті закони ніколи не бувають цілковито
узгоджені з практикою їх застосування. Саме практика коригує
правові відносини та об’єктивно спонукає вносити зміни і доповнення до чинного законодавства. Тому спеціалізація судів створює
необхідні передумови для більш кваліфікованого і своєчасного
вирішення відповідних спорів, формування єдиних підходів, єдиної правової політики щодо їх розгляду. Водночас реалізація цих
можливостей, а відтак забезпечення ефективності господарського
судочинства залежить від вирішення ряду проблем як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Гейко П.В.
V курс, група ПЗ-51/15м, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Сенченко Л.В., к.ю.н., доцент кафедри
конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін

Конституційна юстиція — це особливого роду судові органи
(конституційний або квазісудовий), які здійснюють конституційний контроль шляхом конституційного судочинства.
29

Правове регулювання

Секція 13

Конституційний Суд України є порівняно новим інститутом
правової системи нашої держави. До 1996 року, незважаючи на
наявність правової бази, він так і не був створений. Ситуація змінилася з прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України, яка
по-новому визначила механізм формування органу конституційної
юрисдикції. Відповідно до нього і був сформований
Конституційний Суд України.
Повноваження Конституційного Суду сформульовані в Конституції України та Законі України «Про Конституційний Суд
України». До них належать:
– вирішення питань про відповідність Конституції України
(конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим;
– офіційне тлумачення Конституції та законів України;
– визначення відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх
обов’язковість;
– перевірка додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту;
– встановлення відповідності проекту закону про внесення змін
до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції
України тощо.
Основними питаннями компетенції (юрисдикції) конституційних судів зарубіжних країн є:
Перевірка конституційності міжнародних договорів (в Албанії,
Болгарії, Андоррі, Німеччині, Іспанії, Литві, Молдові, Естонії, а також
у ряді арабських, африканських і латиноамериканських держав:
Алжир, Габон, Конго, Мадагаскар, Малі, Сенегал, Чилі, Коста-Ріка).
Перевірка конституційності організації та діяльності політичних партій і громадських об’єднань (Вірменія, Польща, Португалія,
Туреччина, ФРН).
Розгляд справ з перевірки дієздатності глави держави та інших
вищих посадових осіб держави (Вірменія, Болгарія, Литва,
Молдова, Португалія, Румунія, Хорватія, Кіпр, Алжир).
Попереджувальний судовий конституційний контроль, тобто
перевірка відповідності конституції законів та інших нормативних
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правових актів до їхнього вступу в силу (існує в Австрії, Угорщині,
Іспанії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії та ряді інших
держав).
Контроль за організацією і проведенням референдумів
(у Вірменії, Грузії, Італії, Молдові тощо). Широкі межі судового
конституційного контролю виборів існують в Австрії, Вірменії,
Болгарії, Монголії, Португалії та інших державах.
Отже, виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що в
загальному розумінні наша відчизняна конституцїйна юстиція
різко не відріняється від зарубіжної практики. Хоча в деяких аспектах, як от перевірка конституційності організації та діяльності політичних партій і громадських об’єднань, попереджувальний судовий
конституційний контроль, а також перевірка дієздатності глави
держави й інших вищих посадових осіб, що існує в ряді країн,
у наших реаліях була б не замінним фактором дотриманням
Контитуції.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРОЦЕДУРИ ВИКЛИКУ ДО СУДУ
Гончаренко Анна Іванівна
IV курс, Інститут права та суспільних відносин,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Початок будь-якого процесу (цивільного, господарського чи
кримінального) супроводжується викликом осіб до суду.
Здійснюється це, як правило, за допомогою поштового зв’язку. А от
які від цього плюси і мінуси-слід з’ясувати. І спробуємо ми це зробити на основі господарського і цивільного судочинства.
Відповідно до ст. 127 Цивільного процесуального кодексу (далі —
ЦПК) України після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія
позовної заяви з копіями доданих до неї документів, а третій
особі — копія позовної заяви.
31

Правове регулювання

Секція 13

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 48 ЦПК України секретар судового
засідання здійснює судові виклики і повідомлення.
Господарське процесуальне законодавство також регулює дане
питання низкою статей, а саме — ст. 56 ГПК України: позивач, прокурор зобов’язані при поданні позову надіслати сторонам копії
позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості
відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення. Такий самий
обов’язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом належного відповідача.
У цивільному процесі обов’язок виклику відповідача до суду
покладається на секретаря судового засідання. Це є плюсом лише
в тому випадку, коли особи, які беруть участь у справі, не розуміються на тонкощах судового процесу. Але з іншого боку, це
є поштовхом для них для саморозвитку в свері цивільно — правових відносин. Що ж до недоліків — то такий спосіб виклику особи
до суду містить в собі пережиток минулого. Адже майже кожен
знайомий з комп’ютером та мережею Інтернет. Щодо мобільного
зв’язку — годі й казати. Повідомлення особи про слухання у справі
за допомогою SMS — повідомлення чи телефонного дзвінка займає
декілька хвилин, за допомогою поштового відділення така процедура займає від декількох днів до декількох тижнів. Це значно затягує час. А часу, як відомо, багато не буває.
Щодо порівняння даного питання у цивільному і господарському процесі, то особисто наша думка полягає в тому, що обов’язок
повідомлення осіб, які беруть участь у справі має покладатися на
позивача. Він, як зацікавлена особа, зробить все можливе для вирішення даного питання.
Ще одним мінусом — є фінансова сторона питання, оскільки
кошти на повідомлення відповідача (відправлення судових повісток і повідомлень) стягуються за рахунок судового збору, а це значний відсоток від загальної суми самого збору, адже судова повістка
направляється рекомендованим листом, щодня з суду відправляється близько 300 рекомендованих листів. А з 100 відправлених
судових повісток, тільки 10 адресатів їх отримують. А це дарма
витрачені кошти.
Отже, можна підвести висновки що, господарським процесуальним кодексом України питання вручення судової повістки
врегульовано грамотніше, розумніше, продуманіше, аніж у цивільному процесуальному законодавстві.
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Для уникнення розгалуження прав і обов’язків, слід реформувати законодавство, зробити його більш сучасним та стиснутим,
розробити універсальну законодавчу базу, яка б навіть при розгалуженні на різні галузі і сфери впливу, мінімізувала відмінність тих чи
інших прав і обов’язків у окремій категорії права.

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО СПОЖИВАННЯ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Грицак Н.П.
IV курс, ПЗб-41/12, спеціальність «Правознавство»
Івано-Франківська філія, к. тел. (097)-6873381
Науковий керівник: Вітовська І.В., к.ю.н., доцент

В Україні використання відновлювальних джерел енергії є не
надто популярним. Проте, незважаючи на це, Україна взяла
зобов’язання перед Європейською радою (у жовтні 2014 року) що
до 2020 року внесок відновлюваних джерел енергії до валового кінцевого енергоспоживання повинен досягти 20% [1].
До відновлюваних джерел відносять енергію сонячного
випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, та вторинні
енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі. В даний час в Україні склалося досить сприятливе правове поле для розвитку сонячної енергетики — діє один з
найвищих серед країн Європи «зелений» тариф, що гарантований
державою до 1 січня 2030 року. Закон про «зелений» тариф є дієвим
механізмом, що стимулює залучення інвестицій в технології використання відновлюваних джерел енергії. Держава гарантує, що весь
обсяг виробленої електроенергії з відновлюваних джерел буде
викуплений за «зеленим» тарифом. При цьому розрахунки за електроенергію проводяться в першу чергу з тими виробниками, які
використовують альтернативні (відновлювані) джерела енергії [2].
У сфері забезпечення енергоносіями Україна змушена покладатися на їхній імпорт. Енергетична залежність країни в той же час не
є сприятливою для сталого розвитку економіки держави.
Основною проблемою української енергетики є низька ефективність використання ресурсів (особливо наочно проявляє себе у
галузі комунального теплопостачання, яку теж реально перевести
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на індивідуальне опалення замість централізованого, що значно
зменшить втрати тепла). Україна є лідером нераціонального споживання енергоресурсів серед країн Європи [3].
Основними проблемами енергоефективності є: система перехресного субсидування, невирішеність проблем із власністю багатоквартирних будинків, соціалістичні сподівання українців на державу, непрозоре тарифоутворення.
Нажаль, Україна витрачає кошти на субсидії, які не створюють
робочі місця, проїдають бюджет, кошти йдуть на теплокомунальну
енергетику і, найосновніше, це не призводить до зменшення споживання енергії. Замість того кошти необхідно вкладати у енергоефективність, яка має наступні плюси: кошти йдуть людям і підприємцям, створюються нові робочі місця, кошти бюджету
інвестуються, скорочується потреба в субсидіях.
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ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Дементьєв Дімітрій Федорович
І курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050)-6635664
Науковий керівник: Кушпетюк О.І., к.істор.н., доцент

За складних політичних і соціально-економічних подій, які
переживає наша держава розвиток сучасної української правової
системи загострює необхідність забезпечити досконалість її джерельної бази. Серед джерел права за значущістю для правового
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регулювання суспільних відносин нормативно-правові акти (далі —
НПА) посідають перше місце. Відповідно до правових норм за
допомогою НПА врегульовуються суспільні відносини, учасниками яких є громадяни, державні органи, місцеве самоврядування,
підприємства і установи, громадські об’єднання.
І в кризові періоди, і в перспективі на майбутні зміни в суспільному житті у процесі демократичного розвитку України як правової
держави, зростання правосвідомості громадян із неминучістю
мають призвести до підвищення значення НПА завдяки їхній гнучкості, здатності до постійного оновлювання, швидкого реагування
на соціальні перетворення. В останні роки створюється та змінюється значна кількість різноманітних нормативно-правових актів
і не завжди інтенсивна нормотворча діяльність супроводжується
належними якісними показниками.
Сучасна наука та практика спрямовані на активний пошук шляхів та засобів створення якісних НПА як основи правового регулювання суспільних відносин. Так, у правовій системі сучасної
України є порівняно новий та потенційний засіб забезпечення
створення нових якісних та удосконалення уже діючих НПА — правовий моніторинг. Підсумовуючи різні підходи науковців, можна
вирізнити такі етапи проведення правового моніторингу: з’ясування необхідності та доцільності розробки нового чи внесення змін
до чинного нормативно-правого акта; визначення кола суб’єктів
проведення правового моніторингу; вибір об’єкта моніторингового
дослідження; визначення завдань, що ставляться перед моніторингом, вибір певного його виду та методології проведення; моніторингова діяльність (вивчення, аналіз та оцінка правового масиву,
пов’язаних із ним соціально-політичних та інших чинників, що є
основою створення нормативно-правових актів чи сферою трансформації у суспільні реалії діючих нормативно-правових актів);
підготовка висновків за результатами проведеного правового моніторингу; реалізація результатів моніторингу у праворегулятивній
практиці.
Одним із засобів вдосконалення нормативно-правових актів
України є, на думку науковців і практиків, міжнародне право.
Адже, задекларований українською державою курс на визнання
пріоритетності норм міжнародного права над національним має
реалізовуватись через систему нормативно закріплених правил, які:
визначають механізм адаптації національного законодавства до
стандартів міжнародного права, визнаних Україною; встановлюють
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можливість і порядок використання міжнародних правових актів
як джерел права України; регулюють їх співвідношення з нормативно-правовими актам України. Підготовка проектів змін до
НПА України з метою їх адаптації до приписів міжнародного права
повинна здійснюватись за участю відповідних категорій фахівців.
Щодо інших форм удосконалення чинних нормативно-правових актів важливими є внесення до НПА змін і доповнень, видання
їх у новій редакції. Так, підставою для зміни нормативно-правового акта є його нездатність загалом чи окремих норм здійснювати
ефективне правове регулювання суспільних відносин. НПА видається у новій редакції за умови внесення змін до більшої частини
закріплених у ньому юридичних норм. Певні недоліки НПА
можуть долатися шляхом офіційного тлумачення-роз’яснення
змісту нормативно-правових приписів.
Однак, важливою передумою формування системи юридичних
гарантій створення досконалих нормативно-правових актів має
стати Закон України «Про нормативно-правові акти України».

АКУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ
Діденко А.Ю.
студентка ІІІ-го курсу, групи ПЗ-32/15 спеціальності
«Правознавство» Інституту права та суспільльних відносин,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., професор кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Проблема працевлаштування неповнолітніх громадян — одне з
найбільш актуальних питань забезпечення зайнятості молоді, адже
найуразливішими на ринку праці є молоді люди, що не досягли
повноліття та не мають досвіду роботи. Молодіжний сегмент ринку
праці — найбільш проблемна частка національного ринку праці.
Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до
зростання безробіття та зниження рівня життя.
Закон України «Про зайнятість населення» 2012 р., розроблений з метою сприяння ефективній зайнятості населення, передбачає низку нововведень та пільг, які повинні забезпечити створення
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нових робочих місць і першого робочого місця для молоді, містить
недоліки, які не дозволять ефективно вирішити проблеми молодіжної зайнятості. Зокрема йдеться про введений Законом понятійний
апарат, який суперечить Кодексу законів про працю.
КЗпП України не містить терміна молодий працівник, але
визначає поняття «працездатна молодь». Згідно зі ст. 197 Кодексу
законів про працю працездатною молоддю є громадяни України
віком від 15 до 28 років.
Закон України «Про зайнятість населення» встановлює, що
нижня межа працездатного віку — 16 років (п. 13 ст. 1), але щодо
молодого працівника (громадянина України віком до 35 років), не
фіксує нижню межу вступу особи до ринку праці, а також не містить згадки щодо її працездатності. Згідно за ст. 1 Закону України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні» молодь, молоді громадяни — це громадяни України віком
від 14 до 35 років. Таким чином, молодим працівником слід вважати особу з 14 до 35 років, а це не узгоджується з п.п. 13 та 16 ст. 1
Закону України «Про зайнятість населення».
Отже, доцільність уведення поняття «молодий працівник» є
дещо сумнівною. У п. 4 ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення» згадується термін перше робоче місце, проте визначення
поняття в Законі відсутнє, що є нелогічним. Неточним є визначення працездатного віку, починаючи з 16 років (особи працездатного
віку — це особи віком від 16 років, які не досягли встановленого
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» пенсійного віку, адже безробітними згідно із
Законом можуть вважатися особи у віці від 15 років.
Згідно з КЗпП України мають право працювати особи з 15
років; аналогічна норма міститься і в ратифікованій Україною
європейській соціальній хартії (переглянутій). Ст. 7 Хартії чітко
визначає, що мінімальний вік прийняття на роботу з 15 років, за
винятком дітей, які залучаються до виконання легких робіт, які не
завдають шкоди здоров’ю, моралі або освіті. Отже, віковий період
між 15 і 16 років випадає із законодавчого регулювання і призводить до ситуації, коли особи у віці 15 років не є працездатними, але
можуть бути безробітними.
Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок про
закріплення в чинному законодавстві України достатньої кількості
державних гарантій працевлаштування неповнолітніх. На жаль,
вивчення законодавчої бази у цій сфері дає підстави зробити
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висновок, що частина з них має більш декларативний, ніж практичний характер. Більшу частину гарантій працевлаштування
неповнолітніх врегульовано на достатньому рівні, і досить успішно
та результативно вони реалізуються на практиці. Суттєвим недоліком правового регулювання працевлаштування неповнолітніх, на
наш погляд, є розміщення таких гарантій у різних законодавчих
актах.
Вважаємо, що вказані недоліки правового регулювання працевлаштування не дають можливості в повній мірі гарантувати дотримання реалізації закріплених законодавством прав неповнолітніх у
сфері працевлаштування.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Дмитрунь І.В.
студентка IV курсу, групи ПЗ 41/12, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Вивчення цього цілісного та самостійного правового явища у
системі українського права, яке регулює відносини, які мають
місце при виконанні судових рішень та актів інших органів, проводилось у контексті кваліфікації виконавчого провадження як самостійної галузі права або як окремої стадії цивільного процесу.
Виконавче провадження розглядалось досить широко та досить
уважно розглядалося радянськими та сучасними науковцями:
М.К. Юкова, М.К. Треушникова, В.М. Шерстюка, Д.М. Притики,
М.І. Титова, та інші.
Головними поняттями є: виконавче провадження, виконавча
служба, оскарження рішень, Кодекс адміністративного судочинства України.
М.І. Тітов визначає виконання судових рішень як самостійне й
важливе процесуальне провадження з реалізації прав сторін, (підтверджених відповідним рішенням), яке має свої стадії: порушення
виконавчого провадження, добровільне та примусове виконання,
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поворот виконання, припинення виконавчого провадження.
Багато учених розглядають правовий регламент виконавчого провадження як частину цивільного процесуального права і як завершальну стадію цивільного процесу.
Одна група авторів вважає наявність у виконавчого провадження й процесуального права спільних принципів диспозитивності, змагальності тощо. Інші автори наполягають на суттєвої різниці цивільних процесуальних відносин та відносин, які виникли
при виконанні юрисдикціоних актів, оскільки потрібно брати до
уваги складність, багатогранність, та зміст відносин, пов’язаних
з захистом прав та охороняєми законом інтересів громадян та організацій.
Примусове виконання рішень судів та інших органів відповідно
до Закону України «Про державну виконавчу службу» покладено на
державну виконавчу службу, яка входить до системи органів
Міністерства юстиції’ України, а відтак є органом виконавчої
влади.
Процесуальні відносини, пов’язані із оскарженням рішень, дій
або бездіяльності державної виконавчої служби, одночасно регулюються процесуальним законодавством різних судових юрисдикцій,
зокрема Кодексом адміністративного судочинства України
(ст. 181), Цивільно-процесуальним кодексом України (розд. VIII),
господарсько- процесуальним кодексом України (ст. 121-2).
Таке законодавче визначення суду, компетентного розглядати
справи зазначеної категорії, вбачається доцільним з огляду на те,
що здійснення судового контролю за виконанням судових
рішень саме судом, який видав виконавчий документ, є найбільш
дієвим.
Враховуючи, що процесуальним законодавством не визначено
суду, в компетенції якого розглядати справи про оскарження
рішень, дій або бездіяльності державного виконавця при виконанні зведеного виконавчого провадження, вважаємо, що такі справи
підлягають розгляду адміністративними судами.
З урахуванням викладеного, з нашої точки зору, існує необхідність уточнень та деталізації ст. 181 КАС України або Закону
України «Про виконавче провадження». Зміст ст. 181 КАС України
передбачає мобільний захист прав учасників виконавчого провадження, оскільки це пов’язано з природою вказаних правовідносин.
На наш погляд необґрунтовано не враховані ст. 181 КАС України
випадки порушення при здійсненні виконавчих дій осіб, які не
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виявилися учасниками виконавчого провадження та особами, які
залучаються до проведення виконавчих дій. З урахуванням
викладеного, слід уточнити зміст ст. 181 КАС України, розширивши коло суб’єктів оскарження, включивши також осіб,
права та інтереси яких порушаються при здійсненні виконавчого
провадження.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
Дмитрунь Ірина Володимирівна
студентка Інституту права та суспільних відносин
Університет «Україна», 0939515238, iraanhel@bigmir.net.
Науковий керівник: Ямкова І.М., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

У соціальній державі соціальний захист — це один з найважливіших напрямків діяльності держави. Рівень її цивілізованості та
суспільства визначається ставленням до найменш захищених та
найбільш вразливих його членів, які потребують соціального захисту, у першу чергу до дітей-інвалідів.
Соціальний захист дітей інвалідів досить широко та досить
уважно розглядалися такими науковцями: А. Шевцова, Т. Семигіна, С. Богданова, О. Іванова, Р. Кравченко, К. Міщенко, В. Тарасенко, І. Козуб, М. Провоженко та інші.
Головними поняттями є: інвалід, дитина-інвалід, інвалідність,
дискримінація.
Основними нормативними актами в Україні, якими регулюються питання соціального захисту дітей-інвалідів в частині забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації є Закони
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
«Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів» та «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення, переліку таких засобів».
Згідно з чинним законодавством діти-інваліди першочергово і
безоплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації.
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Діти-інваліди забезпечуються технічними засобами реабілітації
без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який
видається такий засіб. Діти-інваліди забезпечуються технічними
засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі
протягом строку, на який видається такий засіб. Послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізично-інтелектуального,
психічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою
сприяння її інтеграції в суспільство — це і є реабілітаційні
послуги.
Такі послуги надаються дитині-інваліду відповідно до індивідуальної програми реабілітації, яка складається лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.
Послуги, які передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, надаються дитині-інваліду безоплатно чи на
пільгових умовах у межах суми, передбаченої на зазначену мету.
Відповідно до чинного законодавства інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, за їх вибором, призначається пенсія або державна
соціальна допомога.
Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства і
дітям-інвалідам віком до 18 років. За допомогою має звернутися
один із батьків, усиновитель, опікун або піклувальник.
Переведення дитини-інваліда з пенсії чи державної соціальної
допомоги, яка виплачувалась органами Пенсійного фонду України,
на державну соціальну допомогу згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» здійснюється органами праці та соціального захисту населення.
Отже, інвалідність призводить до обмеження життєдіяльності
людини, її соціальної дезадаптації, обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, спілкування. В Україні існує комплекс проблем пов’язаних з
інтеграцією дітей-інвалідів в суспільство. Але система навчання
цих дітей не досконала. Корекційну роботу найчастіше виконують
самі батьки, проте багато з них не володіють спеціальними знаннями. Допомогу та захист повинні надавати всі від батьків до службових осіб, на яких покладено відповідні обов’язки та яким надані
чималі повноваження.
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Дубік В.С.
V курс, група ПРз-5.1(с), спеціальність «Правознавство»
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (097) 0280290
Науковий керівник: Попов А.А., к.ю.н., доцент

Управління будь-якою господарською системою здійснюється в
різних формах. До них належать: а) нормативне регулювання;
б) планування; в) управління поточними справами; г) контроль.
Господарський кодекс України визначає основні засоби державного регулювання господарської діяльності: державне замовлення і державне завдання; ліцензування, патентування та квотування; сертифікацію та стандартизацію; застосування нормативів
та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання податкових, інвестиційних та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових
інновацій та субсидій.[1, ст.12–17]
Управління означає прийняття компетентним органом юридично значущих рішень для суб’єктів господарювання з оперативних питань господарського життя.[2, с. 33]
Контроль — це встановлення компетентними органами ступеня відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності
суб’єктів господарського життя встановленим державою правилам,
нормам і нормативам, а також виявлення порушень у діяльності
цих суб’єктів, вжиття заходів щодо їх усунення, в т. ч. застосування
господарсько-правових санкцій.[2, с. 34]
Податкова політика держави є одним з найголовніших інструментів регулювання господарської діяльності. Оподаткування відносять до посередніх методів державного регулювання, тобто
таких, що ґрунтуються на економічних засобах впливу на відносини, які регулюють державні суб’єкти управлінської діяльності.
Вони опосередковуються способом задіяння економічних інтересів
без прямого владного примусу та відбиваються на поведінці учасників економічних відносин через створення умов, які впливають
на її мотивацію створенням тих чи інших матеріальних стимулів
заохочення.[4, с. 25]
З метою вирішення найважливіших економічних і соціальних
завдань держави закони, якими регулюється оподаткування суб’єктів господарювання, повинні передбачати: поєднання фіскальної
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та стимулюючої функцій оподаткування; стабільність загальних
правил оподаткування; усунення подвійного оподаткування; узгодженість з податковими системами інших країн [3, с. 45].
Система оподаткування має передбачати граничні розміри
податків і зборів. При цьому податки та інші обов’язкові платежі
сплачуються суб’єктами господарювання незалежно від результатів
їх господарської діяльності.
Отже, підсумовуючи викладене, треба сказати, що фундаментом (основою) регулювання господарської діяльності державою є
встановленні нею правила, норми та нормативи, і, щоб удосконалити його (державне регулювання господарської діяльності)
потрібно, перш за все, чітко дотримуватись загальних форм управління (по-перше: правильний і чіткий контроль за господарським
життям країни; по-друге: швидке планування та прийняття юридично значущих рішень для суб’єктів господарювання; по-третє:
розробка та прийняття відповідних регулюючих законів).
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Дуженко Дмитро
студент 4 курсу, спеціальності «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Господарське судочинство є одним із видів судового провадження в Україні. Відповідно до ст. 125 Конституції України система судів
загальної юрисдикції здійснюється на засадах територіальності та
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спеціалізації. Господарський суд в Україні є незалежним органом
щодо розгляду господарських спорів між суб’єктами господарювання. Організація цих судів здійснюється на підставі Закону
України «Про судоустрій та статус суддів» (далі — Закон про судоустрій) та Господарського процесуального кодексу України (далі ГПКУ).
Господарське судочинство як самостійну гілку судової влади
розглядали у своїх працях такі вчені, як С Васильєв, Р. Кубіда,
Д.Притика, М.Тітов, В.Москаленко, В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний та інші.
Система арбітражних судів УРСР сформувалася більше 80 років
тому. У 2001 році вони отримали назву господарських. Як і діяльність системи будь-яких державних органів законодавчої, виконавчої чи судової гілок влади, діяльність системи арбітражних, а пізніше господарських судів, піддавалася критиці і періодично
реформувалася. Проте в цілому її можна назвати успішно
ГК України та система господарських судів давно не дають спокою цивілістам. При цьому, якщо для окремих із них нападки на
ГК України та усе господарсько-правове є «справою честі мундиру», то інші мають цілком матеріальні інтереси, що дозволять
в умовах скасування певних норм ГК України окремим «потрібним» підприємствам чи їх об’єднанням отримати незаконну вигоду
за рахунок держави чи інших добросовісних суб’єктів господарювання. Під час інформаційної, політичної, ідеологічної та прихованої фізичної війни проти України ослаблення правового регулювання економіки можна вважати диверсією.
Порівнюючи між собою рівень публічності у рішеннях, що приймаються суддями господарських та загальних судів, мимоволі
задаєшся питанням «невже не видно, що рівень публічності
у рішеннях, які приймаються суддею господарського суду, та рівень
публічності у рішеннях, які приймаються суддею загального суду у
цивільній чи кримінальній справі, не можуть бути навіть предметом порівняння ?». Це все одно, що в математиці неможливо проводити порівняння з нулем, оскільки ділити на нуль неможна. Від
рішення судді загального суду залежить доля однієї окремої людини та її близьких, а від рішення судді господарського суду — доля
тисяч працівників і мільйонів громадян держави, в якій зареєстрований та працює той чи інший великий суб’єкт господарювання —
учасник господарського спору. А тому не просто нерозумними,
а скоріше злочинними виглядають думки, спрямовані на те, щоб
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судді загальних судів вирішували господарські (або економічні, як
нещодавно почали казати цивілісти) спори.
Наявна на сьогодні система господарських судів України є усталеною, такою, що майже без серйозних нарікань працювала кілька
десятиліть, спирається на норми кодифікованих актів господарського і матеріального, і процесуального законодавства. Ця система на сьогодні є оптимальною для України, а тому якщо і потребує
втручання, то шляхом часткового коригування «із застосуванням
місцевого наркозу», а не радикального змінення «шляхом ампутації». Тим більше, не можна проводити кардинальні зміни законодавства, що визначає основи регулювання відносин в економіці та
вирішення спорів, що можуть виникати між їх учасниками, під час
їх фактичного функціонування в умовах воєнного стану.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ
ВИКОНАВЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ
Євдокименко М.В.
студентка групи ПЗ 41/12 IV курсу, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Досвід зарубіжних країн у сфері виконання судових актів та
актів інших органів має значний вплив на формування підходів до
удосконалення вітчизняної моделі виконавчого провадження і є
актуальним при здійсненні правового регулювання виконавчого
провадження в Україні.
Досліджували вітчизняний та зарубіжний досвід виконавчого
провадження такі вчені: Ч.Н. Азімова, Ю.В. Бауліна, А.С. Васильєва, В.І. Євінтова, М.Й. Штефана, О.В. Ісаєнкової, І.В. Решетнікової, В.О. Селезньова, В.В. Яркова та інші.
Головними поняттями є: виконавче провадження, судовий
виконавець, органи примусового виконання, приватний судовий
пристав.
Розглянуті лише найбільш характерні системи виконавчого
провадження низки зарубіжних держав, право яких відноситься до
різних правових систем.
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В Україні діє централізована система судового виконавчого
провадження, для якої характерна наявність єдиного органу, що
здійснює публічно-правові функції у названій сфері діяльності,
в особі Департаменту державної виконавчої служби, державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крім, областей та міст
Києва і Севастополя та державної виконавчої служби у районах
і містах. Учасниками примусового виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності.
Більшість правознавців вважає, що в Республіці Білорусь у систему примусового виконання входять дві самостійні структури:
судові виконавці загальних судів та Служба судових виконавців господарських судів.
У Росії функціонує централізована система виконавчого провадження, для якої характерна наявність єдиного органу, що здійснює публічно-правові функції у цій сфері діяльності, в особі
Федеральної служби судових приставів та її територіальних органів
і єдиного механізму правового регулювання.
В Канаді відсутнє єдине законодавче регулювання виконавчого
провадження. В компетенцію входить розробка правил цивільного
судочинства і у відповідності з системою загального права суди
можуть самостійно регулювати організацію діяльності судів та встановлювати процесуальні процедури в межах, що не суперечать діючому законодавству.
У Федеративній Республіці Німеччина примусове виконання
судових або інших актів є державною функцією, яку у відповідності до законодавства реалізують державні службовці судові виконавці. їх призначає на посаду голова вищого регіонального суду та
керівник окружного суду.
У Франції виконавче провадження здійснюється судовими
виконавцями, прокурорами, командирами та офіцерами поліції.
Федеративний устрій США передбачає незалежність органів
влади штату від федерального уряду та, в свою чергу, місцевих органів влади від органів влади штату. Всі штати мають своє власне
матеріальне та процесуальне право. Федеральну судову систему,
в яку входять окружні суди, спеціальні суди першої інстанції, апеляційні суди, спеціальні апеляційні суди, очолює Верховний Суд
США.
Отже, вивчення, порівняльний аналіз та узагальнення діючих
систем виконавчого впровадження в Україні та зарубіжних держа46
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вах допоможе використати зарубіжний досвід з метою підвищення
ефективності забезпечення захисту прав сторін та інших осіб у процесі виконавчого провадження в нашій державі.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Євдокименко М.В.
студентка групи ПЗ 41/12 IV курсу, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Ямкова І.М., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Інваліди складають значну соціальну групу, яка потребує особливої допомоги з боку держави. Станом на сьогодні це майже
кожен двадцятий українець. Інвалідність — це не тільки проблема
особистості, але і держави і суспільства в цілому. Саме трудова
діяльність відіграє особливу роль у подоланні наслідків інвалідності, вона створює позитивний вплив на життя інваліда, дає йому відчуття своєї необхідності для сім’ї й суспільства, сприяє реабілітації.
Досліджували працевлаштування людей з інвалідністю такі
вчені: А.К. Бойко, К.П. Уржинський, Н.Б. Болотіна, О.М. Медведєв, Г.І. Чанишева та інші.
Головними поняттями є: зайнятість, працевлаштування, соціальний захист, інваліди.
Гострота питань щодо сприяння зайнятості інвалідів обумовлена їх визнанням на міжнародному рівні як одного із напрямків державної політики. Так, Конвенція МОП № 159 передбачає, що
кожна держава відповідно до національних умов, практики й можливостей розробляє, здійснює й періодично переглядає національну політику в галузі професійної реабілітації й зайнятості інвалідів,
а також закріплює принципи такої політики. Серед них: сприяння
можливостям зайнятості інвалідів на вільному ринку праці; рівність можливостей інвалідів і трудящих у цілому; рівність звернень
і можливостей для працюючих чоловіків і жінок, які є інвалідами.
Відповідно до вимог КЗпП інваліди мають право на додаткові
пільги та привілеї в порівнянні з іншими працівниками.
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій,
заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю спричиняють накладення
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штрафу на посадових осіб підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності та громадян суб’єктів підприємницької
діяльності від п’ятнадцяти до п’ятдесяти не оподатковуваних
податком мінімумів доходів громадян.
Інвалід має право на: працевлаштування без випробувального
терміну; неповний робочий день або робочий тиждень; відмову
працювати в нічний час і надурочно; надання щорічної відпустки в
зручний для нього час; основну відпустку мінімальною тривалістю
30 (для інвалідів І й ІІ груп) і 26 календарних днів (для інвалідів ІІІ
групи); неоплачувану відпустку тривалістю 60 (для інвалідів І й ІІ
груп) і 30 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи); розірвання
строкового трудового договору (якщо стан здоров’я інваліда став
перешкоджати виконанню трудових обов’язків).
Головним напрямком діяльності з соціального захисту інвалідів
є соціальне обслуговування інвалідів, під яким розуміється діяльність із забезпечення потреб названих громадян у соціальних
послугах (ст. 26 — 35 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»). Серед них такі найважливіші, як
транспортне обслуговування (ст. 28), вирішення житлових проблем
інвалідів (ст. 29).
Підводячи підсумок, можна сказати, що працевлаштування
інвалідів може розглядатися в двох аспектах. З одного боку, як
гарантія реалізації прав у сфері зайнятості всіх громадян, у тому
числі інвалідів, і, з іншого боку, в аспекті соціального забезпечення
інвалідів — як один із заходів реабілітації інвалідів. Можна не зважати на всі досягнення нашої держави в галузі створення сучасної
правової бази у питаннях регулювання працевлаштування інвалідів, яка відповідає світовим стандартам, якщо забезпечення зайнятості цієї категорії громадян залишається однією з найгостріших і
найактуальніших проблем сьогодення, яка потребує негайного
вирішення й розуміння у своєму розв’язанні з боку роботодавців,
суспільства і спеціальних заходів з боку держави.
Список використаних джерел
1. Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс
України, Закон, Кодекс від 10.12.1977 № 322-VIII
2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» від 21.03.1991 року (із змінами).
3. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 року(із змінами).
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СТОСОВНО ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ
Жакун Н.В.
ІV курс, група 41ПР, спеціальність «Правознавство»,
Полтавський інститут економіки і права,
к.тел. (095)-3582734
Науковий керівник: Коломієць П.В., к.ю.н.

16 березня 2016 року, відповідно до постанови Верховної Ради
України від 08 грудня 2015 року № 852-VIII, в залі її пленарних засідань будуть проведені парламентські слухання на тему: «30 років
після Чорнобиля: уроки та перспективи».
Проведений автором критичний аналіз доповідей учасників
попередніх парламентських слухань, свідчить про те, що дослідження ролі міждержавного співробітництва в урегулюванні суспільних відносин, що виникають у сфері ліквідації наслідків
Чорнобильської аварії, особливо напередодні 30 річниці з дня цієї
трагедії, яка відзначатиметься 26 квітня 2016 року, є вкрай актуальним. Оскільки досвід 30-ти років у питаннях подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи свідчить про те, що і організаційні і нормативно-правові заходи з проблем подолання цих
наслідків, на сьогодні, не є достатньо обґрунтованими і потребують удосконалення. Актуальність аналітичного огляду зазначеної
проблематики полягає в тому, що Україна своїми власними силами не в змозі подолати наслідки Чорнобильської катастрофи, які
є глобально небезпечними та масштабними не лише для нашої
держави, а й для міжнародної спільноти.
Міжнародна допомога Україні є значною, але далеко не всі
зазначені заходи міжнародного співробітництва виконуються, а
фінансова допомога подається не у повному обсязі. Основу організаційно-правової та нормативної бази з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи становлять норми конституційного права. Зокрема, статтею 16 Конституції України проголошено,
що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. У цьому аспекті важливу роль відіграє та частина національного законодавства України, до якої входять чинні міжнародні
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договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада
України. Крім законів та міжнародних договорів, Кабінетом
Міністрів України прийнято чимало інших нормативно-правових
актів, що стосуються ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також накази та інструкції нормативного характеру центральних органів виконавчої влади. Отже, ця катастрофа стала
поштовхом до формування, так званого чорнобильського ядерного законодавства України. Проте, законодавство, що стосується
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, потребує систематизації та наступної кодифікації. Назріла гостра необхідність
створення єдиного органу виконавчої влади, який би займався
вирішенням питань, пов’язаних із ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи. Нагальною потребою сьогодення є
розроблення та прийняття нової стратегічної програми подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи та державного управління у
сфері поводження з радіоактивними відходами. Ця робота повинна проводитися в рамках адаптації вітчизняного законодавства до
міжнародних стандартів, зокрема Європейського Союзу в умовах
дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
від 27 червня 2014 року, ратифікованої Україною Законом України
від 16 вересня 2014 року № 1678-VII.
Результати проведеного аналізу нормативно-правової бази
у сфері міждержавного співробітництва з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи, а також дослідження
ґенези процесу залучення світової громадськості до активної
співпраці у справі ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та проведеного аналітичного огляду міжнародного співробітництва України з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, надають підстави стверджувати, що нехтування системним, науково обґрунтованим аналізом уроків Чорнобиля,
наближає нас до нових катаклізмів. Часу на виправлення ситуації залишається все менше. Людські професіональні і наукові
ресурси зменшуються. Потрібні рішучі заходи, щоб змінити хід
подій.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
Жуланов Василь Петрович,
студент 5-го курсу, сеціальності «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Ямкова І.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Питання відшкодування заподіяної шкоди завжди мало проблемний характер в правовій системі України. Тому, що українське
законодавство незважаючи на свою універсальність доволі поверхнево регулює питання відшкодування завданої шкоди. Проблематика полягає в першу чергу у двох речах:
Слабкому зв’язку цивільного законодавства з кримінальним та
адміністративним.
Практичному розгляді справ в судах України.
Здавалося б що зв’язку між відшкодуванням шкоди, і кримінальним та адміністративним законодавством не має бути взагалі,
адже дане питання діє виключно в рамках цивільного права. Та це
не зовсім так, тому що відшкодуванню, передує саме заподіяння
шкоди, а ця частина, не можлива без зв’язку з кримінальним чи
адміністративним правом. Адже, як правило, заподіяння шкоди
тягнуть за собою вчинені злочини чи адміністративні проступки.
Цивільне законодавство визначає відшкодування лише як один
із способів захисту цивільних прав, з одного боку цього може бути
достатньо, але зважаючи на всю складність і проблематику частини
заподіяння шкоди, виникає питання — чи об’єктивним є вирішення цієї проблеми виключно в рамках цивільно — правової відповідальності. Адже як показує практика, не завжди особа яка вчинила
шкоду, має реальну можливість її відшкодувати. і не завжди така
особа повинна відшкодовувати дану шкоду. Тому що в багатьох
випадка цивільні права потерпілого які були порушені, пов’язані з
такими юридичними фактами які фактично виключають відповідальність порушника. Зважаючи на дану тематику, можна зрозуміти, що відшкодування заподіяних збитків є багаторівневою проблемою, яка потребує вирішення.
Також, слід зазначити проблему функціонування даного питання на практиці, а саме розгляд справ пов’язаних з заподіянням і відшкодуванням шкоди в судах. Можна сказати, що дана проблема є
похідною, адже саме по собі не досконале законодавство,
51

Правове регулювання

Секція 13

призводить до цього. Численна кількість законодавчих актів, на які
суд звертає увагу паралельно з ЦКУ, вимушено призводить до таких
наслідків, як:
– затягування процесу;
– суб’єктивного трактування норм права з боку учасників, яким
законодавство надає надзвичайно широкі межі в плані з’явлення
позовних вимог;
– не об’єктивних і не правомірних рішень суддів.
Відповідно, такий стан справ не може задовольнити ні потерпілого ні особу яка заподіяла шкоду, адже справа в суді, на практиці
може розглядатися дуже довго. І це аж ні як не гарантує те, що
винесене судом рішення задовольнить учасників процесу.
Таким чином, виникає нагальна потреба в аналізі законодавства
та судової практики, і шляхом послідовного вдосконалення, як
самих норм права, що регулюють відшкодування шкоди, так і їх
судового тлумачення.

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Жуланов В.П.
V курс, група ПЗ-51, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Сенченко Л.В., к.ю.н., доцент кафедри
конституційного, адміністративного права та соціальногуманітарних дисциплін

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Конституційний
Суд України», Конституційний Суд приймає рішення та дає
висновки у справах щодо: 1) конституційності законів та інших
правових актів Верховної Ради України, актів Президента України,
актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим; 2) відповідності Конституції
України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених стаття52
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ми 111 та 151 Конституції України; 4) офіційного тлумачення
Конституції та законів України; 5) відповідності проекту закону
про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158
Конституції України; 6) порушення Верховною Радою Автономної
Республіки Крим Конституції України або законів України.
Згідно ст. 14 того ж закону до повноважень КСУ не належать
питання щодо законності актів органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів
загальної юрисдикції.
В законі чітко вказані та є вичерпними форми звернення до
Конституційного Суду України, а саме: конституційне подання та
конституційне звернення.
Перше застосовується у разі визнання правового акту (його
окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України,
конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.
Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради
України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною
Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України. Суб’єктами подання можуть бути лише органи державної влади, та органи місцевого самоврядування.
Друге застосовується якщо необхідне офіційне тлумачення
Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи. Суб’єктами, в такому випадку, можуть бути: громадяни України, іноземці, особи без
громадянства та юридичні особи.
Таким чином, можна зробити висновки, що сам по собі КСУ є
одновекторним органом, що, в принципі, не є погано, адже така
важлива ніша, як перевірка законів на конституційність та їх офіційне тлумачення повинна знаходити своє відображення в одному
органі. Органі, функції і повноваження якого, чітко сконцентровані на основній меті: захист прав та свобод громадян з боку держави.
Але, не все так добре, як може здаватися, адже сама процедура
діяльності суду не врегульована правильно, існують, на нашу думку,
дві концептуальні помилки:
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- право на конституційне подання надано тільки найвищим
органам державної влади, та органам місцевого самоврядування;
- механізм формування КСУ не є прямим і виборчим, адже право
призначати суддів є лише у ВРУ, Президента та з’їзду суддів України.
Тобто, орган, який має найвище право і наділений унікальними
повноваженнями захисту громадян і держави від можливих протиправних дій з боку законодавчої влади, практично повністю
абстрагований від прямого громадського контролю та взаємодії з
суспільством.

ДEРЖAВA I ГРOМAДЯНCЬКE CУCПIЛЬCТВO:
EКOНOМIКO-ПРAВOВI ACПEКТИ
Зaклaднiй Є.М.
ІІІ курс, група ПЗ-31, спеціальність «Правознавство»,
Вінницький соціально-економічний інститут, к.тел. (063)-0655659
Науковий керівник: Швед В.В., к.е.н., доцент

Cтaнoвлeння грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa cупрoвoджуєтьcя
бaгaтьмa ризикaми i зaгрoзaми — брaк вiдпoвiднoї зaгaльнoї тa
пoлiтичнoї культури бiльшocтi грoмaдян. Грoмaдянcькe cуcпiльcтвo
трaктуєтьcя як cуcпiльcтвo з рoзвинeними eкoнoмiчними, культурними, прaвoвими i пoлiтичними вiднocинaми, якi cклaдaютьcя мiж
йoгo учacникaми, нe зaлeжнe вiд дeржaви, aлe взaємoдiє з ним.
Прoцec фoрмувaння грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa тa прaвoвoї
дeржaви прoхoдить пaрaлeльнo, пiд взaємним впливoм тa кoнтрoлeм. Єднicть грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa i дeржaви вирaжaєтьcя в
збiгу бaгaтьoх цiлeй i зaвдaнь. I фoрмувaння прaвoвoї дeржaви, i
cтвoрeння грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa пeрecлiдують oдну cпiльну
мeту — coцiaльнi iнcтитути пoкликaнi cлужити людинi, зaхищaти її
прaвa тa iнтeрecи.
Пoпeрeду cклaднa й бaгaтo в чoму cупeрeчливa рoбoтa, прoдoвжуючи яку вaртo вce ж пocтaвити зaпитaння: a дe ж тa ключoвa прoблeмa, яку cлiд рoзв’язувaти укрaїнcькiй дeржaвнiй влaдi. Вoнa в
oтримaннi вiдпoвiдi нa питaння: дe пoчинaєтьcя й зaкiнчуєтьcя
пoлiтикa, a дe пoчaтoк i кiнeць дeржaвнoгo упрaвлiння. В cучacнiй
Укрaїнi вiдcутнє вкрaй нeoбхiднe caмe рoзмeжувaння пoлiтичнoї
влaди тa дeржaвнoгo упрaвлiння.
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Нeзвaжaючи нa кoлocaльний coцiaльний прoрив у грoмaдcькiй
cвiдoмocтi cуcпiльcтвa, в нaцioнaльнiй eкoнoмiчнiй cиcтeмi зaлишaютьcя як внутрiшнi, тaк i зoвнiшнi дecтруктивнi cили, якi зaдля
збeрeжeння cвoїх iнтeрeciв гaльмують прoцec eкoнoмiчнoї дeмoкрaтизaцiї cуcпiльcтвa.
Eкoнoмiчний рoзвитoк Укрaїни знaхoдитьcя в нecтaбiльнoму
cтaнi. Cучacну фiнaнcoву пoлiтику Укрaїни визнaчaє вaжкий cтaн
eкoнoмiки, як нacлiдoк фiнaнcoвoї кризи, вeличeзних витрaт нa
прoвeдeння aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї, людcьких жeртв тa мaтeрiaльнo-тeхнiчних втрaт.
Ocнoвними прoблeмaми, якi гaльмують eкoнoмiчну динaмiку
в Укрaїнi є: oбмeжeнicть рecурciв; виcoкий рiвeнь кoрупцiї; нeдocкoнaлa пoдaткoвo-бюджeтнa тa грoшoвo-крeдитнa пoлiтикa; мoнoпoлiзaцiя прибуткoвих ceктoрiв eкoнoмiки; низький рiвeнь вклaдaння прямих iнвecтицiй; oбтяжливe для фiнaнciв крaїни
oбcлугoвувaння тa пoгaшeння дeржaвнoгo бoргу.
Нa нaйбiльшу пeрcпeктиву нaйвaжливiшим cтрaтeгiчним зaвдaнням для Укрaїни є приcкoрeння eкoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo
рoзвитку шляхoм здiйcнeння прoгрecивнoгo хaрaктeру cтруктурних
пeрeтвoрeнь в eкoнoмiцi, пoглиблeння її зoвнiшньoї iнтeгрoвaнocтi
тa знaчнoгo пoлiпшeння дiяльнocтi ринкoвих iнcтитутiв, ocкiльки
зa прoтилeжних умoв Укрaїнa будe вce бiльшe i бiльшe вiднocитиcя
дo чиcлa крaїн з пoвнicтю зaлeжним рoзвиткoм, в якiй рiвeнь coцiaльних прoтирiч будe нaгрoмaджувaтиcя.
Мiж дeржaвoю i грoмaдянcьким cуcпiльcтвoм icнують дoкoрiннi відмінності: прoтиcтoяння дeржaви тa грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, якe пoлягaє в рeaлiзaцiї тeхнoлoгiй викoриcтaння грoмaдcьких oргaнiзaцiй aбo зaцiкaвлeнocтi пeвних ociб у
фoрмувaннi cуcпiльних iнтeрeciв, при яких мoжливe пoлiтичнe
мaнiпулювaння.
Грoмaдянcькe cуcпiльcтвo є oдним iз мoгутнiх вaжeлiв у cиcтeмi прoтидiї прaгнeнню дeржaвнoї влaди дo aбcoлютнoгo пaнувaння. Прoтe, грoмaдянcькe cуcпiльcтвo, утвoрюючиcь i caмooргaнiзуючиcь, вce ж у пoдaльшoму пoтрeбує дeржaвнoї пiдтримки.
Oтжe, дeржaвa пeвним чинoм зaцiкaвлeнa у гaрмoнiйнiй взaємoдiї
з грoмaдянcьким cуcпiльcтвoм. Прoдукт гaрмoнiйнoї взaємoдiї
oргaнiв дeржaвнoї влaди з iнcтитутaми грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa мaє cтaти дiєвим iнcтрумeнтoм кoнcoлiдaцiї дeмoкрaтiї
в Укрaїнi.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ПРАВА
ЯК ОСНОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ НОРМ
Заляєв М.І.
1 курс, ОКР «спеціаліст», ПРс 1.1., спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095)-06756997
Науковий керівник: Пікалюк С.С., ст. викладач кафедри права

Відомо, що система права формується з усіх чинних юридичних
норм, які структурно об’єднані в інститути, галузі права і правові
спільності.
Вибудовуючи систему трудового права, необхідно, насамперед,
визначити структуру його предмета. Він, як об’єктивно зумовлена
спільність трудових відносин, є певною системою, яка, власне,
і має бути покладена в основу систематизації галузевих норм.
Трудове право регулює відносини, які виникають із використання найманої праці на підставі трудового договору і мають
наступні ознаки: вільний, договірний характер, з відсутністю будьякого примусу; найманий, юридично несамостійний характер
праці, не на свій страх і підприємницький ризик; виконання певної
чітко визначеної трудової функції; гарантована систематична оплата праці, яка зберігається в окремих випадках незалежно від конкретного результату, неможливість брати участь в управлінні підприємством, установою, організацією без згоди на те його власника.
Загалом суспільні відносини, що становлять предмет трудового
права є досить складними і неоднорідними. До них традиційно
належать власне трудові відносини та відносини, які забезпечують
належне функціонування останніх, тобто є допоміжними. За такого підходу до розмежування трудових відносин виникають розбіжності при з’ясуванні складу тісно пов’язаних з трудовими відносин.
Більше того, деякі автори по-різному визначають їх роль і значення
у структурі предмета трудового права [1, с.31–34].
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Таким чином, відкинувши відносини, які не властиві природі
предмета трудового права, можна визначити його структуру. Як
видається, всі суспільні відносини, що належать до предмета галузі, утворюють два рівноцінні блоки.
До першого належать відносини найманої праці, що виникають
на підставі укладеного трудового договору між працівником і роботодавцем, відносини, пов’язані з підготовкою кадрів безпосередньо
на виробництві, підвищенням кваліфікації та перекваліфікацією
працівників, а також відносини з вирішення індивідуальних трудових спорів. Вони завжди індивідуальні та виникають між працівником і роботодавцем, визначаючи їх взаємні права й обов’язки у
процесі трудової діяльності. Другий блок складають відносини, що
виникають між організаціями працівників та організаціями роботодавців з приводу встановлення умов праці, прийняття локальних
правових норм та соціально-економічного забезпечення працівників, а також вирішення колективних трудових спорів. Завдяки цим
відносинам колективні суб’єкти мають можливість реалізувати свої
права та інтереси і узгоджувати протиріччя, що об’єктивно існують
у суспільстві між найманими працівниками і власниками капіталу
(роботодавцями) [2, с. 383].
Предмет трудового права, як об’єктивно зумовлена спільність
трудових відносин, є певною системою, яка має бути покладена в
основу систематизації галузевих норм. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що предмет трудового права формують дві відособлені групи суспільних відносин — індивідуально-трудові та колективно-трудові.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ
ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ З ОСКАРЖЕННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Зубрицький Д.П.
5 курс, група ПЗ–52с, спецiальнicть «Правознавство»
Науковий керівник: Орловська I.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин

Законність — це стан суспільного життя, що характеризується
неухильним дотриманням і виконанням законів усіма суб’єктами.
У той час, як закон закріплює загальнообов’язкові правила поведінки, законність будує шлях до повного й безперешкодного їх
дотримання, інакше кажучи, вона є неодмінною умовою реального
втілення в життя існуючих законів. У ч. 2 ст. 19 Основного Закону
нашої країни зазначено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені
Конституцією й законами України. Іншими словами, всі органи
державної влади у своїй діяльності мають спиратися на санкціоновані державою норми. Варто вказати й на те, що вони не тільки самі
діють відповідно до законів, а й виконують, так би мовити, зворотну функцію — забезпечують додержання законності як окремими
громадянами, так і різними організаціями, установами тощо.
Не менш важливим є дослідження форм забезпечення
законності, які безпосередньо стосуються провадження з
оскарження нормативно-правових актів. Під забезпеченням
законності, як показують останні наукові дослідження, мається на
увазі діяльність відповідних державних формувань, спрямовану на
наступне: (а) недопущення порушень у діяльності органів
державної влади, їх посадових осіб, додержання вимог і приписів,
закріплених у чинних законах і підзаконних актах, якими вони
користуються у своїй повсякденній роботі; (б) виховання
працівників апарату управління шляхом суворого дотримання
законності й державної дисципліни; (в) своєчасне й оперативне
виявлення, припинення й поновлення порушених прав,
забезпечення законних інтересів громадян і громадських
організацій; (г) установлення причин та умов, що сприяють
порушенню законності; (ґ ) притягнення до відповідальності
винних у порушенні законності й дисципліни; (д) розробку
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і прийняття заходів, спрямованих на усунення причин та умов
порушення законності й дисципліни; (ж) створення умов
невідворотності відповідальності у випадках їх порушення.
Зважаючи на викладене, ще раз зазначимо, що до засобів забезпечення законності під час провадження з оскарження нормативно-правових актів науковці відносяться такі засоби процесуального примусу як попередження; видалення із залу судового засідання;
тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід. Слід
звернути увагу, що особливо вони стосуються перекладача, який у
разі повторного порушення порядку під час судового засідання або
невиконання ними розпоряджень головуючого може бути взагалі
замінений.
Таким чином, можемо зробити висновок, що законність під час
судового провадження з оскарження нормативно-правових актів
може забезпечуватися різними способами, основними з яких є
звернення, контроль і нагляд. Звернення, надає особі, яка оскаржує нормативно-правовий акт, можливості звернутися з апеляційною або касаційною скаргою, а також оскаржити ухвалу суду на
будь-якій стадії розгляду її справи. Щодо судового контролю, то він
є можливим при зверненні громадян і здійснюється апеляційним
адміністративним судом, який переглядає рішення місцевих
загальних судів як адміністративних судів та окружним адміністративним судом в апеляційному порядку, Вищий адміністративний
суд України, який переглядає рішення місцевих та апеляційних
адміністративних судів в касаційному порядку та Верховний Суд
України, який переглядає рішення адміністративних судів за
винятковими обставинами.

ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ,
ЯК ЧАСТИНА МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Ірклієнко Андрій
Студент III курсу, Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна», тел. 0731027369.
Науковий керівник: Фрицький Ю.О., д.ю.н.

Змін до Конституції України є зміни, яких добивалася Україна
в період Революції Гідності, що стало невід’ємною частиною
дотримання прав, свобод та інтересів громадян.
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Запропонованих змін, відповідно до пояснювальної записки, є
відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація
повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.
Передбачається утворення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, які є підконтрольними й підзвітними раді громади. При цьому голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган місцевого самоврядування громади.
У свою чергу районна рада, обласна рада обирає зі свого складу відповідно голову районної ради, голову обласної ради, який очолює
виконавчий комітет ради.
Разом з тим децентралізація не означає послаблення центральної
влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини.
Саме тому, на думку глави держави, для нагляду за додержанням
Конституції і законів України органами місцевого самоврядування
пропонується запровадити інститут префектів. Законопроектом
передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади
за поданням Кабінету Міністрів України Президент України.
Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів
їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним
зверненням до суду.
На мою думку — якщо ці зміни до Конституції будуть прийняті, це однозначно перекваліфікує російську агресію на Донбасі у
внутрішньо український громадянський конфлікт. Крім того, буде
створено небезпечний прецедент, коли терор та вбивства українських громадян стають інструментом для досягнення агресором
своєї мети. Це лише розпалить імперські апетити Путіна.
Так, саме «особливий статус», хоча він і захований за словами
«особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей». Цей «особливий статус» прямо випливає з других мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, де Президент Порошенко взяв на себе зобов’язання
змінити українську Конституцію, що явно виходило за межі його
повноважень.
Логіка мінського процесу, запропонована Путіним, передбачала спочатку внесення змін до Конституції України, потім — вибори
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на окупованих територіях (байдуже за яким законом), і після них —
введення в дію закону, прийнятого Верховною Радою 16 вересня
2014 року, який прямо відтворює пункт 11 мінських домовленостей.
Зі створенням загонів народної міліції з числа бойовиків, амністією
всім учасникам подій на Донбасі.

ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
Ірклієнко Андрій
студент III курсу, групи ПЗ-31, Інститут права та суспільних
відносин, Університет «Україна», тел. 0731027369.
Науковий керівник: Дадерко Л.Ф., д.ю.н.

Доведення до банкрутства (ст. 219 КК). Основним безпосереднім об’єктом злочину визнаються суспільні відносини, що виникають з приводу забезпечення правопорядку у сфері господарювання
відповідно до принципів господарської діяльності. Додатковим
безпосереднім об’єктом виступають відносини власності, а додатковим факультативним — відносини сфери оподаткування.
Доведення суб’єкта господарювання до банкрутства суперечить
загальним принципам господарювання і по суті є антиподом
законної господарської діяльності.
Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 219 КК
Укрaїни, полягає в заподiяннi матерiальних збиткiв кредиторам
i державi внаслiдок неповернення кредитiв та непогашення боргiв,
ухиленнявiд сплати податкiв, зборiв, інших обов’язкових платежів,
зміни права власностi на майно пiдприємства у разі його приватизації за меншою вартістю тощо. Доведення до банкрутства, позбавляючи працiвникiв рабочих мicць, збiльшуе соціальну напругу
у суспільстві, порушує право громадям на працю.
Як свідчить практика доволі часто мають мiсце випадки, коли
неспроможнiсть створюється штучно і умисно з тiєю метою, щоб
зменшити загальну суму боргiв i задовольнити лише частково
вимоги кредиторiв, несплачувати податки, збори, інші обов’язкові
платежі, а також з метою подальшої приватизації суб’єктів господарювання за значно меншою ціною.
Об’єктивна сторона злочину характеризується наявністю трьох
обов’язкових ознак:
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1) діяння, спрямованого на створення стійкої фінансової
неспроможності (неплатоспроможності) суб’єкта господарської
діяльності;
2) наслідків у вигляді стану стійкої фінансової неспроможності
та великої матеріальної шкоди державі чи іншим кредиторам;
3) прямого причинного зв’язку між діянням та наслідками.
Діяння, яким створюється або збiльшується фiнансову неспроможнiсть суб’єкта господарювання, може проявлятися як в активних діях (укладення явно невигiдниx, збиткових угод, реaлiзaцiю
продукцїї пiдприємства за умисно заниженими цiнами і навпаки,
придбання сировини i матерiaлiв за завищеними цiнами, нераціональне використання грошових коштiв суб’єкта господарювання
на потреби, якi безпосередньо не пов’язані з його дiяльнiстю,
у тому чиcлi їx привласнення або розтрата тощо), так і в злочинній
бездіяльності (умисна несплата податкових внесків з метою застосування до пiдприємства штрафних фiнансових санкцiй, неприйняття заходів по поверненню боргів боржниками суб’єкта господарської діяльності, штучне завiдомо некомпетентне ведення
справ суб’єкта господарювання, пов’язане з невиконанням
обов’язків по здійсненню управління господарською діяльністю
тощо).
За конструкцією об’єктивної сторони склад злочину є матеріальним, оскільки диспозиція кримінально-правової норми
передбачає настання будь-якого з двох наслідків. Перший це стан
стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, другий — велика матеріальна шкода державі чи кредиторам.
Стійкою фінансовою неспроможністю визнається такий стан
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, за
якого цей суб’єкт не здатен виконувати свої грошові забов’язання
перед кредиторами та державою.
Великою матеріальною шкодою державі чи кредиторам вважається заподіяння їм матеріальних збитків на суму, що перевищує
п’ятьсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Злочин вважається закінченим з моменту настання зазначених
у диспозиції ст.219 наслідків.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СУБ`ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Калакура Я.О.
ІІ курс магістратури, спеціальність «Правознавство»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
к.тел. 067 99 222 01.
Науковий керівник: Берлач А.І., д.ю.н., проф.

В умовах євроінтеграції України дослідження системи та правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності набуває
особливої актуальності, оскільки покликане сприяти подальшому
осмисленню теоретичних та практичних аспектів її правового регулювання, вдосконаленню законодавства у цій сфері і в кінцевому
рахунку підвищенню ефективності державного та недержавного
управління зовнішньоекономічними процесами. Мета розвідки
полягає в тому, щоб на основі законодавчих актів, праць
А.С.Гальчинського, А.В.Омельченка, В.Ф.Опришка, А.С.Філіпенка та ін. з’ясувати механізм взаємодії суб’єктності зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-правового регулювання.
Згідно із ст. 378 Господарського кодексу України суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності є: 1) господарські організації —
юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу
України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в
установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та
зареєстровані відповідно до закону як підприємці; 3) зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або
органами місцевого самоврядування. Іноземні юридичні особи тут
не фігурують як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, що, на
нашу думку, потребує відповідних доповнень до ст. 55 та ст. 378.
Натомість за ч. 1 ст. 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в
Україні можуть бути: фізичні особи — громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України; юридичні особи, зареєстровані як такі
в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території
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України, в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є
повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;
об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб,
які не є юридичними особами згідно з законами України, але які
мають постійне місцезнаходження на території України і яким
цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність; структурні одиниці іноземних
суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами
згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають
постійне місцезнаходження на території України; спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та
іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як
такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України; інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені
законами України.
Україна в особі її державних органів, місцеві органи влади і
управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій — учасники зовнішньоекономічної діяльності, а також інші
держави, які беруть участь у господарській діяльності на території
України, діють як юридичні особи на підставі законів України, принципу юридичної рівності і недискримінації (ч. 2 ст. 3). Варто
зазначити, що в законодавчих актах щодо правового регулювання
окремих видів суспільних відносин їх іноземний елемент визначається по-різному, а саме: «іноземні суб’єкти господарської діяльності»; «іноземні інвестори»; «нерезиденти» та ін.
Законодавством передбачено, що всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав за їх законами, а також мають
право на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях. У свою чергу, іноземні суб’єкти господарської діяльності, що
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні, можуть відкривати свої представництва на території України. Кодекс України
про адміністративні правопорушення передбачає ряд норм адміністративного впливу на правове регулювання діяльності суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
Таким чином, юридичні і фізичні особи України та іноземних
держав як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні
права в межах правового поля України на здійснення будь-яких її
видів, прямо не заборонених законами України, незалежно від
форм власності та інших ознак. Держава гарантує однаковий захист
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усіх суб’єктів цієї діяльності. Існуюча нормативна база України
загалом є достатньою для правового регулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, однак її динамізм, поява нових суб’єктів, видів та форм міжнародного економічного співробітництва
потребує подальшого наукового опрацювання шляхів удосконалення відповідних правових норм.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ
Кальян О.С.
к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права,
к.тел. (095)-3208209

Слід відзначити, що перше офіційне застосування словосполучення «верховенство права» було у Конституційному Договорі
між Президентом України та Верховною Радою України «Про
основні засади організації та функціонування державної влади
і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття
нової Конституції України від 8 червня 1995 року», в статті якого
було зазначено, що «В Україні діє принцип верховенства
Права» [2].
В подальшому цей принцип знайшов нормативне закріплення
у 1996 році в Конституції України, в частині 1 статті 8 якої проголошено, що «в Україні визнається і діє принцип верховенства
права» [1].
Крім того, у статті 8 Кодексу адміністративного судочинства
України закріплено, що «суд при вирішенні справи керується
принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема
людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями
та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням
судової практики Європейського Суду з прав людини» [3].
У статті 8 Кримінально-процесуального кодексу України
закріплено, що «кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість діяльності держави» [4].
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У преамбулі Закону України «Про судоустрій і статус суддів »
зазначено, що «цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав,
свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права».
У статті 2 цього Закону встановлено, що «суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право
на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих
Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України».
Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що саме у верховенстві фундаментальних природних прав людини у «концентрованому вигляді» і в людському вимірі представлене вихідне правове
начало. Вони виступають як загальнообов’язковий правовий стандарт і одночасно як конституційна вимога до правової якості законів та інших нормативних актів, до організації і діяльності всіх гілок
державної влади і посадових осіб. Таке розуміння принципу верховенства права закладене і в Конституції України.
Крім того, поширеною є думка про неможливість та відсутність
потреби надати формальне визначення принципу верховенства
права, оскільки будь-яке визначення неспроможне передати все
багатство змісту цього принципу.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ
ДОГОВОРІВ
Ковальчук Л.О.
студент 5 курсу, групи ПЗ-52/15с, спеціальність «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Лебеденко В.І., к.ю.н., доцент, професор кафедри ЦГКП

Господарський договір є правовою формою господарських зв’язків, тобто тих відносин, які формуються між суб’єктами господарювання з приводу руху матеріальних благ, незалежно від того, чи перебувають їх учасники у відносинах диспозитивності або субординації.
Цивілістична наука розглядає господарський договір як вид
цивільно-правового договору. Співвідношення цивільно-правового та господарського договору характеризується як відношення
загального і особливого. На господарські договори поширюються
загальні положення цивільного права, проте через специфіку відносин, що складаються у процесі здійснення господарської діяльності, здебільшого правове регулювання господарських договорів
здійснюється через спеціальне законодавство.
Слід зазначити, що поняття господарського договору не є
тотожним поняттю підприємницького договору. Останній, за
буквальним тлумаченням, опосередковує відносини, що складаються при здійсненні підприємницької діяльності. Проте господарська діяльність охоплює не лише підприємницьку, а й суспільне необхідну: в економіці будь-якої країни, в тому числі й
України, функціонують суб’єкти господарювання, метою діяльності яких є не отримання прибутку, а задоволення суспільних
потреб у товарах певного виду. Так, відповідно до Господарського
кодексу у разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо
вона визнає продукцію цих підприємств суспільне необхідною,
може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.
Нормативному регулюванню господарських договорів властиве
досить широке застосування публічно-правових регуляторів, що
необхідно для захисту інтересів суспільства в цілому. Такі регулятори можуть мати як побічний характер (визначення розмірів
податків, рівня цін і тарифів, встановлення відповідальності за
зловживання монопольним становищем на ринку і т.ін.), так і
пряму дію (зокрема, коли однією зі сторін у договорі виступає
державний орган).
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Значення господарського договору полягає в тому, що, регулюючи зв’язки суб’єктів господарювання, він є інструментом налагоджування виробничої інтеграції та кооперації, розвитку та поглиблення
суспільного поділу праці. Крім того, він дає змогу вирішувати правовим способом організаційні, економічні, технічні, соціальні та інші
питання, що виникають у діяльності суб’єктів господарювання.
Питання про спеціальний суб’єктний склад господарських
договорів безпосередньо пов’язане з поняттям суб’єкта господарювання. Необхідними і достатніми ознаками останнього є:
– виробничий (господарський) характер діяльності суб’єкта;
– наявність у суб’єкта майна господарського призначення,
відокремленого від майна інших суб’єктів господарювання та
закріпленого за ним на визначеному правовому титулі;
– наявність у суб’єкта господарської правосуб’єктності. Чинне
законодавство України виходить з того, що всім господарським
зв’язкам, які формуються між непідпорядкованими суб’єктами
господарювання, необхідно надавати договірної форми. Це правило зафіксовано в Господарському кодексі України, згідно з якою
відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями
та громадянами в усіх галузях господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.
Специфічні властивості господарського договору зумовлюють як
особливості його укладення порівняно з правилами укладення договору, встановленими в статтях 155–158 ЦК, так і схожість загального
та спеціальних порядків, які складаються з ряду стадій, встановлених
ст. 10 АПК та відповідними статтями нормативних актів, що регулюють окремі види господарських договірних відносин.

ЧОМУ МИ ЗАЛЕЖНІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ?
Колацька А.О.
3 курс, група Тр-31, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (067)-2539442
Науковий керівник: Терлецький В.К., к.біол.н., доцент

Наше покоління народилось і виросло в незалежній Українській державі. Вона дала нам права свободи та рівності. Зокрема,
у статті 13 Конституції України зазначено, що: «земля, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходять68
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ся в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами
права власності Українського народу. Кожен громадянин має право
користуватися всіма природними об’єктами на правах власності
Українського народу відповідно до закону… Власність не повинна
використовуватися на шкоду лю- дині і суспільству.» Таким чином,
якщо ми маємо право вільно користуватися природними багатствами рідної землі, то чому деякі громадяни можуть безкарно привласнювати собі ласі шматки цих багатств, відбираючи їх у нас і тим
самим порушуючи наші конституційні права?
Я народилась і виросла в селі Струмівка, що розміщується в мальовничій місцевості поблизу обласного центру Луцька. Тому влітку, коли довкола спекотно, городяни й мої односельці масово
сунуть до чарівної водойми, яку за мого дитинства струмів чани
створили в долині річки Сапалаївки. Ми ще пам’ятаємо який був
став. Вздовж шляху, який підступав до самого берега, росли кремезні тополі. Було у нашого ставка два основних береги: один піщаний, який був найбільш популярний у відпочиваючих саме в пляжний літній період, і другий — трав’янистий, який знаходився на
протилежному боці й звідки до острівця була насипана земляна
дорога тими ж селянами. Вони здебільшого випасали на трав’янистому березі худобу, ходили тут на рибалку або відпочивали…
Десь років 12 тому став взяв в оренду Ігор Єремеєв. Він спустив
воду і почав розширювати привласнену територію. На березі
колишнього піщаного пляжу новий господар, не питаючи згоди
струмівчан, побудував собі неабияку дачу: величезний будиноккотедж, сади з озерцем і містками, баскетбольне та футбольне поля —
і це тільки те, що можна побачити крізь паркан, яким пан
Єремеєв обгородив величезну територію. На острівець тепер
дороги немає: її розкопали, теж нікого не питаючи. Тепер на
острові зростають рідкісні екзотичні дерева і кущі, а тому запливати сюди заборонено. Та й до самого ставка не добратися, якщо
ви не маєте спеціальної перепустки, яку далеко не всякому
видадуть у сільській раді… сусіднього села. Її вам видадуть,
якщо ви маєте прописку або певну приватну територію в
Струмівці. Перепустку, папірець з вашим ім’ям і фотокарткою,
біля воріт перевірить охоронець і звірить із списком, куди занесені прізвища «щасливців» яких можна впустити на територію
ставка. Але й вони, ті щасливці мають право лише до «трав’янистого» берега…
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Ще років 6 тому вхід на став був вільний. Але пізніше новому
господареві набридло бачити на березі охочих поплавати та рибку
половити. Відтоді став загородили повністю, повісили замок на
воротах, а саму привласнену Єремеєвим територію почали ретельно
охороняти озброєні охоронці... Невже це право привласнення суспільних природних багатств однією особою відповідає конституційним правам громадян України? А якщо не відповідає, то чому ніхто
не несе за своє самоуправство кримінальної відповідальності?..
Одне порушення (попирання конституційних прав громадян,
моїх односельців) швидко тягне за собою інші подібні викривлення у
суспільному житті. Раніше до ставка можна було зайти з неподалік від
маєтності Єремеєва. Звідти переходили рівчак до берега, де теж був
пляж, хоч і меншого розміру. Тепер там вже не пройдеш, бо деякі з
місцевих мешканців за прикладом заможного власника теж позагороджували всі проходи, збільшуючи приватні господарства. Тепер
люди мусять обходити став, щоб потрапити на протилежний берег.
Щоб туди дістатися, потрібно обійти володіння Єремеєва (це не так
мало, близько півгодини часу займе обхід цього обійстя!). Але й тут, на
протилежному березі ставка, ви опинитесь на в надто привабливих
умовах для відпочинку і купання. На вас чекають крутосхил, що уходить у воду одразу більш як на метр завглибшки, та грузький мул на
дні, з якого ноги не витягти. Тому з дітьми йти сюди не лише не бажано, а й просто ризиковано. Але що лишилось струмівчанам від громадського пляжу і куди їм подітися у літню спеку? Тільки всіх нас
мучить одне питання: чому влада не бачить і не чує таких елементарних злочинів щодо конституційних прав громадян і чому заможним
панам безкарно дозволяють гнобити простий люд в Україні?

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Кукла П.С.
студент I курсу, групи ЗПЗ15/11, спеціальність «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації

Фізичні та юридичні особи потребують захисту від двох основних джерел небезпеки — суб’єктів владних повноважень та інших
осіб, які владних повноважень не мають. У першому випадку до
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предмета адміністративного права відноситься владно-розпорядча
діяльність щодо забезпечення захисту від свавілля органів виконавчої влади та інших суб’єктів публічної адміністрації. Публічна адміністрація в умовах правової держави має подвійний статус: поперше, вона вносить вагомий вклад у захист прав і свобод людини і
громадянина; по-друге, окремі її представники самі є суб’єктами їх
порушення. Встановлення норм права, які регулюють адміністративно-правові відносини, ще не виключає випадків їх порушення
з боку публічної адміністрації та інших осіб, які такого статусу не
мають. Щоб не допустити таких порушень, необхідно вжиття певних адміністративно-правових заходів щодо захисту прав, свобод
і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Адміністративно-правовий захист прав особи служить надійною гарантією швидкого, ефективного та об’єктивного перетворення загального поняття захист прав людини з риторики в реальність. За визначенням В. Авер’янова: «адміністративне право має
визначатися як «право забезпечення і захисту прав людини».
Права і свободи людини, гарантії щодо них визначають зміст та
спрямованість діяльності держави. Стаття 55 Конституції України
проголошує: «Права і свободи людини і громадянина захищаються
судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. Кожен має право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом
своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи
до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна». Україна як член Ради Європи ратифікувала
Європейську конвенцію «Про захист прав людини та основних свобод» у 1997 р. З того часу вона стала частиною загальнонаціонального законодавства. Проте перший практичний досвід застосування Європейської конвенції в нашій державі виявив певні труднощі,
адже реформування законодавства та системи судової влади об’єктивно потребує багато часу. До того ж актуальною проблемою залишається відсутність традицій та практичних навичок звернення
у вітчизняних суддів, адвокатів та прокурорів до чинних для
України міжнародних договорів при розгляді конкретних судових
справ. Та все ж сьогодні вже можна навести непоодинокі приклади
посилання у судових рішеннях на норми Конвенції та рішення
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Європейського суду з прав людини. Це свідчить про певну зміну
правосвідомості суддівського корпусу України щодо сприйняття
міжнародних норм та судових прецедентів Європейського cуду
з прав людини та застосування їх в судовій практиці [3].
Європейська спільнота, заклавши фундаментальні основи прав
людини, постійно вдосконалює і розширює теоретичні засади та механізми практичної реалізації, які стають обов’язковими і для України.

ЗАМІНА НЕНАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА,
ЗАЛУЧЕННЯ СПІВВІДПОВІДАЧІВ
Кулик В.В.
студентка групи ПЗ-43, Інститут права та суспільних відносин,
коледж «Освіта».
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Інститут заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів в цивільному процесі є одним із ключових основ судочинства в Україні, який покликаний надати можливість суду у найкоротші строки, всебічно, повно і об’єктивно в залежності від
наданих позивачем документів на підтвердження його порушених
прав, інтересів вирішити спір.
При цьому даний інститут в цивільному процесі пов’язує процесуальні зобов’язання із матеріальним правом, що захищає інтереси позивача у справі.
У ході розгляду цивільної справи може бути виявлено, що позов
пред’явлений не тією особою, якій належить право вимоги, чи не
до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, тобто встановлено, що позивач чи відповідач не є правозобов’язаними суб’єктами
матеріальних правовідносин.
У випадку, якщо позов пред’явлений не тією особою, якій належить право вимоги, і це буде з’ясовано судом, суд має відмовити
такій особі в задоволенні позовних вимог.
Тоді як щодо випадків пред’явлення позову до неналежного відповідача, то можливість його заміни в законі передбачена. Для правильного вирішення питання щодо визнання відповідача неналежним недостатньо встановити відсутність у нього обов’язку
відповідати за даним позовом. Щоб визнати відповідача неналеж72
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ним, крім названої умови, суд повинен мати дані про те, що
обов’язок відповідати за позовом покладено на іншу особу. Про
неналежного відповідача можна говорити тільки в тому випадку,
коли суд може вказати особу, що повинна виконати вимогу позивача, — належного відповідача.
Таким чином, неналежний відповідач — це особа, притягнута
позивачем як відповідач, стосовно якої встановлено, що вона не
повинна відповідати за пред’явленим позовом за наявності даних
про те, що обов’язок виконати вимоги позивача лежить на іншій
особі — належному відповідачеві.
Визнання відповідача неналежним можливе тільки в судовому
засіданні й тільки тоді, коли відбувається заміна та провадження
у справі не завершено. Закон не передбачає як підставу для відмови
у відкритті провадження у справі пред’явлення позову до неналежного відповідача.
Відповідно суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляд
справи, замінює первісного відповідача належним відповідачем, якщо:
1. Заміна неналежного відповідача належним може відбутися
тільки за ініціативою позивача.
2. Обов’язковою умовою заміни неналежного відповідача
належним є письмове клопотання позивача, або його представника.
3. Клопотання позивача про заміну неналежного відповідача
має бути розглянуте судом як відмова позивача від позову щодо
неналежного відповідача.
4. Суд позбавлений можливості за своєю ініціативою проводити заміну неналежного відповідача.
5. Суд залучає до участі у справі іншу особу як співвідповідача
лише за письмовим клопотанням позивача.
При цьому, «інша особа як співвідповідач» — особа (фізична,
юридична), яка встановлена судом та має правові зносини з позивачем, порушує його охоронювані законом права.
Відповідно з ч. 2 ст. 33 ЦПК після заміни відповідача або залучення у справі співвідповідача справа за клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розпочинається спочатку.
На нашу думку представники заміни неналежного відповідача,
залучення співвідповідачів у цивільному процесі під час розгляду
спору у справі. Прямопропорційно є подання позивачем обгрунтованого клопотання; дослідження судом підстав заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів; наявності порушених
особами прав позивача.
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ОСОБЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ
Кулик Валентина Віталіївна
ІV курсу коледжу «Освіта», група ПЗ-43,
спеціальність «Правознавство», slogans08s@gmail.com
Науковий керівник: Сердюк Є.С., к.ю.н.,
доцент кафедри конституційного, адміністративного права та
соціально-гуманітарних дисциплін

Нині гостро стоїть проблема адміністративної реформи, тривають обговорення питань місцевого самоврядування. Важливо чітко
законодавчо визначити та розмежувати функції, принципи, межі
діяльності місцевих органів державної влади і органів місцевого
самоврядування.
Міська реформа 1870 року передбачала децентралізацію управління і поклала початок міського самоврядуванню. У містах було
утворено розпорядчі та виконавчі органи: міську думу та управи.
Але недоліком реформи стала відмова самодержавства від реорганізації губернської адміністрації.
Названа реформа сприяла господарському розвитку країни,
проте називаючи міські думи «громадським врядуванням», уряд
підкреслював другорядне значення цих органів у політичній системі країни, тому що вважав, що така громада виконує передоручені
їй державою завдання.
Декретом Раднаркому від 24 грудня 1917 року земства як органи
місцевої влади було скасовано. На їх місці було сформовано систему Рад. В основу організації влади на місцях було покладено принцип єдності системи рад як органів державної влади з жорсткою
вертикаллю влади: райрада, далі міська, облрада, Верховна рада.
Встановлення в Українській РСР в 1920–1984 роках радянської
моделі політичної системи призвело до скасування системи місцевого самоврядування. Замість місцевого самоврядування на місцях
стали діяти місцеві органи державної влади та державного управління, які вирішували поряд з державними питаннями й питання
місцевого значення. Радянський період місцевого самоврядування
в Україні ознаменувався жорсткою централізацією самоврядних
органів та їх підконтрольністю партійним структурам.
Фактично з 1990 року в Україні розпочався процес децентралізації влади. Так, 7 грудня 1990 року Верховна Рада Української
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РСР 12-го скликання прийняла Закон УРСР «Про місцеві Ради
народних депутатів Української РСР та місцеве самовря дування».
Наступний етап децентралізації в Україні пов’язаний із прийняттям у лютому 1994 року Закону України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування», яким скасовувався інститут
місцевої державної адміністрації. Закон поширив місцеве самоврядування на всі рівні адміністративно-територіального устрою
України.
Прийнята 28 червня 1996 року Конституція України закріпила
конституційну модель місцевого самоврядування: право громади
на місцеве самоврядування, чітко визначила недержавну природу
місцевого самоврядування, надала змогу частково децентралізувати владу.
В сучасній наукові літературі підхід до аналізу самоврядування в
Україні має розуміння двох рівнів: базовий та похідний.
На базовому рівні це — відсутність належного ресурсного забезпечення місцевого самоврядування (матеріальна і фінансова бази)
та невизначеність територіальної основи місцевого самоврядування. Вторинний (похідний) рівень самоврядування (район і область)
це — відсутність власних виконавчих органів у представницьких
органів цього рівня.
Тож особливістю української моделі організації влади на місцях
є те, що місцеві органи виконавчої влади створюються і діють не з
метою здійснення контрольно-наглядових функцій щодо законності діяльності місцевого самоврядування (як у західноєвропейських державах), а отримання основного обсягу повноважень щодо
управління відповідними територіями.
Розв’язання проблем розвитку місцевого самоврядування,
може бути здійснене шляхом подальшої децентралізації важелів
державної влади з урахуванням позитивного історичного досвіду
застосування законодавства у сфері самоуправління на території
України; досвіду зарубіжних держав, що вже пройшли шлях
децентралізації; перспективних розробок науковців та наступної
апробації виробленої моделі організації влади на місцях
в Україні.

75

Правове регулювання

Секція 13

ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
НА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Кушнірчук Наталя Олександрівна,
4 курс спеціальності «Правознавство» Кіровоградського інституту
розвитку людини
Ткаченко Ірина Миколаївна,
старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського
інституту розвитку людини

У часи економічної кризи працевлаштуватися дуже складно,
а тим паче — людям з обмеженими фізичними можливостями. Тому
робота із цією категорією населення посідає одне із чільних місць у
діяльності служби зайнятості.
Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може
жодне суспільство. В Україні на сьогодні чисельність інвалідів складає близько 3 млн. осіб. Кожен 18-тий громадянин України — інвалід, тобто людина, яка потребує допомоги та підтримки від держави не лише у грошовому еквіваленті, а й особливого планування
житла, облаштування громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного
призначення, сприяння у здобутті освіти та працевлаштуванні.
Найголовнішою проблемою є працевлаштування. На сьогодні в
Україні налічується близько 3 млн. осіб з інвалідністю, однак працевлаштованими є лише третина з них. Причина — недостатність
спеціалізованих і відсутність надомних робочих місць, невідповідність між заявленими вакансіями та станом здоров’я і кваліфікацією інвалідів.
Держава фактично не контролює створення на підприємствах,
установах та організаціях необхідної кількості робочих місць для
людей з особливими потребами. Непоодинокі випадки ухиляння
роботодавців від сплати адміністративно-господарських санкцій за
невиконання нормативу робочих місць, а також необґрунтовані
відмови у прийняті на роботу інвалідів. Такі випадки часто залишаються поза увагою з боку контролюючих органів.
Поряд з цим підприємства зобов’язані працевлаштовувати громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі
місця за направленням державної служби зайнятості, і про прийняте рішення у триденний строк повідомити центр зайнятості. У разі
відмови у працевлаштуванні осіб даної категорії населення підпри76
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ємства повідомляють про це службу зайнятості з викладенням
мотивів відмови у прийнятті на роботу.
Спеціальне робоче місце інваліда — окреме робоче місце або
ділянка виробничої площі, які потребують вжиття додаткових заходів з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, зумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного й додаткового устаткування, технічного
обладнання тощо. Спеціальне робоче місце може бути створено
вперше або шляхом адаптації/пристосування наявних умов праці на
вже діючому робочому місці для працевлаштування особи з інвалідністю. Необхідність у створенні спеціальних умов може виникнути
за різних обставин: наприклад, коли приймають нових працівників,
або коли працівники, які працювали раніше, повертаються до роботи після отримання виробничої травми, набуття інвалідності.
Існують навіть певні вигоди для роботодавців працевлаштування людей з інвалідністю. Працевлаштовуючи людей з інвалідністю,
роботодавець:
– отримує відповідальних працівників, що цінують свою роботу;
– уникає штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
– отримує дотації на створення робочого місця для працівника
з інвалідністю, на заробітну плату людини з інвалідністю тощо;
– отримує можливість навчити працівника з інвалідністю за
рахунок соціальних фондів;
– отримує пільги щодо сплати зборів на соціальне страхування:
для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір
на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою;
– формує імідж свого підприємства чи організації як соціально
відповідального бізнесу.
Отже, беручи до уваги все перераховане вище, можна узагальнити, що держава створює всі умови для працевлаштування інвалідів шляхом надання робочих місць, а також встановленням певних
санкцій щодо підприємств, установ, організацій, які не дотримуються порядку їх надання, забезпеченням інвалідам належних умов
праці. На сьогоднішній день українські роботодавці часто стоять
перед нелегким вибором: формальне працевлаштування інвалідів
(аби уникнути штрафів) чи реальне забезпечення їх роботою.
Якщо підприємство чи організація додтримуються норм чинного українського законодавства, то вони виявляють свою соціальну
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відповідальність, отримують визнання місцевої спільноти та своїх
співробітників, а за умови правильного добору персоналу — забезпечать себе гарними співробітниками. Адже збільшення продуктивності, лояльність персоналу, зростання престижу в суспільстві —
це заслужені винагороди найкращим роботодавцям.

СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Ластовецька А.М.
V курс, група ЗПЗ 51, спеціальність «Правознавство»,
коледж «Освіта», к.тел. 099-075-7157.
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому
виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України «Про виконавче провадження».
Законодавець встановлює чіткі терміни, протягом яких державним виконавцем повинні бути проведені виконавчі дії, передбачені
Законом для того чи іншого виконавчого документа.
Закон України «Про виконавче провадження» встановлює, що
державний виконавець по рішеннях суду немайнового характеру
повинен провести виконавчі дії у двомісячний термін, а по інших
виконавчих документах — протягом шести місяців з дня винесення
постанови про відкриття виконавчого провадження.
Початок та кінець обчислення строків здійснення виконавчих
проваджень. Законодавець встановив, що строк здійснення виконавчого провадження не поширюється на час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження та
на період реалізації арештованого майна.
Законодавець визначає обставини, на підставі яких державний
виконавець зобов’язаний зупинити виконавче провадження.
Закон надає державному виконавцю право на зупинення виконавчого провадження, це коли державний виконавець на власний
розсуд може зупини виконавче провадження.
При цьому державний виконавець виносить постанову про
зупинення виконавчого провадження.
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Після закінчення існування обставин, що стали причиною для
зупинення виконавчого провадження, державний виконавець
повинен винести постанову про поновлення виконавчого провадження. З цього періоду перебіг строку здійснення виконавчого провадження продовжується.
Закон містить таке поняття, як негайне виконання та визначає,
що негайному виконанню підлягають рішення про стягнення аліментів; про стягнення заробітної плати в межах платежів, вирахуваних за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу по цих
виплатах, якщо рішенням передбачено її негайне стягнення; про
поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника; в інших випадках, якщо негайне виконання не передбачено законом і про це зазначено у виконавчому документі.
Встановлено законом, що негайне виконання полягає в тому,
щоб державний виконавець не пізніше наступного дня після
надходження до нього виконавчого документа виніс постанову про
відкриття виконавчого провадження, а подальші виконавчі дії
будуть проводитися у порядку, встановленому Законом.
Виконавчі дії по стягненню періодичних платежів, регрес них
сум, аліментів перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби протягом часу, визначеного виконавчим документом. Тобто, такі виконавчі документи можуть перебувати на виконанні понад рік і більше і це не буде порушенням строків здіснення
виконавчого провадження.
З нашої точки зору, виконавчі документи, видані на підставі
рішень судів та інших органів (посадових осіб), можуть перебувати
на виконанні в органах державної виконавчої служби по рішеннях
немайнового характеру два місяці, а по інших рішеннях — шість
місяців, та до цього терміну додається час, на який виконавче провадження було зупинено, час, на який виконавчі дії відклалися, та
час, протягом якого проводилась реалізація арештованого майна
боржника.
В загальній сукупності виконавчий документ може перебувати в
органах державної виконавчої служби рік і більше,але виконавчі дії
повинні бути проведені протягом 2 або 6 місяців, як встановлено
Законом. Виключенням є строки вчинення виконавчих дій
по виконанню рішень про стягнення аліментів і періодичних
платежів.
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МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІТИЧНО СЕМАНТИЧНОГО
АНАЛІЗУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Лебеденко В.І.
к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського
та кримінального права,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна»

Сучасна наукова діяльність в галузі правознавства неможлива без
здійснення аналізу законодавчого та нормативно-правового матеріалу, який регулює відповідні правовідносини в обраній для проведення наукового дослідження галузі права, а також без використання
для цього загальноприйнятих положень теорії держави та права
(норма права, система законодавства тощо). Разом із тим види аналітичної обробки законодавчого матеріалу науковцями хоча різняться
за своїми назвами (логіко-семантичний аналіз, системно-структурний, дедуктивний, описово-аналітичний порівняльно-правовий
методи і т. ін.), але по суті вони зводяться до єдиного процесу: з’ясування характеристики правового регулювання правовідносин, що
досліджуються; виявлення характерних ознак, притаманних правовому регулюванню цих правовідносин; встановленню тотожних
положень та рівноцінних визначень в різних нормативно-правових
актах та приведення їх до єдиного знаменника і т. ін. Як показали
проведені нами дослідження для більшості науковців важко пояснити яким чином вони здійснювали дослідження законодавчого масиву. При цьому вони посилаються на вищенаведені види аналізу і те,
що їх сутність та зміст дій є зрозумілими для кожного науковця і не
потребують якогось додаткового роз’яснення чи знань. Але це не
зовсім так. Безумовно при проведенні аналітичної обробки законодавчого матеріалу науковець керується формальною логікою та її
метода дами, але системного викладу, яким чином і що робити при
цьому в науковій літературі до цього часу майже не наводилось.
На нашу думку аналітичне опрацювання законодавчого масиву
із будь-якої галузі права передбачає послідовне здійснення наступних дій (кроків).
Перший крок — це окреслення понять, положень, догмат і т. ін.,
що містяться в нормативно-правових актах та підлягають аналітичному опрацюванню.
Другий крок — це з’ясування та виокремлення характерних рис,
ознак, особливостей, якостей тощо, які містяться в нормативних
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положеннях, тобто визначення особливостей нормативно-правового регулювання тих чи інших правовідносин, за якими буде
здійснюватися обробка нормативного матеріалу для одержання
необхідного результату аналітичної роботи. Даний крок є дуже важливим для кінцевого результату застосування аналітичних методів,
тому що будь-яка похибка або не доопрацювання в цьому можуть
призвести к нікчемному результату усієї аналітичної діяльності в
процесі проведення наукового дослідження.
Третій крок — це на підставі результатів перших двох кроків
визначення місцезнаходження необхідних для опрацювання нормативних джерел. Сьогодні, як правило, для цього використовуються
Інтернет ресурси, але можуть бути використані офіційні паперові
видання, в яких друкуються законодавчі та нормативно-правові акти
(газети «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Галицькі контракти»,
офіційні видання Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,
збірники законодавчих та нормативно-правових актів тощо). Але
використання паперових носіїв законодавчого та нормативно-правового матеріалу робить роботу по аналітичному опрацюванню юридичних масивів дуже трудомісткою та витратною роботою. На наш
погляд, найкраще для цього використовувати електронний ресурс:
Верховна Рада України (офіційний веб-портал), шлях до джерела
здійснюється за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/.
Четвертий крок — це пошук та збирання необхідних нормативних положень у визначеному законодавчому масиві, їх систематизація за різними необхідними для проведеного наукового дослідження ознаками та характеристиками (наприклад, предмет
правового регулювання, юридична сила нормативних актів, певні
особливості застосування нормативних положень тощо) та безпосередня аналітична обробка зібраного нормативного матеріалу
у відповідності до мети наукового дослідження, що здійснюється.
П’ятий крок — це безпосередні висновки проведеної аналітичної роботи та визначення напрямів використання здобутих результатів (підтвердження та обґрунтування теоретичних висновків,
використання для удосконалення законодавчого регулювання, реалізація наукових здобутків в практичній діяльності тощо).
Наведена методологія не претендує на догматичне її сприйняття і є спробою залучення широкого кола вчених та науковців до
дискусії щодо розробки методик інформаційно-аналітичного опрацювання законодавчого та нормативно-правового матеріалу при
проведенні наукових досліджень у галузі правотворчої та практичної правничої діяльності.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА КОНТРАБАНДУ
Левчук Є.М.
студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Науковий керівник: Дадерко Л.Ф., д. ю. н.,
професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Завдання боротьби з контрабандою, тобто незаконним переміщенням чи предметів через митний кордон України, та взаємопов’язаними з нею корупцією, відмиванням злочинних доходів і
тіньовою економікою залишаються надзвичайно актуальними для
нової влади і суспільства в цілому.
Згідно із діючим кримінальним кодексом України злочином —
контрабандою визнається незаконне переміщення деяких предметів, що становлять підвищену небезпеку для здоров’я людей чи громадської безпеки, через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. При чому,
відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих
лікарських засобів передбачена ст. 305 КК (розділ XIII Особливої
частини — злочини проти здоров’я населення). а за контрабанду
культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації —
ст. 201 КК (розділ — VII Особливої частини — злочини у сфері господарської діяльності).
Стаття 201.Контрабанда
1. Контрабанда, тобто переміщення через кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю
культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також
спеціальних
технічних
засобів
негласного
отримання
інформації, — карається позбавленням волі на строк від трьох до
семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
2.Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею,
або службовою особою з використанням службового становища, —
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карається позбавленням волі на строк від п’яти до двадцяти років
з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.
Склад злочину його елементи:
Об’єкт — встановлений в Україні порядок переміщення товарів
та інших речовин і предметів через митний кордон України.
Об’єктивна сторона — переміщення через митний кордон
України, який співпадає з її Державним кордоном (за винятком
меж спеціальних митних зон).
Суб’єкт — осудна фізична особа, що досягла 16 років.
Суб’єктивна сторона — прямий умисел.
За конструкцією: Формальний склад — злочин закінчений
з моменту вчинення дії.
Контрабанда вважається закінченим злочином з моменту фактичного переміщення предметів через митний кордон.
Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 201) є вчинення
його; 1) за попередньою змовою групою осіб; 2) особою, раніше
судимою за злочин, передбачений цією статтею. Про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 28,
а про поняття раніше судимої особи див. в ст. 88. Якщо контрабанду вчинено за попередньою змовою групою осіб, то при визначенні її розміру потрібно виходити із загальної вартості предметів, які
переміщуються через митний кордон.

СТАДІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
Левчук Є.М.
студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Науковий керівник: Дадерко Л.Ф., д. ю. н.,
професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Україна на шляху своєї демократизації вимагає організації і
проведення системного реформування цивільного судочинства на
основі посилення правової охорони і захисту усієї системи цивільних прав, що базується не лише на національному досвіді, а також
міжнародних і європейських стандартів. Відомо, що сучасний етап
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розвитку цивільного процесуального права України відзначається
посиленням взаємодії національних юрисдикцій, зокрема в аспекті вдосконалення цивільно-процесуальних відносин та приведення
національної правової системи у відповідність із загальноєвропейськими стандартами цивільного судочинства.
Важливим аспектом проблеми залучення зарубіжного досвіду
функціонування цивільного судочинства, зокрема його стадії,
є взаємодія національних та наднаціональних судових інстанцій
ЄС. Використання позитивного досвіду країн ЄС сприятиме вдосконаленню дії принципу верховенства права в Україні та зміцненню демократичних засад в умовах громадянського суспільства.
Питання пов’язані із стадіями цивільного процесу, так чи інакше висвітлюються фахівцями як вітчизняного, так і зарубіжного
цивільного процесуального права. Наприклад, тему стадій цивільного процесу у своїх працях розкрили такі вчені, як В.В. Комаров,
В.Ф. Усенко та ін.
Науковці загострюють увагу на значних відмінностях між системою загального права і континентального права. Наприклад, щодо
стадій цивільного процесу зазначається, що у цивільному процесі
континентального права має місце серія коротких слухань у справі
щодо прийняття доказів, які долучаються до справи аж до фінальної стадії судового розгляду — аналізу і винесення рішень.
На стадії подання позову сторони заявляють свої вимоги, заперечення та інші матеріали у письмовій формі, а також вказують на
їхні головні докази. Під час проміжної стадії розгляду цивільної
справи суд, в разі потреби: 1) проводить наради організаційного
характеру, встановлює розклад ведення процесу, вивчає матеріали
щодо юрисдикції, забезпечувальних та обмежувальних заходів;
2) розглядає питання щодо допустимості, належності доказів, обміну доказами, а також визначає потенційні можливості для раннього вирішення спору в цілому чи в окремій частині; 3) розглядає
представлення сторонами доказів тощо. Фінальна стадія передбачає можливість надання у сконцентрованому розгляді тих доказів,
які не розглядалися на проміжній стадії. На цій же стадії слухань
сторони наводять свої підсумкові аргументи. Крім розгляду в суді
першої інстанції, вказані правила передбачують можливість оскарження рішення суду в апеляційному порядку.
Зрештою, Європейський Союз прийняв низку регламентів, які
можна об’єднати в систему європейського цивільного процесуального законодавства. Наприклад, Регламент Ради ЄС № 1346/2000
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від 29.05.2000 щодо процедури неплатоспроможності, Регламент
Європейського Парламенту і Ради ЄС № 861/2007 від 11 липня 2007
року про врегулювання спорів із невеликою сумою позову тощо.
Загалом, загальний аналіз процесу вдосконалення системи правосуддя ЄС, вказує на те, що основними цілями ЄС є створення
європейського простору справедливості, який ґрунтується на взаємному визнанні та взаємній довірі. Громадяни, споживачі та підприємці повинні мати можливість бути впевненими у реалізації своїх
прав як в межах країни ЄС, так і за межами національних кордонів,
а це передбачає повне дотримання принципу верховенства права,
фундаментальних прав, а також незалежність та доступність судочинства. З цією метою ЄС прагне покращити доступ до правосуддя,
запроваджує взаємне визнання судових рішень, а також збільшує
конвергенцію у сфері процесуального права, що відповідає загальним тенденціям гармонізації цивільного процесуального права.
Також можна сміливо констатувати, що гармонізація стадій
цивільного процесу за законодавством України та ЄС має провадитись шляхом: 1) визначення стратегії адаптаційної процедури щодо
мети, завдань та напрямів гармонізації цивільного процесу України
та ЄС; 2) визначення засадничих принципів та механізмів цивільного процесу ЄС, які найбільш важливі і прийняті, з огляду на
національний досвід і практику нашої держави; 3) посилення механізмів щодо доступності, дієвості і справедливості здійснення
цивільного судочинства; 4) розвиток новітнього цивільного процесуального законодавства, яке забезпечувало ефективність і доступність стадій цивільного судочинства.

ГАРАНТІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Ликова Л.О.
ІІ курс, група ПЗ-21, спеціальність «Правознавство»,
Вінницький соціально-економічний інститут, к.тел. (093)-0567433
Науковий керівник: Мисак О.І.,
старший викладач кафедри бізнесу і права

В умовах економічної нестабільності і політичних перетворень
в Україні, проблема пошуку правових способів ефективного
попередження невиконання договірних зобов’язань стає все більш
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актуальною. Потреба в дослідженні цієї проблематики обумовлена
тим, що вона пов’язана не тільки з виникненням цивільно-правових зобов’язань, регулюванням правочинів, а й захистом прав та
інтересів суб’єктів, які їх укладають.
Світова фінансова криза обумовлює потребу в переосмисленні
ефективності застосування окремих видів забезпечення виконання
цивільно-правових зобов’язань. Позитивний зарубіжний досвід у
використанні гарантій має враховуватися в процесі реформування
цивільного законодавства, сприяти зміні пріоритетів у цій системі.
Проте в Україні гарантія використовується недостатньо, що обумовлюється окремими недоліками й прогалинами правового регулювання відповідних відносин, дискусійними тлумаченнями відповідних законодавчих положень у правозастосовній практиці.
Гарантія є абсолютно новим способом забезпечення виконання
зобов’язань, особливістю якого є незалежний самостійний характер. Він з’явився у першій половині ХХ століття через необхідність
задоволення потреб учасників міжнародних відносин, оскільки
існуючі на той момент способи забезпечення виконання
зобов’язань не відповідали повною мірою потребам міжнародної
торгівлі.
Формування гарантії як інституту приватного права відбувалося паралельно в багатьох країнах. Попри спільні ознаки цей вид
забезпечення виконання зобов’язань змістовно та термінологічно
має відмінності в межах тієї чи іншої правової системи та родини
цивільного (приватного) права.
Як відомо, правила, що регламентують гарантії, сформульовані
в гл. 49 Цивільного Кодексу України (надалі ЦК України)[1] та в гл.
22 Господарського Кодексу України (надалі ГК України) [2] із врахуванням міжнародної практики, відображеної в Уніфікованих
правилах для гарантій на першу вимогу (надалі УГВ) (редакція
Міжнародної торгової палати 1992 р.) [3]. У законодавстві України,
що було чинним до набрання чинності ЦК та ГК України, подібних
правил не існувало, як і не застосовувалась банківська гарантія у
внутрішньому торговельному обороті.
Термін «гарантує», що застосований у ст. 560 ЦК, тлумачиться
як зобов’язання гаранта забезпечити кредитору (бенефіціару)
належне виконання боржником (принципалом) свого основного
зобов’язання шляхом сплати визначеної грошової суми. Згідно ЦК
Україні гарант повинен мати спеціальну правосуб’єктність — бути
банком або іншою фінансовою установою. Хоча така ситуація
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потенційно містить загрозу для суб’єктів гарантійних правовідносин, перш за все, для бенефіціаріїв, але, враховуючи рівень правосвідомості та реалії економічних відносин в України, на нашу думку,
український законодавець вчинив правильно, виключивши з переліку потенційних гарантів фізичних осіб та юридичних осіб, які не
мають спеціальної правоздатності (не є фінансовими установами).
Список використаних джерел
1. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України,
Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV// Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
2. Господарський кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс
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КРЕДИТИ, СУТНІСТЬ ЇХ ЗНАЧЕННЯ
ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Мазепа В.В.
студент 5 курсу Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Ямкова І.М., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Кредит, один із найважливіших економічних інструментів,
з допомогою якого відбувається перерозподіл коштів. Кошти перетікають від тих хто має їх надлишок до тих хто їх потребує і здатен
оплатити їх користування.
В умовах розвинутого ринкового господарства кредит є обов’язковим атрибутом механізму господарювання для всіх економічних
суб’єктів. Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які
конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію —
кредит.
Існують такі форми кредиту: міжнародний кредит, банківський
кредит, брокерський, комерційний кредит, товарний кредит, бланковий кредит,овердрафт, акцептне фінансування, авальний кредит,
кредитний дефолтний своп, іпотечний кредит, споживчий кредит,
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державний кредит, сезонний кредит, міжбанківський кредит,
зовнішня позика, акцйптно-рбмбурсний кредит, комунальний кредит, мезонінний кредит, субординований кредит, соціальний кредит.
Одними з вагомих проблем в банківському кредитуванні є
збільшення кількості проблемної заборгованості, підвищення ставок по кредитам, а також нестача гривневих ресурсів, що в свою
чергу призводить до підвищення ставок по кредитам.
Основними джерелами формування банківських кредитних
ресурсів є власні кошти банків, залишки на розрахункових і поточних рахунках, залучені на депозитні рахунки кошти юридичних
і фізичних осіб, міжбанківські кредити, та кошти одержані від
випуску цінних паперів. Кожний комерційний банк ставить за мету
забезпечити високу якість власного кредитного портфеля.
Кредитний портфель це сукупність кредитів, наданих банком на
певну дату, він характеризує величину капіталу, вкладеного банком
у кредитні операції. Кредитний портфель включає агреговану
балансову вартість усіх кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих і сумнівних щодо повернення.
Основним генератором реалізації кредитного ризику та отримання фінансових втрат є проблемні кредити. А якщо взяти до
уваги той факт, що кредитний ризик є основним та найбільш масштабним серед банківських ризиків, то можна констатувати, що
проблемні кредити банків — це питання, актуальність якого жодного сумніву не викликає. Практика показує, що будь-яка банківська установа незалежно від якості кредитного портфеля, адекватності кредитної політики, способів та методів управління
кредитним ризиком, якості та точності оцінки платоспроможності
та кредитоспроможності позичальника стикається з неповерненням наданих кредитів. Особливої важливості цій проблемі надає й
фінансова криза, з настанням якої у позичальників значно скорочується можливість вчасно та у повному обсязі погашати отримані
кредити. Це призводить до зростання проблемної заборгованості,
тобто до значного погіршення якості кредитного портфеля.
Аналізуючи наявні в науковій думці визначення категорії «проблемний кредит», необхідно відзначити, що найбільш повними є ті
визначення, в яких підсумовується можливість неповернення тіла
кредиту та відсотків за його користування з будь-яких причин (зниження ринкової вартості забезпечення, погіршення фінансового
стану позичальника тощо) або вже реальна ситуація прострочення
за кредитом.
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Отже, проблемним кредитом будемо вважати кредит, за яким
своєчасно не
проведено один чи кілька платежів, або виникли обставини, що
викликають сумніви стосовно своєчасного та повного повернення
наданого кредиту через фінансову нестійкість позичальника,
недостатню забезпеченість чи незабезпеченість кредиту або з інших
причин, що впливають на можливість неповернення кредиту та
відсотків за його користування позичальником.
Проблемна заборгованість може виникати з різних причин. Ці
причини (фактори) пропонуємо умовно поділити на декілька груп:
– зовнішні щодо банку та контрагентів фактори;
– внутрішньобанківські фактори;
– фактори, що пов’язані з діяльністю позичальника.
Фактори виникнення проблемної заборгованості в банківських
установах перекликаються з факторами кредитних ризиків. І це не
дивно, тому що проблемна заборгованість є основною причиною
реалізації кредитного ризику.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИДИ
СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК
Малая А.О.
V курс, група ПЗ-51, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна».
Науковий керівник: Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент.

Надання працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене статтею 45 Конституції України.
Умови, тривалість і порядок надання працівникам відпусток
визначають Кодекс законів про працю України та Закон України
«Про відпустки». Право на відпустки мають громадяни України, які
перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, та
галузевої належності, а також ті громадяни України, які працюють
за трудовим договором ц фізичної особи.
Одним із видів відпусток є соціальні відпустки, такі як:
– відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17 Закону
України «Про відпустку»);
89

Правове регулювання

Секція 13

– відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 Закону України «Про відпустку»);
– відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1
Закону України «Про відпустку»);
– додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19
Закону України «Про відпустку»).
Порядок надання соціальних відпусток.
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості
днів, фактично використаних до пологів.
До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині
третій статті 18 цього Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням)
власника або уповноваженого ним органу. Особам, зазначеним
у частині третій статті 18 Закону «Про відпустки» (крім осіб, які
усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомних батьків ), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи матері дитини, про те, що вона вийшла на роботу
до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду
за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).
Слід зазначити, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років не надається працівнику , якщо дитина
перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях).
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох
років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі
рішення про усиновлення дитини на оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органа.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються
понад щорічні відпустки і переносяться на інший період або
продовжують у порядку, визначеному статтею 11 Закону «Про відпустки».
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Матусевич А.Д.
аспірант кафедри адміністративного, конституційного
та фінансового права,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна».
Науковий керівник: Лебеденко В.І., к.ю.н., доцент,
професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Сучасна стан економічного розвитку в Україні вимагає від держави, суб’єктів господарювання різних форм власності та підпорядкування, інших осіб, які мають безпосереднє або опосередковане відношення до здійснення господарської діяльності,
підвищувати рівень виробничої дисципліни, збільшити відповідальне ставлення до здобуття позитивних та соціально-значимих
економічних результатів. Зазначене передбачає потребу в ефективному контролі за здійсненням господарської діяльності як з боку
суб’єкта господарювання, так і державних контролюючих органів,
громадськості та відповідно притягнення порушників до юридичної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері господарювання.
Загальною правовою підставою для настання юридичної відповідальності в сфері господарювання є Розділ V «Відповідальність за
правопорушення у сфері господарювання» ГК України, який
визначає головні засади господарсько-правової відповідальності
учасників господарських правовідносин, види господарсько-правових санкцій, що застосовуються до правопорушника, підстави їх
застосування їх межі, строки реалізації та досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
Серед вчених та науковців, які досліджували та розробляли
загальнотеоретичні засади та положення щодо розуміння сутності,
поняття, підстав та процедурних питань настання юридичної відповідальності (С.С. Алексєєв, Д.М. Бахрах, С.В. Бобровник,
С.М Братусь, С.Т. Гончарук, В.М. Горшеньов, О.С. Йоффе,
Б.Л. Лазарев, В.М. О.Г .Мурашин., Л.І. Спиридонов та ін.) безпосередньо питанням юридичної відповідальності у сфері господарювання присвятили свої наукові праці такі знані вчені та науковці
в галузі регулювання господарських правовідносин як Жук Л.А.
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та Жук І.Л., Лебеденко В.І., Можаровська Н.О., Нескороджена Л.Л.,
Тітов М.І. та деякі інші.
Сьогодні в юридичній літературі підкреслюється, що вченіюристи ще не дійшли згоди до єдиного, тотожного та прийнятного
для усіх галузей права визначення поняття юридичної відповідальності. Тому існує багато точок зору щодо визначення її сутності,
змісту, призначення та підстав настання, які щільно пов’язані з
галузевою спрямованістю правовідносин, що регулюються та різним підходом до визначення системи заходів, видів санкцій, які
застосовуються до правопорушника і т. ін., що свідчить про його
складність і багатогранність проблеми, що досліджується нами.
Узагальнюючи різни точки зору та погляди на поняття юридичної
відповідальності можна прийти до висновку, що юридична відповідальність є видом соціальної відповідальності (інші види — політична, моральна й т. ін.) і становить собою по суті вид і міру
несприятливих наслідків (особистого, майнового та іншого характеру), які примусово застосовуються до правопорушника та які
передбачені нормами права або договором.
Основними ознаками юридичної відповідальності є:
– наявність правопорушення (не існує до виявлення факту правопорушення);
– ретроспективний характер (відповідальність настає не за майбутнє, а за минуле діяння);
– реалізується в межах відповідних правовідносин («охоронні
правовідносини», «правовідносини відповідальності»). Підставою
їх виникнення є наявність факту правопорушення;
– передбачає для правопорушника настання певних несприятливих наслідків. Наприклад, особистого характеру (позбавлення
волі), майнового характеру (конфіскація майна), організаційного
характеру (звільнення із займаної посади) і т.д.;
– є видом державно-правового примусу. Несприятливі наслідки в обов’язковому порядку передбачені нормами закону або
локальними нормами права (договірна відповідальність);
– суб’єкт юридичної відповідальності, за загальним правилом,
збігається із суб’єктом правопорушення. Можливість розбіжності
цих суб’єктів допускається лише нормами цивільного та господарського право;
– настання здійснюється у встановленому процесуальному
порядку або у відповідності до певної процедури (господарське
право).
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Таким чином юридична відповідальність є важливим засобом
забезпечення законності в сфері господарювання та належній реалізації чинного законодавства.

ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ
(ПОСАД) ЯК ДОДАТКОВОЇ УМОВИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ
Мацюк К.М.
1 курс, ОКР «спеціаліст», ПРс-1.1, спеціальність «Правознавство»
Луцький інститут розвитку людини,
к.тел. (095)-06756997
Науковий керівник: Пікалюк С.С., ст. викладач кафедри права

Упровадження суміщення професій (посад) у практику суспільно-трудового виробництва матеріальних і духовних благ призводить як мінімум до трьох економічних вигод для певного власника,
уповноваженого ним органа чи фізичної особи, що має право наймання робочої сили:
1) трудова діяльність при суміщенні професій (посад) завжди
здійснюється відповідно до встановлених норм праці;
2) така трудова діяльність внаслідок вивільнення певної чисельності працівників здійснюється з меншою чисельністю персоналу;
3) у результаті вивільнення найменш підготовлених до трудової
діяльності працівників і покладання їхніх трудових обов’язків на
більш кваліфікованих, закономірно підвищується якість їх трудової
діяльності [1, с. 286].
Значний економічний ефект від упровадження досліджуваної
форми організації праці одержують і безпосередньо працівники
конкретного підприємства, установи, організації. Їхня економічна
вигода полягає в одержанні відповідних доплат за виконання
додаткових трудових обов’язків. Отже, від упровадження на виробництві досліджуваної форми організації праці досягається загальний економічний ефект для роботодавців і працівників, що виражається у скороченні потреби в робочій силі, змінних втрат,
підвищення продуктивності праці та її розмаїтості, збільшення трудових доходів працівників, що уклали угоду про суміщення певних
професій (посад) з тим чи іншим власником, уповноваженим ним
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органом чи фізичною особою, котра має право наймати робочу
силу. У свою чергу, соціальне значення суміщення професій (посад)
полягає в тому, що воно сприяє подоланню вузькопрофесійного
поділу праці і створює умови для більш повного розвитку професійних та інтелектуальних здібностей працівника, підвищує його
інтерес до більш змістовної роботи, що, як наслідок, призводить до
зміцнення сталості трудових правовідносин. Сформульовано наведене вище визначення поняття суміщення професій (посад).
Будучи обов’язковою, необхідною умовою трудового договору
при суміщенні професій (посад), трудова функція являє собою
визначену конкретними професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, посадами і доповнене у процесі укладання угоди про працю
між працівником і власником підприємства, установи, організації
чи уповноваженим ним органом, а також фізичною особою, що має
право наймати робочу силу, сукупність трудових чи службово-трудових прав, обов’язків і обмежень [2, с. 23]. Однак установлення
такої сукупності трудових прав, обов’язків і обмежень при укладанні угоди про суміщення професій (посад) зовсім не означає непорушності трудової функції. Суміщення професій (посад) завжди
виникає після укладання трудового договору. Якщо в процесі укладання трудового договору чи контракту сторони обумовлюють
і встановлюють для працівника ту чи іншу трудову функцію, то
після встановлення останньої за потреби для підприємства, установи, організації ввести суміщення професій (посад), до трудової
функції цього працівника (обов’язково за його згодою) може бути
приєднана трудова функція (її частина) іншого працівника, що
вибув з виробництва з різних причин. Саме в цьому плані правильно говорити не про суміщення професій (посад), а про суміщення
трудових функцій, тобто виконання поряд зі своєю трудовою функцією трудової функції іншого працівника, відсутнього чи такого,
що вивільняється.
Список використаних джерел
1. Мотрич А.І. Суміщення професій (посад) як правова форма
організації праці / А.І. Мотрич //Форум права. — 2014. — № 2. —
С. 286–290.
2. Зуб І. Правове регулювання суміщення професій (посад) в умовах
передбудови потребує вдосконалення / А.І. Зуб //Радянське право. —
1998. — №3. — С. 22–25.
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ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
НА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВИХ СИСТЕМ
Мелiхова А.Д.
I курс, група ПЗ–11, спецiальнicть «Правознавство».
Науковий керівник: Орловська I.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Інституту права та суспільних відносин

Історія права свідчить про те, що саме римське приватне право
ставало предметом неодноразових рецепцій, наприклад, в Україні
це відбулося при кодифікації цивільного законодавства на початку
ХХI століття.
Рецепція римського приватного права — це процес відродження та пристосування загальних положень та засад цього права окремими правовими системами в умовах певних суспільно-економічних відносин.
Найхарактернішим для рецепції римського права є те, що існують різні її типи, які мають суттєві розбіжності, а саме: східноєвропейський (візантійський) — та західноєвропейський. Причому
рецепція у Західній Європі торкалась двох систем права — континентального та англосаксонського.
В контексті нашого питання зупинимося на розгляді особливостей західноєвропейського типу рецепції римського приватного
права. Слід відмітити, що, по-перше, їх було декілька, по-друге,
вони були різного виду, по-третє, відбувалися у різних формах.
В юридичній літературі існує декілька поглядів на етапи західноєвропейської рецепції римського права, але найбільш розповсюдженим являється наступний:
I-й етап — раннє та пізнє середньовіччя (V — початок ХII ст.).
II-й етап — формування права «нової Європи» (ХII-ХVIII ст.).
III-й етап — кодифікація законодавства Франції та Німеччини
у ХІХ ст.
Новітня рецепція — це вдосконалення національно-правових
систем і створення нового права Європи (кінець ХХ початок ХХІ
ст.). Безумовно, Кодекс Наполеона та Германське цивільне
Уложення не діяли б в сучасних умовах, якби вони у необхідних
випадках не змінювались, не доповнювались, тобто не вдосконалювались до відповідно умов суспільно-економічного ладу країн.
Хотілось би, щоб долю вказаних законів, прийняття яких співпало
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з початком ХIХ та ХХ століття, успадкував Цивільний кодекс
України, прийняття якого співпало з початком ХХI століття.
Суттєві перетворення у соціально-політичній та економічній
царинах суспільного буття України, що відбулися після проголошення її незалежності і прийняття нової Конституції, обумовили принципові зміни у цивільно-правовій сфері і викликали необхідність
закріплення нових засад правового регулювання відносин за участю
фізичних та юридичних осіб на основі загальновизнаних у світі засадах приватного права: неприпустимості свавільного втручання у
сферу особистого життя людини; неприпустимості позбавлення
права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законом; свободи договору; свободи підприємницької діяльності, яка не
заборонена законом; судового захисту цивільного права та інтересу;
справедливості, добросовісності і розумності. Це принципово важливо, бо приватне (цивільне) право складає основу, стрижень правопорядку, який ґрунтується на ринковій організації суспільства.
Цивільний кодекс має традиційну для України пандектну систему і складається із 6 книг: Кн. 1 — Зальні положення; Кн. 2 —
Особисті немайнові і майнові права фізичної особи; Кн. 3 — Право
власності та інші речові права; Кн. 4 — Право інтелектуальної власності; Кн. 5 — Зобов’язальне право; Кн. 6 Спадкове право.
Таким чином, римське право можна визначити як найважливіше і найяскравіше явище в праві всіх часів. Воно суттєвим чином
вплинуло на розвиток цивільного права багатьох країн світу,
а також на формування і розвиток правових систем країн Європи,
зокрема романо-германської системи права.

ЗАХИСТ ЖУРНАЛІСТІВ
ЯК НОСІЇВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Миронюк О.В.
V курс, група МІ-51, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник: Орловська I.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин

Актуальністю піднятої проблеми є нинішній стан України, масові репресії журналістів по всій країні, недостатній захист прав носіїв
інформації. Україна — на другому місці у світі за кількістю загиблих
репортерів за рік разом із Іраком. Не рахуючи останніх даних, за
96

господарської діяльності

Секція 13

останні 10 років понад 20 українських журналістів загинули в різних
частинах світу при виконанні своїх професійних обов’язків.
Сьогодні, питання правового забезпечення гарантії незалежної
діяльності журналістів постає актуальним як ніколи раніше.
Правові засади діяльності журналістів встановлені Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів» та іншими нормативно-правовими актами.
Існує низка міжнародно-правових договорів що передбачають
гарантії діяльності журналістів та відповідальність осіб, винних у
перешкоджанні їхній професійній діяльності.
Це Резолюція Ради Безпеки ООН, прийнята 2006 року,
Декларація ЮНЕСКО 2007 року та статут складений неурядовою
організацією «Репортери без кордонів» в 2002 році для заохочення
редакторів і медіа-керівників прийняли вісім принципів, щоб
допомогти запобігти і зменшити ризики, пов’язані при відправці
своїх журналістів у зони військових дій. Зазначені принципи
є необхідною закономірністю у роботі кожного журналіста, адже
без зобов’язань як з одного боку ЗМІ, органів державної влади, так
і самих журналістів, з іншого — не може плідно та злагоджено розвиватися співпраця на благо народу. Звичайно, сучасні засади правової держави не дозволять, щоб пошук гарячої інформації відбувався без вільної згоди на те самої особи, яка має володіти
необхідним досвідом. Безперечно матеріально-технічне забезпечення, страхування та психічна підготовка забезпечать швидку та
якісну роботу на будь-якому континенті.
Тим не менше, головною проблемою у сфері захисту журналістів
під час збройних конфліктів є дещо декларативний характер правової бази, адже питання про захист прав журналістів набуло розголосу приблизно років 30 тому. На разі не відомі випадки, щоб когось із
винуватців у посяганні на життя чи вбивстві українських журналістів у зонах воєнних конфліктів притягали до відповідальності. Хоча
випадки смертей є непоодинокі, та видно це нікого не спиняє у вчиненні таких злочинів. Зокрема, Валерій Глездєньов та Тарас Процюк
стали жертвами воєнного конфлікту в Афганістані та Іраку.
Отже, останні події на Україні ще раз доказують, що професія
журналіста є надзвичайно складною та небезпечною. Так, в зв’язку з
подіями в Криму, кримські журналісти потерпають від залякувань,
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шантажу та репресій. Якщо держава врегулює механізм незалежного правового захисту журналістів, то цим вона впіймає двох зайців
відразу. По-перше, забезпечення безпеки самих журналістів, а подруге, наші громадянські права-вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Журналіст, як і будь-який політичний активний громадянин,
просто не може не мати своїх поглядів на ті чи інші події і явища
сучасності, не може не мати свого ставлення до героїв і персонажів
історичної дійсності. Так же, як і всі інші громадяни, він має цілковите право оприлюднити свою точку зору, не боячись за своє життя.

МІЖНАВРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СИСТЕМІ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Мисак О.І.
магістр права, старший викладач кафедри бізнесу і права
Вінницький соціально-економічний інститут, к.тел. (097)-5337877

Одним із сучасних ключових питань теорії права є проблематика пов’язана з класифікацією юридичної відповідальності.
Зазвичай виділяють види юридичної відповідальності за галузями
права, тобто традиційні види юридичної відповідальності — ті, що
визнаються всіма науковцями, існування яких є безспірними.
Серед такої класифікації виключення становить міжнародно-правова відповідальність, що не є галузевим видом юридичної відповідальності. Однак її існування не викликає заперечень серед науковців [1, с.432], хоча вона є малодослідженою у загальній теорії права.
Сучасний глобалізований світ вимагає тісного взаємозв’язку
між державами, за таких обставин право відіграє важливу роль у
динамічному процесі світового розвитку та протистояння світовим
загрозам. Міжнародно-правова відповідальність є правовим явищем
принципи і норми якого, визначають, зокрема, для держав, юридичні наслідки міжнародно-протиправних діянь, а також заподіяння
шкоди внаслідок діяльності, незабороненої правом [2, с. 63], — підкреслює професор І.І. Лукашук.
Більшість науковців пов’язують юридичну відповідальність
виключно з протиправною поведінкою, правопорушенням, що
тягне за собою негативні наслідки — покарання, санкції, державний
примус. Йдеться про негативну (ретроспективну) юридичну відпові98
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дальність, а правомірні дії суб’єктів у дефініцію правової відповідальності не включені. Необхідно зазначити, що ця теорія нині є
дещо застарілою. Негативний аспект юридичної відповідальності
загалом та міжнародно-правової відповідальності як її виду настає у
випадках невиконання правових норм і ґрунтується на правових
нормах, що встановлюють юридичну відповідальність. Негативна
відповідальність — це обов’язок суб’єкта зазнавати втрат за порушення приписів соціальних норм [3, 17]. Відтак, відповідальність
полягає в осуді правопорушення (правопорушника) та встановлення
для правопорушника певних негативних наслідків. Ретроспективна
юридична відповідальність настає лише після скоєння протиправного діяння, ґрунтується на державному примусі, має негативні наслідки та існує як у матеріальній, так і у процесуальній формах.
Проте, юридичну відповідальність не потрібно сприймати лише
як наслідок правопорушення, негативну реакцію держави на правопорушення, відповідальність у широкому сенсі та міжнародно-правова відповідальність, зокрема, має і позитивний аспект. Позитивна
юридична відповідальність є засобом, завдяки якому відповідальність реалізується у правомірній поведінці суб’єкта, є підґрунтям
для дотримання та виконання норм права, що певним чином має
заохочуватись. Отже, постає необхідність дослідження міжнародноправової відповідальності як у її позитивному так і негативному значенні, але пам’ятаючи, що вони є елементами одного правового
явища — юридичної відповідальності і у своїй єдності, доповнюючи
одна одну, є узагальненим виразом цієї правової категорії.
Аналізуючи останні тенденції розвитку загальної теорії права,
зазначимо, що поступово формуються нові наукові погляди, зокрема, щодо міжнародно-правової відповідальності у системі видів
юридичної відповідальності. Необхідною умовою підвищення
ефективності юридичної відповідальності та її видів є вдосконалення механізму її дії.
Список використаних джерел
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ДОКАЗИ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Михалишин М.О.
студент групи ПЗ-32 Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Доказування є найбільш складною, трудомісткою роботою
в діяльності правоохоронних органів, у тому числі і господарських
судів. Пояснюється це тим, що в процесі доказування, по-перше,
доводиться мати справу з фактами, подіями ретроспективного
характеру які, як правило, не можна сприйняти безпосередньо, подруге, в процесі доказування зазвичай діють дві сторони з протилежними інтересами, які не тільки представляють докази в обґрунтуванні своєї позиції, але нерідко намагаються спростувати чи
знецінити докази іншої сторони, по-третє, докази з часом можуть
втрачатися, втрачати свою переконливість в силу різних об’єктивних обставин.
Судове доказування в цивільному процесі — це логіко-практична діяльність осіб, які беруть участь у справі, і суду по встановленню наявності або відсутності обставин, що мають значення для
правильного вирішення справи.
Весь процес доказування — логічний процес, за допомогою
якого суд доходить висновку про наявність або відсутність тих або
інших фактів, явищ, дій, відносин, зв’язків тощо. Як логічний процес, це — процес мислення, єдиний у своїй суті незалежно від предмета розумової діяльності.
Доказування — розумова і практична діяльність компетентних
учасників процесуальних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають
значення для правильного вирішення справи.
Метою доказування є встановлення істини у конкретній справі
і вирішення спору між сторонами.
Предмет доказування — це коло фактів, які необхідно встановити для правильного вирішення цивільного спору. До таких фактів належать обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи
заперечення або які мають інше значення для вирішення справи та
які належить встановити при ухваленні судового рішення.
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Всю сукупність фактів (обставин), які встановлюються в процесі судового доказування, називають «межею доказування», що
ширше за поняття «предмет доказування».
Факти (обставини), які включені в предмет доказування, належать доказуванню в суді, але з цього є виключення. Згідно зі законодавством є три види фактів, які не потребують доказування:
– визнані цивільним судом загальновідомими;
– преюдиційні;
– презумпційні.
Класифікація доказів — це групування доказів за певними ознаками.
Залежно від способу формування докази поділяються на первісні і похідні. Первісними називають докази-першоджерела, похідними — докази, що відтворюють зміст іншого доказу.
За характером зв’язку змісту доказів з тими фактами, які необхідно встановити, докази поділяються на прямі, які вказують на
наявність чи відсутність факту, і непрямі, які дозволяють зробити
не один, а кілька ймовірних висновків про факт.
За джерелом одержання докази поділяються на особисті і речові залежно від того, хто або що є джерелом доказу — людина чи
матеріальний об’єкт.
За формою існування докази можуть бути усними, письмовими
та речовими.
Під оцінкою доказів мається на увазі визначення судом достовірності та сили доказів. Достовірність означає, що відомості, які
вона надає, відповідають дійсності. Достовірний доказ повинен
бути отриманий з надійного джерела інформації та якісного процесу формування доказу. Достовірність визначають при порівнянні
кількох доказів, при оцінці всієї сукупності доказів по справі.
Достовірність — це якість доказів, яка характеризується точністю,
правильністю відображення обставин, які входять в предмет доказування.
Сила доказів теж важлива — це якість доказів, яка в основному
визначається при вирішенні справи, це якість сукупності доказів,
необхідних для вирішення справи.
Цивільний суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному розгляді в цивільному процесі всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законодавством України. Ніякі докази не мають для
цивільного суду заздалегідь встановленої сили.
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МОТИВАЦІЯ ДОТРИМАННЯ
ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА
Мурашин О.Г.
д.ю.н., професор, Університет «Україна».

Відомо, що дотримання — форма реалізації юридичних норм,
яка полягає у пасивній поведінці суб’єктів, утриманні від заборонених діянь (наприклад, не порушення водіями транспортних засобів
обмежень щодо швидкості руху на автомагістралях). Цю форму
називають формою безпосередньої реалізації, тому що суб’єкти
права реалізують приписи правових норм безпосередньо, самостійно, по за процесом своєї діяльності, щоб досягти тих чи інших матеріальних або ідеологічних результатів. Погодження своєї власної
поведінки з вимогами норм права є важливим фактором у формування активної життєвої позиції самих громадян. Людина ураховуючи заборони, що містяться у диспозиціях норм, має повне право
вимагати цього ж від інших. Це створює найбільш сприятливі умови
для використання особою своїх прав і свобод. При мотивації учасниками суспільних відносин власної поведінки під час реалізації
забороняючих норм важливе значення належить самосвідомості,
яка виступає умовою і засобом управління людиною собою.
Поведінка людей зазвичай несе тут яскраво виражений моральний
характер. Забороняючі норми у своїй більшості є виразом простих
моральних вимог, що звернені до особи. Наприклад, особливість
кримінально-правових норм полягає в тому, що вони реалізуються
через глибоко усталені у свідомості людей моральні правила. Так
заборона вбивства — це перш за все морально-релігійна заборона, а
потім вже правова. Дотримання права відбувається непомітно.
Знаючи норми права можна будувати свою поведінку за звичкою
або на підставі усвідомленого відношення до них. Іноді дотримання
може здійснюватися і через внутрішню боротьбу мотивів, навіть
болісних для особи, але так чи інакше воно знаходить свій вираз у
непорушенні суб’єктом юридичних норм як беззаперечне керівництво своєю поведінкою. Іншими словами, дотримання як форма реалізації здійснюється в процесі правомірної поведінки в межах
загальних правових відносин. Дотримуючись, наприклад, кримінально-правових норм, суб’єкт права зазвичай не замислюється про
те, що його поведінка відповідає заборонам кримінального права.
Дійсно, якщо дотримуючись норми, ми не замислюємося про неї,
то вона як би не проходить через нашу свідомість, не є стимулом та
регулятором нашої поведінки в цій ситуації. В такому випадку
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дотримання заборони відповідає реалізації його правового аналогу.
Характерна особливість мотивації суб’єктами права власної поведінки при дотриманні правових норм полягає і в тому, що адресати
норм тут відмежовуються від суспільних відносин що витісняються,
не вступаючи у безпосередню активну взаємодію з іншими особами,
що наділені правами і обов’язками. Саме на цій підставі в юридичній літературі форми втілення правових норм в життя — використання, виконання, дотримання, окрім правозастосування, називають індивідуальними формами правореалізації. Це найбільш
характерне саме для реалізації забороняючих приписів, що встановлюють загальні юридичні обов’язки для здійснення яких не вимагається будь-яких активних дій з боку визначеного складу зобов’язаних осіб. Розглядаючи мотивацію учасників суспільних відносин в
ході дотримання норм у якості умови їх здійснення уявляється необхідним звернутися не тільки до організаційно-юридичного боку
правореалізації, а й до інших факторів мотивації формування правомірної поведінки суб’єктів. Право, що покликане дати простір та
гарантувати правомірну поведінку в якій знаходять прояв економічні та загальносоціальні закономірності знаходяться у глибокому,
органічному взаємозв’язку, взаємодії зі всією системою економічних, загальносоціальних, в тому числі психологічних регуляторів,
стимуляторів поведінки людей. Суб’єкт права в ході дотримання
юридичних норм керується у виборі варіанту поведінки різними
критеріями залежно від конкретної життєвої ситуації. Однак щоб
домогтися здійснення людьми свідомих і позитивних вчинків у
сфері правореалізації на підставі сталих мотивів, правомірної поведінки, необхідно більш повно інформувати їх про діюче законодавство, постійно підвищувати їх правову свідомість і правову культуру.

ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ
Нечипоренко І.О.
група ПЗ-44 Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Людині надається можливість особисто виконувати процесуальні дії, самому пред’являти позов, укладати мирову угоду,
відмовитися від позову чи визнати позов, заявляти клопотання
в процесі то, в цьому і полягає актуальність даної теми.
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Цивільна процесуальна дієздатність — це здатність особисто
здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої
обов’язки в суді, тобто здатність особисто здійснювати процесуальні дії. Цивільна процесуальна дієздатність громадян настає в
повному обсязі з досягненням повноліття, тобто з 18 років.
Юридичні особи мають процесуальну дієздатність з моменту
виникнення.
Для особистої участі в цивільній справі недостатньо володіти
тільки правоздатністю, необхідна ще й цивільна процесуальна дієздатність. Таким чином, змістом цивільної процесуальної дієздатності є здатність особисто здійснювати процесуальну діяльність,
яка породжує відповідні юридичні наслідки.
Особа вважається повнолітньою, якщо вона досягнула вісімнадцяти років. Це означає, що у разі реєстрації шлюбу фізичної
особи, яка не досягла повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.
Цивільна процесуальна дієздатність тісно пов’язана з цивільною дієздатністю. Так, відповідно до законодавства особи у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років володіють неповною цивільною дієздатністю, законодавство України регулює питання обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, а неповнолітні особи
віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи,
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді
у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть
участь, якщо інше не передбачено законом.
Це означає, що особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років згідно законодавства мають право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, самостійно
здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом, бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими
документами юридичної особи, самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) та розпоряджатися вкладом, внесеним
нею на своє ім’я.
Що ж до осіб, обмежених у цивільній дієздатності, то такі
фізичні особи можуть самостійно вчиняти лише дрібні побутові
правочини. Крім того, відповідно до Цивільно процесуального
прав поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна
дієздатність якої була обмежена, здійснюється за рішенням суду за
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заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім’ї або
органу опіки чи піклування.
Особа,яка не досягла чотирнадцятирічного віку, не має цивільної процесуальної дієздатності, однак якщо спір стосується її прав
чи інтересів, то вона має цивільну процесуальну правоздатність і
саме вона є особою, яка бере участь у справі. Тому стороною у таких
справах слід зазначати малолітнього.
Цивільною процесуальною дієздатністю наділені усі юридичні
особи з моменту їх реєстрації до припинення юридичної особи.
На нашу думку , ніхто не може бути обмежений у дієздатності
інакше як за рішенням суду, обмеження дієздатності іншими
суб’єктами повинні бути покарані відповідно до закону. Тому
фізичні особи своїми діями можуть набувати для себе цивільні процесуальні права і самостійно їх здійснювати , а також створювати
для себе цивільні процесуальні обов’язки.

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ У СТАРОДАВНІХ КРАЇНАХ
Нужна Д.В.
1 курс, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н.,
доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації
Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Актуальність вибраної теми полягає у тому що, держава як організація політичної влади, система органів управління, за допомогою яких здійснюється управління в інтересах усього суспільства чи
певної його частини, та право як система загальнообов’язкових
правил поведінки, встановлених або санкціонованих державою,
існували не завжди. Вони виникли на певних етапах, у певні періоди соціального розвитку людства. За первіснообщинного ладу їх ще
не було. Згодом разом з його розпадом — з появою приватної власності, майнової нерівності, рабства, обміну і торгівлі, формуванням
соціально-економічних класів чи груп з різноманітними, нерідко
протилежними, інтересами та інших факторів виникає потреба у
створенні такої організації суспільства, яка б відповідала новим
умовам його розвитку.
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Найдавнішими державами і системами права в історії людства
були держави і правові системи Стародавнього Сходу. Вони виникли у південно-західній частині Азії та північно-східній Африці.
Саме тут створено колиску людської цивілізації, письменності,
культури тощо. У межиріччі Тигру та Євфрату виникли стародавні
Шумер і Аккад, згодом Вавилонія і Ассирія. По сусідству з ними
розташувалися Хеттська держава, Фінікія, єврейські (семітські)
царства, потім — Персія, Урарту та ін. В Африці, у долині річки Ніл,
знаходився Єгипет. До цієї групи країн належать також Стародавні
Індія та Китай.
Родючі землі, здебільшого сприятливі кліматичні умови, великі, повноводні ріки зумовили швидкий перехід людства від кочового до осілого, землеробського способу життя. Водночас розвивалися скотарство, ремесло, обмін, торгівля. Особливості клімату і
своєрідність ґрунтів, наявність великих просторів пустелі, засушливі періоди року, що наставали після надмірних опадів і повені,
зумовили необхідність штучного зрошення земель. Будівництво
каналів, водоймищ та інших іригаційних споруд, осушення боліт
були і є на сьогодні основою східного землеробства.
У Вавилоні, Єгипті, Індії, Китаї та інших країнах здавна навчилися використовувати повноводдя великих рік для зрошення полів.
Високий рівень води, який наставав, коли у верхів’ях рік випадали
великі дощі, у горах розтавали сніги, використовували для наповнення водоймищ, каналів.
Звичайно, одна людина чи навіть вся родина не в змозі була
прокопати зрошувальні канали, особливо до віддалених від ріки
земель, або споруджувати дамби чи у випадку необхідності підняти
воду на вищий від поверхні ріки рівень тощо. Вітри з пустелі засипали іригаційні споруди піском, і щороку для їх розчищення доводилось також докладати великих зусиль. До того ж території деяких
країн, зокрема Індії, Китаю, були вкриті дрімучими лісами, джунглями, які вирубували, вивільнюючи простори для землеробського
господарства.
Всі ці роботи люди виконували гуртом — селищами, общинами.
Саме тому сусідська або територіальна община зберігалася у них
упродовж тривалого часу, навіть незважаючи на виникнення перших державних утворень. Цими ж причинами пояснюється й існування спільної общинної власності на землю, оскільки розвиток
приватної власності на неї неминуче ускладнив би реалізацію
широкого і складного плану будівництва іригаційних споруд.
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Отже, відсутність приватної власності на землю, зокрема на
перших етапах виникнення і розвитку держави, є характерною
рисою країн Стародавнього Сходу. Земля належала общинам, храмам, царям.

ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТІЙ ТРУДОВИХ ПРАВ
ПРАЦІВНИКА
Овечко І.М.
1 курс, ОКР «спеціаліст», ПРс-1.1, спеціальність «Правознавство»
Луцький інститутозвитку людини, к.тел. (095)-06756997
Науковий керівник: Пікалюк С.С., ст. викладач кафедри права

Трудова правосуб’єктність і система основних трудових прав,
свобод і обов’язків не вичерпують змісту правового статусу працівника, бо ці елементи характеризують його правове становище лише
частково. Якщо працівник має в своєму розпорядженні право, він
має одночасно мати гарантію його здійснення.
Сукупність всіх юридичних гарантій і становить самостійний
елемент змісту правового статусу працівника. Своїм регулюючим
впливом вони охоплюють всі стадії трудового правовідношення‚
торкаються окремих сторін безпосередньо пов’язаних з трудовими
правовідносинами. До гарантій реалізації трудових прав громадян
можна віднести, насамперед, діяльність служби зайнятості, що
забезпечує рівну можливість всім громадянам в одержанні професійної освіти і працевлаштуванні. Також до гарантій реалізації трудових прав працівників можна віднести встановлення мінімального розміру і порядку виплати заробітної плати. Важливою гарантією
реалізації працівником права на відпочинок є законодавче встановлення мінімальної тривалості відпочинку. У чинному трудовому
законодавстві це питання регулюється окремими нормами розділу
IV КЗпП — «Робочий час», що закріплюють граничну тривалість
робочого часу, розділом V КЗпП — «Час відпочинку» і законом
України «Про відпустки» [1].
Гарантії охорони трудових прав працівника у науковій літературі прийнято поділяти на матеріально-правові і процесуально-правові (захисно-процесуальні) [2, с.71].
До матеріально-правових гарантій охорони трудових прав працівника слід віднести, насамперед, заборону необґрунтованої
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відмови в прийомі на роботу. Наступною матеріально-правовою
гарантією охорони трудових прав працівників є заборона вимагати
при прийомі на роботу документи, не передбачені законодавством.
Матеріально-правовою гарантією охорони трудових прав працівника є також вичерпний (що не підлягає розширеному тлумаченню) перелік підстав розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця і встановлення певного порядку розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця, порушення якого спричиняє
незаконність звільнення. Такий перелік міститься в статтях 40 і 41
чинного КЗпП України.
Матеріально-правові гарантії охорони трудових прав служать
превентивним заходом проти порушення трудових прав працівника. Забезпечення ж повної реалізації наданих працівникам прав
C.М. Прилипко справедливо пов’язував не тільки із закріпленням у
законодавстві правових засобів, що перешкоджають порушенню
трудових прав, але й зі створенням ефективної системи відновлення цих прав [3, с.167]. У цьому полягає основне призначення захисно-процесуальних гарантій прав працівника.
Одним із різновидів захисно-процесуальних гарантій є право
працівника на позасудовий захист своїх прав. Позасудовий захист
включає можливість звернення зі скаргою до органів прокуратури,
виконавчої влади, а також право на позасудове вирішення трудових
розбіжностей в юрисдикційному органі на підприємстві — КТС.
Основні гарантії трудових прав працівника слід розглядати, як
засоби‚ способи та умови‚ що відображають головні напрями законодавства про працю з забезпечення реалізації основних трудових
прав працівників. Закріпленню основних гарантій трудових прав
працівника має бути присвячена окрема стаття в новому Трудовому
кодексі України.
Список використаних джерел
1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року //
Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375. — Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Козуб І. Конституційні принципи трудового права / І.Козуб //
Підприємництво, господарство і право. — 2013. — №4. — С. 71-77.
3. Трудове право України [Текст]: підруч. для студентів юрид. спец.
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МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК
І РОЗВИТОК ЙОГО СТРУКТУРИ
Омельченко Максим Володимирович
5 курс, група МІ-51/15, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Міжнародний інвестиційний ринок являє собою чи не найскладніший акумулятивно-розподільчий механізм у сучасній світогосподарській системі. Його формування і розвиток ґрунтуються
на взаємодії національних інвестиційних ринків і глобалізації економічного розвитку. Для розуміння ролі інвестиційного ринку у
внутрішній економічній системі необхідно його специфічні функції у цій системі відокремити від функцій інших ринків. У найбільш широкому плані виділяють: факторні, товарні та фінансові
ринки.
Фінансові ринки виконують життєво важливу функцію в економічній системі — вони спрямовують заощадження, що йдуть в
основному від домогосподарств, до тих об’єктів (індивідуальних чи
інституціональних), які потребують ресурсів, що перевищують їхні
поточні прибутки. Більшість ресурсів акумулюються фінансовими
ринками для забезпечення інвестиційної діяльності фірм та урядів.
Потоки капіталів через фінансові ринки можуть бути згрупованим за
певними ознаками, зокрема як грошовий ринок та ринок капіталів.
Інвестиційний ринок можна визначити як ринок, що регулює
сукупність економічних відносин, які виникають між продавцем та
покупцем інвестиційних ресурсів. Відповідно до цього визначення,
міжнародний інвестиційний ринок — це регулятор сукупності економічних відносин, що виникають між продавцем інвестиційних
ресурсів та їх покупцем, які є резидентами різних країн. Як ключовий сегмент фінансового ринку, він має яскраво виражену інтегративну специфіку по відношенню до інших ринків.
Зазначимо, що потоки ресурсів на міжнародному фінансовому
ринку досить мінливі у географічному, функціональному та інституціональному аспектах.
Концентрація у розвинутих країнах характерна і для портфельного інвестування та міжнародних інвестиційних кредитів.
Останніми роками спостерігається формування декілька нових
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центрів «інвестиційної активності». Це, зокрема, Мексика (якій
США планує виділити до 50 млрд дол. для реалізації інтеграційних
програм), землі колишньої Східної Німеччини (які потребують
загальних інвестицій на суму близько 200 млрд німецьких марок),
Китай, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, окремі європейські країни з перехідними економіками (Росія, Польща, Угорщина,
Чехія, Словаччина). Під впливом сек’юритизації суттєво видозмінюється функціональна структура міжнародного інвестиційного
ринку.
Зрозуміло, що функціонування міжнародного інвестиційного
ринку можливе лише у тісній взаємодії з валютним ринком.
Валютний ринок не лише обслуговує інші ринки, але має й власну
структуру та механізм саморозвитку. Щоденні обсяги купівлі-продажу валют сягають сотень млрд дол. США. Провідними центрами
проведення валютних операцій є Велика Британія, США, Японія,
Сінгапур, Гонконг, Швейцарія, Німеччина, Франція, Австралія,
Канада.
У цілому для сучасного міжнародного інвестиційного ринку
характерним є постійна диференціація, диверсифікація його окремих сегментів, переважно глобальний характер функціонування.
Аналіз попиту та пропозиції на прямі інвестиції на міжнародному
інвестиційному ринку базується на теорії Кейнса про граничну
ефективність інвестування та на теорії Тобіна. Інвестиційні видатки виникають з попиту на реальні активи. Ці видатки є різницею
між поточним сукупним попитом на реальні активи та існуючою
кількістю активів.

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Орловська Ірина Григорівна
к.ю.н., доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Удосконалення державно-управлінської діяльності неможливе
без всебічного та належного аналізу факторів, що впливають на неї.
Контроль є одним з інструментальних чинників демократичного
державотворення.
Як відомо, розрізняють два види контролю в системі державносуспільних відносин — державний і громадський контроль. За спів110
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відношенням державного і громадського контролю, їх взаємозв’язками можна безпосередньо визначити, який режим панує в державі — авторитарний чи демократичний.
Державний контроль є однією з найважливіших функцій виконання владних повноважень. Державний контроль має статус важливого чинника ефективності управлінських рішень і є необхідною
умовою їхнього реального виконання.
Державний контроль забезпечується органами державної влади —
законодавчою, виконавчою і судовою, та виявляється у різноманітних формах управлінського та фінансового контролю.
Громадський контроль, як вид соціального контролю, здійснюється об’єднаннями громадян та окремими громадянами. Як показує практика, громадський контроль є функцією громадянського
суспільства, тому являється способом залучення населення до
управління суспільством та державою. Він є важливою формою
реалізації демократії, оскільки дає можливість населенню брати
участь у державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, активно впливати на діяльність органів державної влади
та місцевого самоврядування.
Особлива роль у системі контролю належить контролю в органах місцевого самоврядування, оскільки саме ці органи найбільш
наближені до населення та щоденно із ним співпрацюють.
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339
«Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» визначено, що контроль за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади покладається на відповідні місцеві держадміністрації
та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадках,
передбачених законодавством, — на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи (далі — органи,
що здійснюють контроль). Контроль здійснюється шляхом аналізу
актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок
діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» державний контроль за діяльністю органів
і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
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Конституцією та законами України, і не повинен призводити до
втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
Таким чином, можна дійти висновку, що розгалужена, багатофункціональна, методологічно й технологічно неоднорідна вітчизняна система контролю у сфері державного управління на сьогодні
усе ще за формою і змістом далеко не відповідає покладеним на неї
завданням. Ефективний контроль є важливим для досягнення
успішної діяльності будь-яких організацій й, насамперед, у діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування.
Оптимізація системи суб’єктів контролю за діяльністю вищезазначених органів повинна передбачати зменшення кількості державних органів, наділених контрольними повноваженнями, посиленням засад спеціалізації їх діяльності, що у свою чергу,
сприятиме і впорядкуванню законодавчих засад їх діяльності.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Пашуля О.В.
V курс, група Прз 5.1(с), спеціальність «Правознавство»
Луцький інститут розвитку людини «Україна» к. тел. (050)-803-95-15
Науковий керівник: Попов А.А., к.ю.н., доцент

В Конституції України [1, ст. 51] закріплено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття, аналогічна норма закріплена в Сімейному кодексі України. Зазвичай догляд за дитиною
покладається на обох батьків в рамках існування їхньої сім’ї.
Таким чином аліментами слід розглядати всяку матеріальну
допомогу, що надається в силу закону одному з подружжя, родичам,
своякам, фактичному вихователю.
Також аліментні правовідносини характеризуються певними
особливостями.
По-перше, підстави їх виникнення визначені лише законом.
По-друге, аліментні зобов’язання є безоплатними, тобто
вони не можуть бути витребувані назад, навіть у випадку помил112
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кового стягнення. Виняток становлять випадки, коли вимога
про стягнення аліментів базується на підроблених документах
(відомостях).
Існують дві найбільші проблеми в аліментних правовідносин:
– по-перше, це проблема пов’язана з визначенням розміру аліментів,
– по-друге, проблема з несплатою аліментів.
Відносно першої проблеми — варто зазначити, що рішення за
такими позовами судді через надмірну завантаженість виносять
не заглиблюючись у подробиці і в результаті далеко не завжди
можна отримати об’єктивний розмір аліментів на утримання. Як
зазначив Гопанчук рішення по справі про стягнення аліментів
звучать майже однаково, при цьому як позивач так і відповідач
навіть не намагаються скористатися правами які їм надаються
законом [5].
Це стосується і проблеми навмисної несплати аліментів. Якщо
і після винесення судового рішення , аліменти не сплачуються,
завершальною стадією судового провадження є виконавче провадження. То державним виконавцем визначається розмір заборгованості із сплати аліментів. Під час обчислення заборгованості по
сплаті аліментів не менш важливим є врахування вимог ч 1 ст. 196
СК України при виникненні заборгованості по аліментам з вини
особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі
одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення [2, ч.1 ст. 196].
Також відповідно до Цивільного кодексу України (надалі ЦК
України) боржник, який прострочив виконання грошового
зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму
боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити
3% річних з простроченої суми, якщо законом або договором не
встановлений інший розмір процентів [3, ст. 625].
Отже ситуація з несплатою аліментів, виникла не через недосконалість Сімейного кодексу. Навіть чинний Кримінальний кодекс
України, передбачає покарання за ухилення від сплати аліментів на
утримання дітей, однак, як свідчить практика, лише в половині
кримінальних справ суд знаходить підстави для винесення обвинувального вироку [4, ст. 164].
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ПОЗИВАЧ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Підгорецька Єлісавета Миколаївна
Студент групи ПЗ-43, Інститут права та суспільних відносин,
коледж «Освіта». Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри
цивільного, господарського та кримінального права.

Права та свободи людини і громадянина захищені Конституцією України. Кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Для того, аби
суд прийняв цивільну справу до свого провадження, розглянув її та
постановив рішення, необхідно, щоб заінтересована особа реалізувала своє право і звернулася до суду за захистом порушеного або
оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу. Саме
тому дана тема є надзвичайно актуальною.
Позивач (actor) — це особа, на захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої порушується цивільна справа в
суді та розпочинається цивільний процес.
Позивач є активною стороною, тому що він спрямовує свою
вимогу для того, щоб цивільна справа була відкрита з метою захисту своїх прав та інтересів. Вона може заявити про це вимогу судові
особисто або в її інтересах, у передбачених законом випадках,
можуть звернутись із заявою до суду прокурор, органи державного
управління, профспілки, інші особи.
Позивач має певні ознаки: є особою, у якої виник спір про
право цивільне; веде процес у справі від свого імені; з приводу його
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справи постановлюється судом рішення; на позивача поширюються всі правові наслідки законної сили судового рішення; може
нести судові витрати; правосуб’єктність допускає процесуальне
правонаступництво.
З огляду на зазначене, позивачем іменується та сторона
у цивільному процесі, яка звернулась з відповідною цивільною
позовною заявою до суду та переконана, що її права порушені чи
оспорюються.
Перелік прав та обов’язків, які закладені в законодавстві, можливо класифікувати на 2 групи: загальні та спеціальні.
До загальних належать такі процесуальні права сторін, які
мають також і інші особи, які безпосередньо беруть участь у цивільному процесі, зокрема право знати про дату, час і місце судового
розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі
та стосуються їхніх інтересів, знайомитись з матеріалами справи,
заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення та багато інших.
Друга категорія прав сформульована законодавцем у Цивільному процесуальному кодексі:
1. Позивач має право протягом усього часу розгляду справи
збільшити або зменшити розмір позовних вимог (але не може змінити підставу або предмет позову протягом усього часу розгляду
справи) або відмовитися від позову. При цьому необхідно враховувати положення ст. 193 ЦПК, відповідно до якої під час судових
дебатів не можна подавати нові докази, заяву про залишення позову без розгляду, збільшувати або зменшувати розмір позовних
вимог.
2. Позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити
предмет або підставу позову.
3. Окремо виділяється законодавцем таке спеціальне право, як
відмова від цивільного позову, яке позивач може застосувати не
тільки в межах розгляду цивільної справи в суді першої інстанції, а
й у апеляційній та касаційній інстанціях — до закінчення такого
апеляційного чи касаційного розгляду.
Отже, дуже важливо, щоб громадяни вміли правильно керуватись своїми правами та обов’язками, а також, щоб вміли чітко
обґрунтовувати свої позовні вимоги. На нашу думку, необхідно до
прийняття позивної вимоги обов’язково ознайомлювати їх з правами та обов’язками письмово.
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
ПОЗА ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ В ОРГАНАХ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
Правило О.В.
5 курс, група ЗПЗ-505м,спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Терещенко А.Л., к.ю.н, доцент

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013р. №9
було затвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.
Цей порядок визначає процедуру підтвердження медичною
комісією факту народження жінкою дитини поза закладом охорони
здоров’я у разі, коли таким закладом не проводився огляд жінки та
дитини.
Комісія розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини за письмовою заявою жінки, яка народила дитину,
або її чоловіка, родичів, інших осіб, представника служби у справах
дітей.
Пунктом 4 Порядку визначено, що заявник не пізніше одного
тижня з ймовірного дня народження дитини, факт народження
якої потребує підтвердження, подає комісії такі документи:
Письмову заяву( у довільній формі)
Паспорт, або інший документ, що посвідчує особу
Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення
лікарні або виписку з медичної карти амбулаторного(стаціонарного) хворого за формою відповідно № 113/о або 027/о, затвердженою
МОЗ ( у разі наявності)
Результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених
під час вагітності жінки( у разі наявності)
Копію картки виклику медичної швидкої допомоги за формою
№ 109/о, затвердженою МОЗ ( у разі наявності)
Довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила
дитину, та дитиною ( у разі наявності)
Медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася, та
медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувальнопрофілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту
народження дитини ( у разі наявності).
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Інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з пологами ( у разі наявності).
У разі відсутності медичних довідок, зазначених у підпункті 7
пункту 4 Порядку, комісія приймає рішення про обов’язковий
огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду.
За результатами аналізу документів, зазначених у пункті 4
Порядку, комісія не пізніше 10 календарних днів з моменту їх отримання приймає рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини та складає висновок за встановленою формою у двох примірниках
Один примірник видається заявникові( у разі підтвердження
факту народження дитини)для пред’явлення до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану, а-другий залишається у комісії
Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони
здоров’я, під наглядом якого перебуває дитина, видає на підставі висновку комісії заявникові медичну довідку про перебування дитини під
наглядом лікувального закладу за формою № 103-1/о, затвердженою
МОЗ, яка є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
Таким чином, для державної реєстрації народження дитини,
народженої поза межами лікувального закладу, батьки дитини
подають паспорти або паспортні документи, що посвідчують їх
особу, свідоцтво про шлюб, медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок комісії щодо підтвердження факту народження дитини.

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОПРАВОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Раковська Є.О.
студентка V курсу, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Ямкова І.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного,
господарського, кримінального права

Розглянувши та проаналізувавши постанови Вищого господарського суду можна зробити висновки про те, що проблема розмежування господарсько-правової і цивільно-правової відповідальності
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є не повністю вирішеною. Суб’єкти господарювання можуть бути
притягнені не лише до господарсько-правової відповідальності, а й
до інших видів відповідальності, серед них також цивільно-правова, тому питання розмежування цивільної та господарської відповідальності є досить важливим.
Перш за все потрібно звернути увагу на джерела регулювання цих
двох видів правової відповідальності, так п. 22 ст. 92 КУ стверджує, що
виключно законами України визначаються загальні засади цивільноправової відповідальності, проте Цивільний кодекс України не надає
повної необхідної інформації про інститут цивільно-правової відповідальності і його загальних засад, а через те, що всі норми містяться
в різних розділах і главах — не утворюється єдиний комплекс. Не систематизованість правових норм — є суттєвим недоліком.
Необхідно звернути увагу на те, що розробка Господарського
кодексу України була дещо коректніша, в господарському кодексі
існує положення про господарсько-правову відповідальність,
а саме розділ V«Відповідальність за порушення у сфері господарювання», отже на відміну від Цивільного кодексу в цьому випадку
можна стверджувати про наявність систематизованого комплексу
правових норм. Господарський кодекс регулює правове поле впливу господарсько-правової відповідальності на відміну від ЦК,
а саме п. 1 ст. 216 ГК стверджує, що «учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій»
Жоден з вище зазначених кодексів не визначає види або форму
відповідальності, ЦК містить лише перелік способу захисту цивільних прав, ГК розмежовує спосіб впливу через господарські санкції
на особу, яка вчинила правопорушення у сфері господарювання і
яка має відшкодувати завдані збитки, понести відповідальність.
Щодо визначення цивільно-правової відповідальності та її
характерних ознак, в юридичній літературі вже багато років точиться дискусія. Зокрема, поняття цивільно-правової відповідальності
нерідко пов’язують з санкцією за правопорушення. У найбільш
загальному вигляді цю позицію можна сформулювати так: цивільно-правова відповідальність — це санкція за порушення цивільного законодавства (О. Йоффе). Тобто до правопорушника застосовуються санкції майнового характеру, які спрямовані на відновлення
порушених прав та полягають у відшкодуванні збитків, стягненні
неустойки чи пені.
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Господарсько-правова відповідальність за своєю природою
дуже схожа і максимально наближена до цивільно-правової відповідальності. Така схожість зумовлена тим, що господарське право, і
зокрема, інститут відповідальності суб’єктів господарювання є
похідними від цивільного права.
Є два основних підходи для вирішення цієї проблеми, це втілення господарсько-правової відповідальності як окремого виду
інституту правової відповідальності у роботах вітчизняних науковців; більш чітка систематизація правових норм, які регулюють правові засади відповідальності, а також виділення господарсько-правової відповідальності з цивільно-правової відповідальності.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ:
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Ратушний Богдан Віталійович,
2 курс, спеціальності «Правознавство»
Центральноукраїнського юридичного коледжу
Ткаченко Ірина Миколаївна,
старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського
інституту розвитку людини

На сьогодні в Україні кожен третій випускник вищого навчального закладу — безробітний. Молоді спеціалісти досить часто працюють не за фахом, прагнуть виїхати за кордон.
Рівень безробіття серед молоді майже вдвічі вищий, ніж серед
працездатного населення загалом. Головною причиною є недостатня пропозиція для молоді робочих місць, пристойної заробітної
плати. Тому нині працевлаштовуються лише 20% молодих громадян. На ринку праці молодь має низький попит через невеликий
стаж роботи або відсутність його.
За таких умов сприяти працевлаштуванню молоді та молодих
спеціалістів повинні навчальні заклади на основі прямих контактів
із громадськістю та успішно функціонуючими підприємствами.
Головною умовою має бути підготовка психологічно врівноважених
не тільки дипломованих спеціалістів, а й працівників, здатних
швидко адаптуватися до динамічного ринкового середовища.
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Проблема полягає також у тому, що вчені-економісти не виокремлюють таке поняття, як ринок праці молодих спеціалістів,
а враховують цей ринок як загальний ринок усіх спеціалістів.
Разом з тим на сьогодні в Україні ще не напрацьована цілісна
концептуальна модель працевлаштування випускників державних
ВНЗ за умов ринкових відносин. Не розв’язані питання щодо прогнозу формування ринку праці, а також, й обґрунтування номенклатури спеціальностей. На сьогоднішній день молодь не може працевлаштуватися не стільки у відсутності робочих місць, скільки у
нездатності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів
знайти спільну мову. Роботодавці бажають відразу мати відданого
професіонала, який був би готовий працювати за середню зарплату
12 годин на день без вихідних. Натомість молоді спеціалісти бажають здебільшого протилежного. Збалансувати цей очевидний конфлікт інтересів мала б насамперед держава, оскільки молодь є майбутнім країни. Звідси постає необхідність напрацювання
ефективної державної політики щодо працевлаштування молоді,
особливо з огляду на ті негативні тенденції, які протягом тривалого
часу спостерігаються в економіці України. Окрім цього, загострення проблеми молодіжного безробіття тягне за собою цілу низку
соціальних небезпек. З іншого боку, вимоги роботодавців до майбутніх працівників щороку стають усе жорстокішими. До переліку
стандартних вимог на сьогодні входить не лише обов’язковість відмінного навчання, а й досконале знання комп’ютера та принаймні
однієї іноземної мови. Окрім того, все більшого значення працедавці надають наявності у претендентів на працевлаштування практичного досвіду роботи. Це змушує навчальні заклади переглянути
систему проходження студентами виробничої практики — випускники повинні добре розумітися на виробництві чи роботі в установах та організаціях.
Майже повна ліквідація державної системи розподілу випускників вищих навчальних закладів призвела до того, що їх працевлаштування повністю залежить від несформованого ринку праці.
У найскрутнішому становищі опинилися випускники інженерних
спеціальностей технічних навчальних закладів. Декого з них уже
поглинає невиробничий сектор — стихійна комерція, охорона різних об’єктів, тимчасові не фахові заробітки тощо .
Шляхом вирішення існуючої проблеми перевиробництва
в галузі освіти може стати запровадження системи планування підготовки кадрів, за якої держава має замовляти у ВНЗ стільки місць
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потрібної спеціальності, скільки може навчити та працевлаштувати, а комерційні установи здійснюють для себе за власні кошти підготовку в навчальних закладах спеціалістів з подальшим їх працевлаштуванням. Це дасть змогу державі забезпечити ринок праці
врівноваженим попитом і пропозицією, підприємствам — брати
безпосередню участь у підготовці своїх майбутніх кадрів, а для
молоді стане шансом самореалізуватися як особистість.
Список використаних джерел
1. Завіновська Т. Г. Економіка праці. / Т. Г. Завіновська. — К.: КНЕУ,
2003. — 300 с.
2. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини. /
П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський. — К.: ЦНЛ, 2004. — 440 с.
3. http://zik. com. ua/.
4. http://www. dcz. gov. ua/.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
Романюк Микола Володимирович
5 курс, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Важливою гарантією захисту прав і свобод людини у сфері адміністративного судочинства є право на перегляд судових рішень.
Одним із видів переглядів судових рішень в адміністративному
судочинстві є їх перегляд в апеляційному порядку, який є однією з
найважливіших гарантій справедливого здійснення правосуддя і
дотримання законності в адміністративному судочинстві. Водночас
апеляційне провадження хоча й має свої завдання, підстави для відкриття провадження, предмет доказування, процесуальну форму,
однак практика розгляду апеляційних скарг свідчить про необхідність удосконалення окремих елементів процесуального порядку
апеляційного провадження.
Адміністративна юстиція — це система спеціальних судових
органів, основним завданням яких в контроль за законністю діяль121
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ності та рішень публічної адміністрації; особливий процесуальний
порядок розгляду адміністративних справ з вирішення адміністративно-правових спорів між фізичними і юридичними особами,
з одного боку, і публічною адміністрацією — з іншого.
Таким чином, адміністративна юстиція є механізмом захисту
прав і законних інтересів особи від можливих порушень з боку
органів владних повноважень через спеціально утворені державою
органи — адміністративні суди.
Апеляційне провадження є факультативною стадією адміністративного процесу, під час якої суд апеляційної інстанції переглядає за апеляційною скаргою адміністративні справи та судові
рішення на предмет правильності застосування судом першої
інстанції норм права та встановлення обставин у справі, що виникає з податкових правовідносин, забезпечуючи законність і обґрунтованість судових рішень, захист прав, свобод та інтересів осіб, які
брали участь у справі, а також публічних інтересів. Отже, об’єктом
перегляду в суді апеляційної інстанції завжди є питання права
(тобто правильність застосування норм матеріального і процесуального права) та/або питання факту (правильність встановлення обставин і оцінки доказів судом першої інстанції).
Таким чином, з вище викладеного можна зробити висновок, що
апеляційному оскарженню підлягають судові рішення, прийняті
в загальному порядку позовного провадження, в порядку скороченого та окремого провадження. Апеляційне оскарження судових
рішень, прийнятих в порядку загального, скороченого або окремого провадження відбувається в загальному порядку, передбаченому
КАС України, за винятком деяких категорій судових рішень. Для
правильного вирахування строку апеляційного оскарження судових рішень у справах, що виникають з податкових правовідносин,
мають значення: вид судового рішення, яке оскаржується (постанова чи ухвала); в якому обсязі складено рішення: повному (в такому разі має значення дата проголошення судового рішення) чи
неповному (тоді має значення день отримання копії судового
рішення, складеного у повному обсязі відповідно до вимог ч. 3
ст. 160 КАС України); наявність в судовому засіданні під час проголошення постанови суду першої інстанції органу Державної фіскальної служби, який оскаржує таку постанову; в порядку якого
виду провадження прийнято рішення (загального, скороченого чи
окремого) та за якою формою провадження (загального чи письмового).
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НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Руснак Л.М.
здобувач кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права
Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Фрицький Ю.О., д.ю.н., професор

Адміністративно-правовий механізм забезпечення права на
охорону здоров’я формується і функціонує на основі загальних
закономірностей. При розгляді поняття «механізм забезпечення»
необхідно враховувати, що воно в широкому сенсі передусім
належить до соціальної сфери і виступає засобом практичного
вираження та забезпечення. Саме в механізмі втілена суть забезпечення як організуючої дії суб’єкта на об’єкт, як особливий різновид діяльності, призначеної для приведення у відповідність
з об’єктивними закономірностями. Цим визначається його місце
в теорії соціального управління. Механізм забезпечення проявляється в тому, що в ньому інтегруються основні елементи регулювання, він дає змогу визначити послідовність включення кожного
з елементів управлінської діяльності в управлінський процес,
а також встановлює способи взаємодії між окремими елементами.
Важливим постулатом є те, що механізм забезпечення пов’язаний
передусім із прийняттям і реалізацією управлінського рішення
[1, с. 75].
Таким чином, механізм забезпечення — це сукупність управлінських засобів, за допомогою яких здійснюється ухвалення
науково-обґрунтованого управлінського рішення і досягається
його ефективна реалізація. Суть механізму управління полягає в
тому, що, інтегруючи основні елементи управління, виступають
організаційним засобом, своєрідним управлінським інструментом
прийняття і реалізації управлінського рішення. Основними структурними елементами організаційно-правового механізму забезпечення права на охорону здоров’я є: система законодавства, яка
регулює відносини у сфері охорони здоров’я; об’єкт управління —
правовідносини, що виникають у цій сфері; суб’єкти управління
органи державної влади і організації, що взаємодіють між собою у
сфері охорони здоров’я; форми і методи адміністративно-правово123
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го регулювання у цій сфері; адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері охорони здоров’я. В Україні медична
допомога забезпечується через поліклініки (первинна допомога)
лікарями-терапевтами та лікарями-спеціалістами, а також у лікарнях (вторинна допомога) міського, районного та обласного рівнів.
Первинну медичну допомогу в сільських районах забезпечують
лікарі сільських лікарських амбулаторій [2, с. 95]. Проблеми: нераціональна організація системи надання медичної допомоги;
недостатність фінансових ресурсів. Проведене нами соціологічне
дослідження дозволило сформулювати такі висновки та зауваження: 30 % опитаних вважають проблемою те, що держава не фінансує інноваційну діяльність; на думку 85% респондентів, медицина
в нашій державі є досить відсталою від зарубіжних країн;
100% опитаних вважає, що сфера охорони здоров’я потребує
негайного реформування.
Вважаємо, що одним із шляхів подолання цих проблем є створення системи планування відвідувань профільних спеціалістів,
багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з кваліфікованим медичним персоналом та сучасним обладнанням. Тільки в
цьому випадку можлива повноцінна консолідація та якісна взаємодія держави, бізнесу та суспільства з питань охорони здоров’я громадян. Проте сьогодні в системі охорони здоров’я України наявна
ціла низка проблем структурно-управлінського характеру, що
потребують кардинальної зміни існуючого підходу до управління та
організації медичної допомоги.
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Найчастіше чисельність конституційного суду визначається
Основним законом держави і відповідним законом про орган конституційної юстиції. Головними чинниками, що впливають на
визначення чисельного складу конституційного суду, є його завдання (функції), структура, специфіка держави, в якій він створюється та інші обставини. Загалом у світі кількість суддів конституційного суду коливається від 4 (Андорра) до 19 (Російська
Федерація).
В Іспанії Конституційний суд складається з 12 суддів, які призначаються Королем Іспанії спеціальним королівським указом за
пропозицією обох палат Генеральних кортесів Іспанії — по 4 кандидатури від Конгресу депутатів і Сенату. Сенат висуває свої кандидатури обов’язково з урахуванням думки всіх законодавчих органів
автономних областей. Уряду Іспанії — 2 кандидатури. Генеральної
ради судової влади — 2 кандидатури. Термін повноважень суддів
становить дев’ять років На посаду судді можуть бути призначені
лише громадяни Іспанії, які мають юридичну освіту, досвід роботи
суддями або прокурорами, є викладачами вузів, державними службовцями, а також всі юристи з визнаним авторитетом і мають
щонайменше 15 років юридичної практики. Кожні три роки склад
суду оновлюється шляхом ротації третини суддів. Голова призначається Королем на 3 роки за пропозицією членів Конституційного
суду. Судді Конституційного суду незалежні і недоторканні протягом строку своїх повноважень.
Відповідно до статті 94 Конституції Німеччини Федеральний
Конституційний Суд Німеччини є самостійним і незалежним. Він
складається із 2-х сенатів, у кожен з яких входить по 8 суддів.
Половину його суддів обирає Бундестаг і половину Бундесрат. Цю
посаду вони займають протягом 12 років. Повторне обрання не
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допускається. Суддями Федерального Конституційного Суду обираються не тільки працівники органів юстиції, а й політичні діячі,
представники юридичної науки.
Поряд з основним складом в деяких країнах передбачений
інститут так званих неординарних суддів (для вирішення окремих
категорій справ), а також запасних суддів, заступників судді.
Наприклад, в Австрії Конституційний суд складається з Голови,
заступника Голови, 12 суддів і 6 запасних членів суду. Конституційний Суд Італії включає 15 ординарних суддів і 16 неординарних
членів суду, які обираються парламентом у тому ж порядку, що й
судді конституційного Суду. Поряд з основними суддями, останні
беруть участь у розгляді справ про обвинувачення Президента
Республіки в державній зраді або порушенні Конституції. На практиці ж Конституційному Суду не доводилось розглядати таких
справ.
Відповідно до Конституції України, а саме статті 148 Президент
України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України, отож КСУ
складається з 18 суддів.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин
України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу
юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років,
проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє
державною мовою.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять
років без права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.
Таким чином, можна зробити висновок, що склад і порядок
формування конституційного суду в Україні та зарубіжних країнах
багато в чому подібний, проте, звісно, кожна держава має свою специфіку у сфері конституційної юстиції.
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Савюк М. Ф.
аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна» Тел. 0976195275

В Європейському Союзі права людини є найвищими цінностями.
Декларативно Конституція України повністю відповідає таким стандартам. Одним із провідних напрямів розширення не вичерпних прав
громадян є права людини в інформаційному суспільстві, які визначаються через спеціальні принципи діяльності публічної адміністрації.
Так як українському суспільству треба розвитися шляхом створення новітнього інформаційного ресурсу, то і права людини в інформаційне суспільстві стають провідною категорією вітчизняної
юриспруденції.
До проблеми принципів діяльності публічної адміністрації у сфері
інформаційного суспільства звертали свою увагу вчені І. Арістова,
Д. Белла , В. Галунько, І. Давидова, А. Колодюк, Б. Колесніков, М. Макарова, О. Маруховський, Н. Новицька, О. Рубанець, О. Соснін, та ін.
Класичний для вітчизняного адміністративного права принцип
людиноцентриського спрямування діяльності публічної адміністрації, щодо найповнішого забезпечення прав свобод та законних
інтересів фізичних і юридичних осіб в інформаційному суспільстві
[1]. Другою основоположною засадою діяльності публічної адміністрації у сфері інформаційного суспільства є принцип зв’язаності
публічної адміністрації міжнародним правом та національним законодавством при їх негативному втручанні у діяльності не владних
фізичних і юридичних осіб. З погляду позитивного впливу суб’єктів
публічної адміністрації на інформаційне суспільство, то воно характеризується своєю забезпечувальною роллю. Іншими словами ми
маємо принцип зобов’язальною ролі суб’єктів публічної адміністрації в системі інформаційного суспільства щодо як найповнішого
забезпечення у цій сфері прав, свобод та законних інтесрів не власних фізичних і юридичних осіб. Треба забезпечити, що при розробці ІТ та наданні послуг вони будуть доступні всім дітям незалежно
від їхнього місця проживання. Крім того ІТ-технології мають бути
доступні маргінальним й іншим уразливим групам суспільства,
включаючи мігрантів, внутрішньо переміщених осіб і біженців, безробітних і знедолених людей, меншостей і кочових народів. Тут діє
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принцип провідної ролі публічної адміністрації в забезпеченні прав
нужденних у сфері інформаційного суспільства. Забезпечення кожного можливістю доступу і внесення інформації, ідей і знань є необхідним елементом відкритого для всіх інформаційного суспільства
[2]. Тим самим, ми описали принцип зобов’язальної ролі публічної
адміністрації в організації розбудови інфраструктури інформаційного суспільства. Рівень інформованості та грамотності у сфері ІКТ
є необхідним фундаментом, тут відображається принцип зобов’язальної ролі публічної адміністрації в забезпеченні неперервного
навчання всіх категорій населення щодо послідовного оволодіння
потенціалом ІТ. Принцип розвитку інформаційного суспільства на
засадах міжнародних стандартів діє як необхідна умова динамічного
поширення переваг інформаційного суспільства.
Отже, під спеціальними принципами адміністративного права у
сфері інформаційного суспільства слід розуміти основні вихідні,
об’єктивно зумовлені засади, на яких базується діяльність суб’єктів
публічної адміністрації щодо забезпечення прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб в інформаційному суспільстві.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ
Сарана С.В.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства
Полтавський інститут економіки і права

Нормами податкового законодавства визначається наявність
податкових режимів, проте належного правового закріплення та
складу даних режимів ПК України не містить, за виключення спеціального податкового режиму поняття якого та орієнтовний склад
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закріплено у нормах статті 11 та Розділу XIV ПК України [1]. А це
породжує закономірне питання про належні законодавчі визначення
та структуру податкового режиму загалом та його складових зокрема.
Спеціальний податковий режим — це системи заходів, що
визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів та встановлюється, що спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та
зборів [1]. Загалом спеціальні податкові режими передбачають особливий порядок визначення елементів правового механізму податку,
спеціальний механізм застосування податкових пільг [2, с. 47].
Загальний режим охоплює всі питання податкових правовідносин, які не належать до спеціального режиму і не охоплені процесуальним режимом. У складі загального податкового режиму, виділяються загальна і особлива частини, що в поєднанні регулюють
податкові відносини за принципом загальної (стосується всіх
податкових правовідносин) та особливої (стосується конкретних
податкових платежів) складових [3, с. 203].
Процесуально-процедурний режим спрямований на процесуальне регулювання податкових відносин і має склад у вигляді
наступних податково-процедурних режимів: загального, особливого, спеціального [4, с. 77], та відповідає загалом питанню процесуально-процедурного регулювання спеціальних податкових режимів. Відповідно саме такий склад процесуально-процедурного
податкового режиму має бути закріплений у нормах ПК України.
Таким чином, потребують законодавчого закріплення визначення податкового режиму загалом і загального, спеціального, процесуально-процедурного режимів, зокрема, та закріпити їх склад.
І відповідно до них скоректувати структуру ПК України виділивши
у ньому загальну, спеціальну та процесуально-процедурну частини.
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ПОНЯТТЯ ФОРМ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Сенченко Л.В.
к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін,
Інститут права та суспільних відносин

Науковцями завжди досліджувались форми адміністративноправового регулювання, проте зазначене питання не втрачає своєї
актуальності. З одного боку це пояснюється тим, що відбувається
логічне переосмислення практики застосування існуючих форм
управлінської діяльності на шляху розвитку науки адміністративного права та теорії управління, що викликає зміну пріоритетів у
використанні тієї чи іншої з них та необхідність впровадження у
практику державного управління принципово нових форм управління.
Одним із досить розповсюджених засобів визначення сутності
того чи іншого терміну є його аналіз за допомогою лексичних прийомів. Так, з точки зору лексики, форма (від латинського forma)
являється зовнішнім виявом будь-якого явища, пов’язаного з його
сутністю та змістом. Схожі погляди висловлюють також філософи
щодо з’ясування сутності поняття «форма», зауважуючи, що будьяке явище має зміст і форму (форми). Зміст — це сукупність внутрішніх, взаємопов’язаних, суттєвих для якісної характеристики будьякого явища, властивостей та ознак, а форма — це вираження змісту,
спосіб його існування та розвитку. Зміст завжди є оформленим, причому форма впливає на зміст, сприяючи або заважаючи його реалізації та розвитку. Зміст обумовлює форму, а форма змістовна.
Наведені погляди представників філософської науки, догми
якої, як відомо у рівній мірі проявляються в будь-якій сфері життє130
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діяльності суспільства, дозволили вченим-адміністративістам
визначити форму управління як спосіб зовнішнього практичного
вираження управлінської діяльності. У такому розумінні сутності
форми управлінської діяльності можна отримати відповідь на
питання, як практично виконуються функції управління, вирішуються управлінські завдання, тобто здійснюється управлінська
діяльність. Зауважимо, що схожих поглядів на сьогоднішній день
дотримується більшість представників науки адміністративного
права та теорії державного управління. Тому можна стверджувати,
що вчені перебувають у стані консенсусу щодо розуміння призначення категорії «форма управління», але при цьому не можуть дійти
єдиної думки щодо її термінологічного визначення. Про це свідчить розмаїття термінів, які вживаються для позначення «способу
зовнішнього практичного вираження управлінської діяльності».
Так, є науковці, котрі у своїх працях ведуть мову про «форму державного управління», інші вживають поняття «форма реалізації
державної виконавчої влади», «форма діяльності органів публічної
адміністрації», «форма управлінської діяльності» та «форма виконавчої діяльності».
Аналіз наведених поглядів вчених свідчить, що за своїм внутрішнім змістом зазначені терміни практично не відрізняються,
а отож вони використовуються як синоніми. Проте, у переважній
більшості випадків з цим погодитися не можна. Так, наприклад,
необхідно розмежовувати «форму управлінської діяльності»,
«форму державного управління», з одного боку, та «форму виконавчої діяльності», «форму реалізації виконавчої влади» —
з іншого, оскільки ці поняття відповідно відносяться до державного управління та виконавчої влади, котрі, як доведено у літературі, не є тотожними. Державне управління — це одна із форм
здійснення виконавчої влади; воно є ширшим поняттям по відношенню до виконавчої влади, обумовлює якісні характеристики
останньої і спостерігається у діяльності усіх гілок державної
влади.
Отже, під формами адміністративно-правового регулювання
необхідно розуміти зовнішньо виражену діяльність суб’єктів управління, яка здійснюється останніми у межах їх компетенції і спрямована на виконання покладених на них завдань.
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КРИМІНАЛЬНО–ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
НА ТЕЛЕБАЧЕННІ ТА В МЕРЕЖАХ ІНТЕРНЕТУ
Сердюк В. П.
доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Останнім часом в засобах масової інформації (телебачення,
інтернет) вільно розповсюджуються відеоматеріали про хід судових
засідань кримінального провадження, хід проведення слідчих (розшукових) дій -обшуки, показу вилучених грошових коштів, майна
належність яких достеменно ще не встановлена, допити осіб різних
процесуальних статусів, розгляд питання у Верховній Раді України
щодо отримання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, арешту народних депутатів, суддів, високопосадовців.
Відповідно до Кримінального кодексу України трансляція
відеоматеріалів з кримінального провадження у засобах масової
інформації для широкої та визначеної аудиторії може здійснюватися лише з дозволу ведучого досудового слідства (прокурора, слідчого, слідчого судді). Про що у підготовлених відеорепортажах не
повідомляється.
Трансляція або розповсюдження в мережах інтернету викликають неабиякий, інтерес як серед населення так і в юридичному
середовищі щодо наступних питань:
– можливої наявності ознак складу злочину про розголошення
даних досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій з використанням відеозапису;
– можливого розголошення, поширення інформації про особисте та сімейне життя особи, відносини немайнового та майнового характеру які ганблять людину, принижують її честь та гідність і відповідно, настання кримінальної відповідальності за такі
дії;
– з точки зору криміналістичної тактики, можливого використання відеоінформації для звільнення різними шляхами (процесуальними та не процесуальними) осіб які скоїли кримінальне правопорушення.
– можливого предмету розгляду захисту у порядку цивільного
судочинства питання щодо збирання, зберігання, використання та
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поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди представниками державних установ.
Розповсюдження інформації з матеріалів кримінального провадження вважається її публікація у пресі, трансляція по радіо та
телебаченню, повідомлення у публічних виступах, електронній
мережі і т.д.
Законодавче забезпечення нерозголошення даних досудового
розслідування є однією із гарантій установлення об’єктивної істини по кримінальній справі та захисту прав і свобод людини.
Правові положення захисту даних кримінального провадження,
честі і гідності особи в нашій державі визначені у основних засадах
Конституції України (ст. 129), КПК України які викладені
у Загальних положеннях досудового розслідування» та Загальних
положеннях судового розгляду Основні засади вітчизняного законодавства щодо охорони прав і свобод людини співпадають з положеннями міжнародних правових актів: Загальної декларації прав
людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року (преамбула, п. 2); Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
від 01.11.1950 року (ст. 8).
Враховуючи об’ємне законодавче забезпечення нерозголошення даних досудового слідства або дізнання, захисту честі та гідності
особи, необхідно врахувати і його недоліки та запропонувати внесення до КПК України наступні поправки:
– добавити ч. 9 до ст. 223 КПК України та викласти її в такій
редакції: «Під час проведення слідчої (розшукової) дії з використанням відеозапису слідчий, прокурор зобов’язані під розписку
попередити про кримінальну відповідальність по ст. 387 КК
України кожного її учасника за розголошення результатів слідчої
(розшукової) дії».
– добавити ч.5 до ст. 482 КПК України та викласти її в такій
редакції: «Генеральний прокурор, вносячи подання до Верховної
Ради України на отримання дозволу притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання і арешт осіб щодо яких здійснюється
особливий порядок кримінального провадження повинен запропонувати необхідність розгляду питання у закритому чи відкритому
режимі».
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ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН
Сирова Вікторія
Науковий керівник: Вітовська І.В., к.ю.н., доцент кафедри
«Правознавство», Університет «Україна», м. Івано-Франківськ

Права людини — найвидатніше досягнення світової цивілізації. У сучасний період дотримання прав і свобод людини і громадянина — головний критерій цивілізованого суспільства, його
здатності вирішувати складні економічні, політичні і соціальні
проблеми [1, с. 16].
Особливої актуальності та гостроти, на сьогодні, набувають
питання, пов’язані із застосуванням юридичних способів захисту
екологічних прав громадян України, детальне законодавче регулювання яких повинно сприяти вирішенню нагальних потреб у сфері
реалізації названих прав [2].
Захист прав громадян здійснюється судом шляхом передбачених законом способів, які забезпечують відновлення порушеного
чи підтвердження оспорюваного права. Способи захисту екологічних прав випливають із загальних способів захисту цивільних прав,
закріплених ст. 16 Цивільного кодексу України. Це може бути:
визнання права, припинення дії, яка порушує право, зміна чи припинення правовідносин, відшкодування майнової чи немайнової
шкоди, визнання недійсним рішення, дій чи бездіяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування чи їх службових осіб та
інші. Вибір конкретного способу залежить від особливостей права,
що порушено, конкретних правовідносин, їх суб’єктного складу та
повинен бути оптимальним та ефективним за його кінцевим
результатом [3, с. 34].
У випадках, коли використані всі національні засоби правового
захисту, кожен має право звертатися за захистом своїх порушених
прав і свобод до відповідних органів міжнародних судових установ
чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна (ст. 55 Конституції України) [4].
Слід зауважити, що право на звернення до суду по захист свого
порушеного права (право на доступ до правосуддя), будучи з одного боку самостійним правом, одночасно визначає механізми захисту інших екологічних прав. Спеціальне правове регулювання цих
відносин міститься в Орхуській конвенції [5, c. 61–62]. Аналіз її
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положень та інших норм законодавства дозволяє виділити такі
форми доступу до правосуддя при захисті екологічних прав:
– оскарження рішень, дій (бездіяльності) державних органів та
інших суб’єктів, що порушують національне екологічне законодавство;
– позовна форма захисту, яка реалізується шляхом подання
позовів про припинення небезпечної для середовища діяльності,
відшкодування заподіяної шкоди тощо.
Суб’єктами відповідальності за заподіяння шкоди здоров’ю
і майну громадян екологічними порушеннями можуть бути як юридичні особи і громадяни-підприємці, так і державні органи та їх
посадові особи за протиправні дії чи бездіяльність, в тому числі в
результаті прийняття рішень, що не відповідають вимогам закону
та порушують екологічні права громадян. Такі положення випливають зі змісту ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» [6], який закріпив можливість громадян оскаржувати в судовому порядку рішення, дії або бездіяльність
органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових
осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.
Адміністративний порядок захисту екологічних прав базується
на конституційному положенні про можливість звернення до органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із заявою (клопотанням) про усунення шкідливих дій (бездіяльності), що порушують будь-які, в тому числі й екологічні права [5,
с. 63].
Отже, форми захисту екологічних прав громадян різноманітні і
застосовуються залежно від конкретних обставин. Проте, прогалини у системі екологічного законодавства, ігнорування керівниками
підприємств та місцевих органів влади основних вимог чинного
законодавства, зволікання з вживанням радикальних заходів з охорони навколишнього середовища, відсутність державного контролю державних органів призводить до погіршення екологічної
ситуації в Україні, до підвищення рівня захворюваності, втрати
працездатності і смертності населення.
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Важливим аспектом у забезпеченні економічної стабільності
суб’єкта господарювання є створення, набуття і збереження в таємниці тієї інформації, завдяки якій цей суб’єкт може бути учасником
вигідного внутрішнього і міжнародного обміну товарами і знаннями, маючи від цього прибуток. Така інформація належить до категорії комерційної таємниці. Вона може фігурувати на ринку як
товар, що має самостійну цінність, або як спосіб забезпечення
ефективної підприємницької діяльності. В обох випадках комерційну таємницю необхідно захищати, інакше суб’єкти господарювання позбудуться тих переваг, що роблять їх конкурентноспроможними на ринку. Таким чином, захист комерційної таємниці —
це дуже важлива умова, з однієї сторони, отримання суб’єктом господарювання максимального прибутку, а з другої — запобігання
банкрутства такого суб’єкта.
На жаль, в Україні, за період її незалежності, проблемі правового захисту комерційної таємниці не було приділено належної уваги
ні на законодавчому рівні, ні на науковому.
Тривалий час в незалежній Україні відносини, пов’язані з
комерційною таємницею, регулювалися Законом України «Про
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підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року. Однак даний
закон залишав невирішеними велику низку питань щодо використання і захисту комерційної таємниці. Суттєві зміни у сфері правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці відбулися з
прийняттям Цивільного і Господарського кодексів України. Дані
кодифіковані законодавчі акти надали комерційній таємниці нового статусу, а саме віднесли її до об’єктів права інтелектуальної власності. Однак і Цивільний, і Господарський кодекси України, визначаючи поняття комерційної таємниці, перелік майнових прав,
пов’язаних з правом інтелектуальної власності на комерційну таємницю, не встановлюють (поза як за своїм спрямуванням і не повинні встановлювати) правового режиму комерційної таємниці,
порядку віднесення інформації до комерційної таємниці, порядку
доступу до комерційної таємниці тощо. Спеціального закону, який
би врегулював ці та інші питання функціонування комерційної
таємниці, поки що в Україні не прийнято. В свою чергу, відсутність
повноцінного правового регулювання питань, пов’язаних із правом
осіб на інформацію, яка належить до комерційної таємниці, фактично створює умови для поширення комерційного шпигунства,
безперешкодного використання окремими особами незаконно
отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів, ноухау та іншої інформації або відомостей, які відносять до комерційної таємниці.
Проблема правового захисту комерційної таємниці не знайшла
свого належного опрацювання і в юридичній науці України, за
період існування якої не було проведено жодного серйозного
наукового дослідження даної проблеми, а більшість досліджень
у цій сфері носили несистемний, одиничний характер. Виходячи
з вищевикладеного, можна стверджувати, що проблема правового
захисту комерційної таємниці є досить актуальною на сучасному
етапі існування українського суспільства.
Отже, можна зробити висновок, що захист комерційної таємниці — це дуже складне, багатогранне явище, що включає в себе як
правові, так і економічні, організаційні, технічні аспекти.
Особливо важливу роль у системі захисту комерційної таємниці
посідає правовий захист, який покликаний бути основою такої системи. Від якості правового захисту комерційної таємниці, зокрема,
залежить дієвість всього механізму гарантування прав володільців
комерційної таємниці, а також поновлення цих прав у разі їх порушення.
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ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДИТИНИ, НАРОДЖЕНОЇ
В ЗОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Сінельникова Анна Володимирівна
5 курс, група ПЗ-51/15м, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., професор кафедри цивільного,
господарського та кримінального права Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»

Новоспеченим щасливим батькам, зазвичай, в останню чергу
хочеться думати про формальності. Але зараз в наш, далеко не мирний час, багато питань виникає у батьків у зв’язку з реєстрацією
дитини, яка була народжена на непідконтрольній Україні території.
У відповідності до ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» (далі — Закон) тимчасово окупованою територією визначається: сухопутна територія Автономної республіки
Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.
Пунктом 3 наказу Міністерства юстиції України від
17.06.2014року №953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав
громадян на території проведення антитерористичної операції»
тимчасово призупинено проведення державної реєстрації актів
цивільного стану, що знаходяться на території Луганської області та
Донецької області.
Відповідно до статті 9 Закону будь-які органи, їх посадові та
службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність
вважаються незаконними. Будь-який акт (рішення, документ),
виданий органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків. Тобто, медичне свідоцтво про народження видане на
території АРК, Севастополі, Донецькій та Луганській областях
є недійсним.
Хоча й на перший погляд ситуація виглядає не дуже оптимістично, але не потрібно опускати руки, оскільки згідно статті 13
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
за відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної
консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є
рішення суду про встановлення факту народження. Тобто, необхідно розпочати з письмової заяви про реєстрацію дитини до відділу
державної реєстрації актів цивільного стану.
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Відділ державної реєстрації актів цивільного стану до якого Ви
звертались, в свою чергу, видає письмову відмову у реєстрації
народження обґрунтовуючи вищевказаними підставами. Після
отримання офіційного документу, який підтверджує неможливість
реєстрації народження дитини, необхідно звернутись до суду з заявою про встановлення факту народження дитини. Після набрання
рішенням законної сили, необхідно звернутись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який в свою чергу виконає
рішення суду і народження дитини буде зареєстровано.
Так, звичайно, у зв’язку з нинішньою ситуацією в країні реєстрація народження дитини ускладнюється, але це немає затьмарювати радість батьківства і зупиняти планування вагітності.

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Скрипник В.О.
cтудентка групи ПЗ-32 Інституту права та суспільних відносин,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Практика в судах склалась так, що деякі матеріальні спори за
наявності достатніх доказів практично не дотримуються повної
процедури розгляду цивільних справ, а лише в межах кабінету судді
вирішується, чи є якісь істотні заперечення у відповідача, якщо
таких немає, то і спір задовольняється одразу на користь позивача.
Такі спори частіше вирішувались щодо стягнення боргу за письмовими правочинами, стягнення заробітної плати та ін. З урахуванням сталої даної судової практики в прийнятий Цивільний процесуальний кодекс України введена новела скороченого розгляду,
а точніше прийняття рішення — судового наказу, що одразу є і
виконавчим документом. Ця новела є наказне провадження. При
цьому необхідно розуміти, що назва цього провадження походить
не від російського слова «наказывать», а від слова «наказ». Такий
порядок розгляду цивільних справ вже давно існує в багатьох країнах світу, що дозволяє суду полегшити свою роботу на легких справах та зосередитись на більш важких. Наказне провадження регулюється ІІ розділом ЦПК. Cудовий наказ — це особлива форма
судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або
витребування майна за заявою особи, якій належить право такої
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вимоги. Оскільки судовий наказ одночасно виступає і виконавчим
документом, то до нього, також застосовуються вимоги виконавчих
документів згідно Закону України «Про виконавче провадження».
Наказне провадження можливе при дотриманні двох умов:
1. Заявлено вимогу, за якою може бути видано судовий наказ
1) яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі;
2) про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові
суми заробітної плати;
3) про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача,
боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
4) в інших випадках, встановлених законом.
2. Відсутній спір про право.
Розглянемо ці умови детально. По-перше, необхідно з’ясувати
що таке спір про право? В науці немає однозначного визначення
поняття спору про право. Будемо виходити з його буквального тлумачення, а саме, що спір про право — це спір між певними сторонами про певне право, яке необхідно встановлювати в процесі змагальності сторін. По-друге, категорії вимог, за якими може бути
виданий наказ, тобто три випадки та в інших випадках, встановлених законом, проте інших випадків на даний час ще не існує.
Скорочений порядок розгляду полягає в тому, що наказне провадження не має судових засідань, тобто після прийняття заяви видається судовий наказ, який і подається до виконавчої служби.
Процесуальним документом, який подається до суду, є заява.
Сторонами в провадженні виступають заявник та боржник. Заява
про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за
загальними правилами підсудності позовного провадження.

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
В СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ
Собко В.А.
I курс, група ПЗ-11, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Єгипет розташований у долині нижньої течії річки Ніл, у північно-східній Африці. Долина Нілу була багата корисними копалинами, будівельними матеріалами, внаслідок чого країна довгий час
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не відчувала особливої потреби в розвитку обміну і натуральна
форма господарства в ній зберігалася довше, ніж у Південному
Межиріччі. Населення Єгипту утворилося зі змішання африканохамітських лівійців, древніх нубійців і азіатських семітів.
Утворення Єгипетської держави відбувається приблизно
в п’ятому тисячолітті до н.е. в результаті розкладання родового суспільства, виділення родової знаті і появи рабства. У п’ятому тисячолітті до н.е. в Єгипті створюється кілька десятків примітивних
утворень — номів, що після довгих воєн у середині четвертого тисячоліття, об’єдналися спочатку в два царства. А потім після кровопролитної війни, утворили до результату четвертого тисячоліття до
н.е. одну централізовану державу.
Єгипет, став другим за хронологією, після Шумера центром, де
сформувалися давні цивілізація, культура і державність, що зробили потужний вплив на середземноморські цивілізації наступного
періоду і на всю світову історію. На відміну від Месопотамії, давньоєгипетська державність практично не переривалася, заклавши
єдину традицію організації, мало змінилася протягом більш ніж
двох тисячоліть.
Правителю Єгипту належала царська влада, священна за своїм
походженням і майже не обмежена в своїх повноваженнях.
Фараони були найбільш вираженими носіями принципів давньосхідної монархії, як типу держави. Згідно єгипетської доктрині,
влада фараона створена і укріплена богами, правитель — носій їх
волі в країні. Він веде релігійні церемонії, регулює управління,
втручаючись у конфлікти між адміністрацією і звичаями (сам не
керує!), Реставрує храми, посилає експедиції, організовує роботи,
призначає головних адміністраторів. В управлінні фараон виявляє
волю бога Тота, видаючи укази, але в ідеї все має відповідати древнім звичаям і канонам. Тому одна з опор влади — архіви храмів.
Правитель вважався гарантом єдності країни, в області зовнішньої
політики він підтримував «космічний порядок».
Єгипет адміністративно ділився на області — номи, номи — на
округи-топи, потім на общинні округу. Правитель нома мав адміністративними та фінансовими повноваженнями, він же був великим
жерцем одного з культів. Номархи жили в столиці, а справами відали їх офіційні заступники. Помічниками були писарі і царські судді.
Основною фігурою давньоєгипетської адміністрації був писар. Писарі вели все діловодство, виконували адміністративні доручення, роздавали продукти, збирали податки, керували громадськими роботами.
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Важливою новою особливістю соціальної структури Єгипту
Пізнього царства стає посилення корпоративності. Суть цього
явища, знайомого вже і Нового царства, зводилася до все більшої
відокремленості заможних верств, будь то жерці, воїни або ремісники різних спеціальностей. Спадковість занять, сприяла замкнутості відповідних корпорацій, внутрішні зв’язки і взаємодопомога
в середовищі яких, були особливо важливі, в умовах товарно-грошових відносин, при явному ослабленні централізованої адміністрації. Як і раніше існували і мали чималу силу храмові господарства, але тепер вони все виразніше ставали господарствами
жрецької-культових установ і тим самим виключалися зі сфери державного господарства і відповідно великий політичної цінності
не мали.

АКТУАЛЬНІСТЬ ОТОТОЖНЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ
УКРАЇНИ ТЕРМІНІВ «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ»
І «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»
Совяк В.О.
IV курсу, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент,
профессор кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Як відомо, в правотворчій сфері окремі юридичні поняття ототожнюються. Наприклад, терміни «законодавство про працю» та
«трудове законодавство» вживаються як однозначні, не тільки в
теорії, а й на практиці трудового права. Виникає природнє запитання — чи є правильним такий підхід?
Правове регулювання вищезазначеного питання здійснюється
за допомогою певних нормативно-правових актів. Під останніми в
свою чергу треба розуміти:
Закони (наприклад, Кодекс законів про працю України від
10.12.1971р. № 322-VIII (надалі — КЗпП України));
Підзаконні акти (наприклад, Наказ Міністерства соціальної
політики України від 02.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку
проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції
України з питань праці та її територіальних органів» (надалі —
Порядок));
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Крім того, вищевказані терміни можна відшукати у відповідних
роз’ясненнях, наданими певними центральними органами державної виконавчої влади України в частині тих питань, які прямо чи
опосередковано пов’язані з трудовим правом. В даному випадку ми
маємо на увазі, наприклад:
Лист Міністерства праці та соціальної політики України від
20.11.2006р. № 270/06/187-06 (надалі — Лист-1);
Лист Міністерства праці та соціальної політики України від
22.11.2006р. № 309/13/133-06 (надалі — Лист-2).
Вітчизняним законодавством передбачено чітку відповідь на
таке запитання. Зокрема необхідно наголосити на тому, що термін
«законодавство про працю» отримав своє закріплення в законах
(наприклад, ч.1 ст.3 й ст.4 КЗпП України), а також в підзаконних
актах (наприклад, п.7 Порядку).
Роз’яснення, які надані центральними органами державної
виконавчої влади в частині питань, зміст яких в свою чергу прямо
або опосередковано стосується трудового права, не передбачають
істотної різниці між вказаними термінами.
Наприклад, Листом-2 закріплено юридичне поняття «трудове
законодавства», а Листом-1 — юридичне поняття «законодавство
про працю».
На моє переконання, між юридичними термінами «трудове
законодавство» та «законодавство про працю» недоцільно ставити
знак юридичної рівності. Вказану точку зору я спробую підтвердити такими доводами.
По-перше, достатніми підставами можливого виникнення трудових відносин є певні життєві обставини. Під останніми в свою
чергу треба розуміти не працю, не її процес, а інші юридичні фактори, наприклад, трудовий договір, контракт, рішення суду про
поновлення працівника на роботі та ін.
По-друге, праця згідно зі своєю юридичною суттю є багатогранним явищем. Зокрема вона може виконуватися в різних формах, окремі з яких не потребують правового регулювання, наприклад, праця, яку особа здійснила на саму себе; праця, що особа
виконала з метою надання допомоги своїм друзям та ін.
Враховуючи вищесказане, ми можемо дійти обґрунтованого
висновку, що закріплення в КЗпП України, Порядку та інших нормативно-правових актах, а також роз’яснення, що надали центральні органи державної виконавчої влади, юридичного поняття
«законодавство про працю» є недоцільним та невдалим. На мою
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думку, вищезазначена проблема підлягає невідкладному вирішенню. Тому враховуючи наведені судження, потрібно запропонувати
вітчизняному законодавцеві в чинному законодавстві, зокрема ч.1
ст. 3 й ст. 4 КЗпП України і п.7 Порядку, та окремих роз’ясненнях
відповідних органів державної влади, зокрема Листі-1, термін «законодавство про працю» замінити терміном «трудове законодавство».

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД
ДОГОВОРУ ПОРУКИ
Солодовник М.Г.
ІV курс, група 41ПР, спеціальність «Правознавство»,
Полтавський інститут економіки і права, к.тел. (050)-7760797
Науковий керівник: Коломієць П.В., к.ю.н.

Результати проведеного моніторингу перспектив внесення змін до
законодавства України стосовно вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування договору поруки, як
особливого виду забезпечення виконання зобов’язання, свідчать про
те, що станом на 01 березня 2016 року на офіційному веб-порталі
Верховної Ради України в рубриці «Законопроекти» розділу
«Законотворчість» було зареєстровано два законопроекти, а саме:
1) проект Закону України від 11 березня 2015 року № 2356 «Про внесення змін до статті 559 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)
щодо припинення поруки» — ініціатор законопроекту народний депутат України Г.В. Логвинський; 2) проект Закону України від 08 грудня
2015 року № 3600 «Про внесення змін до статті 553 ЦКУ щодо особливостей укладення договору поруки, спрямованого на забезпечення
виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором» — ініціатор законопроекту народний депутат України В.З. Парасюк.
11 березня 2015 року народним депутатом України VIII скликання Г.В. Логвинським, в порядку законодавчої ініціативи, було
внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про
внесення змін до статті 559 ЦКУ щодо припинення поруки»,
основною метою якого, є удосконалення положень ЦКУ, що регламентують припинення поруки задля забезпечення єдності судової
практики та врахування положень аналізу проведеного у Верховному Суді України.
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До речі, в статті «Захист прав кредитора за договором поруки:
проблеми теорії та судової практики» д.ю.н., проф. С.С.Бичкової,
що була надрукована у 2014 році в науковому журналі № 2
«Університетські наукові записки» також досліджуються проблеми,
що пов’язані з захистом прав кредитора за договором поруки.
Вчена вважає, що слід внести зміни до частини 4 статті 559 ЦКУ,
виклавши третє речення у новій редакції: «У разі, коли строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом
пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не
пред’явить вимоги до поручителя протягом одного року від дня
укладання договору поруки.».
Народним депутатом України VIII скликання В.З. Парасюком
08 грудня 2015 року було внесено на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України «Про внесення змін до статті 553
ЦКУ щодо особливостей укладення договору поруки, спрямованого на забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором». Законопроект розроблений з метою унеможливлення використання договору поруки в цілях маніпуляції
підсудністю справ про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Завданням законопроекту є встановлення вимоги щодо
наявності згоди позичальника на укладення договору поруки,
спрямованого на забезпечення виконання його зобов’язань за кредитним договором.
Разом з тим слід зазначити, що результати проведеного нами
аналізу наукових досліджень у сфері застосування договору поруки,
як особливого виду забезпечення виконання зобов’язання, свідчать
про відсутність комплексних наукових досліджень системного
характеру щодо особливостей застосування положень законодавства до регулювання відносин поруки в сучасних умовах. Як констатує В.І. Остапенко в своїй дисертації, захист якої відбувся
наприкінці 2015 року, за часів незалежності здійснено лише два
дисертаційні дослідження інституту поруки: перше — П.М. Фєдосєєвим ще до прийняття ЦКУ; друге — О.В. Михальнюк у 2006 році,
коли практика застосування норм тоді щойно прийнятого ЦКУ ще
не сформувалась. Отже, маємо всі підстави погодитися з думкою
В.І. Остапенко про те, що інститут поруки недостатньо досліджений як на теоретичному, так і на практичному рівні, у зв’язку з чим
існує багато проблемних питань, пов’язаних із розвитком ринкових
відносин та банківського кредитування, розширенням сфери використання поруки та збільшенням кількості судових спорів.
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ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Сорока Д.В.
5 курс, група ПЗ-51, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права і суспільних відносин.
Науковий керівник: Ямкова І.М., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Виборча система — це система суспільних відносин, пов’язаних
з порядком організації і проведення виборів з метою формування
представницьких органів публічної влади. Виборча система є багатогранним правовим явищем із багатьма складовими, оскільки
вибори, як зазначав німецький державознавець Г. Майєр, це наймасовіший процес, який знає право.
Завдяки інституту виборчої системи громадяни реалізують свої
політичні права, оскільки мають реальну можливість обирати до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування своїх
представників з метою здійснення державної влади в інтересах
українського народу.
В історії виборчого права є три найбільш відомі виборчі системи, що зумовлено порядком визначення результатів виборів: мажоритарна пропорційна та змішана.
Мажоритарна виборча система (від франц. majorite — більшість) — різновид виборчих систем, заснований на голосуванні за
кандидата по виборчому округу і визнанні його обраним на підставі більшості одержаних ним голосів виборців.
Пропорційна виборча система, яка з’явилася на противагу
мажоритарній виборчій системі через недосконалість останньої,
передбачає, що на виборах конкурують за відповідний мандат не
окремі кандидати, а політичні партії (виборчі блоки).
Виборчі системи демократичних держав світу формувалися
впродовж не одного століття під впливом різних соціально-політичних та економічних факторів, з урахуванням звичаїв і традицій
країни, потреб та інтересів різних національних політичних сил,
прагнення нації або народу до певного державного ладу чи місцевого самоврядування.
Вже минуло більше двадцяти роки від здобуття незалежності, а
наша держава ще шукає необхідну виборчу систему. За цей час
Україна пройшла кілька етапів модернізації виборчої системи — від
мажоритарної абсолютної до змішаної відносної більшості та від
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змішаної до суто пропорційної, це обґрунтовувалося потребами
розвитку політичних партій і партійної системи.
В сучасній Україні діє змішана виборча система, яка закріплена
правовою основою: Закон України «Про вибори народних депутатів України»
Змішана виборча система — це поєднання пропорційної та
мажоритарної виборчих систем. Сьогодні більш ніж як у двадцяти
країнах світу застосовується змішана виборча система. Найчастіше
вона використовується тоді, коли в державі відбувається пошук та
становлення нової виборчої системи.
Існує досить широкий набір змішаних систем, які є поєднанням мажоритарної та пропорційної систем. Приблизно 20 країн
світу застосовують їх.
Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне
комбінування, що передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним. У цій системі виборець одержує два голоси: один подає за одного із кандидатів, а другий — за один із партійних списків.
Запровадження змішаної виборчої системи має на меті ліквідування недоліків мажоритарної та пропорційної систем і поєднати
їхні переваги.
Отже, змішана виборча система сприяє укрупненню політичних партій або блоків, а це забезпечує формування стійкого уряду,
надає можливість збереження зв’язку між виборцями й обраними
ними депутатами, дозволяє забезпечити водночас і представництво
регіонів, і соціо-етнічних груп, і партій.

ЩОДО ПОНЯТТЯ ЗНАХІДКИ
Сура М.І.
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050)-540-48-14.
Науковий керівник: Рязанцева Н.О., старший викладач

Власність традиційно вважається центральним інститутом
цивільного права — в зв’язку з цим проблематика відносин власності в цілому та набуття права власності зокрема ніколи не втрачали актуальності. Інститут набуття права власності постійно розвивається, оскільки важливо закріпити не тільки можливість набуття
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права власності, але й способи й підстави, за якими таке набуття буде
законним. На сучасному етапі розвитку суспільних відносин в Україні
представляється актуальним розгляд питання про загальні положення набуття права власності та окремі підстави його виникнення.
На сьогодні все актуальнішим стає з’ясування сутності та значення категорії «знахідка» на основі історико-правового аналізу,
досвіду юридичної практики й широкого залучення сучасної законодавчої бази.
Знахідка як юридичний факт — це виявлення речі, що вибула
з володіння власника або іншої уповноваженої на володіння особи
попри їхню волю. Іншими словами, законодавець вживає термін
«знахідка» у розумінні юридичного факту. Стаття 338 ЦК України,
що має назву «Набуття права власності на знахідку», має на увазі
під терміном «знахідка» річ, яку власник або інший володар загубив, а інша особа — знайшла [1].
На думку Н.В. Вороніної, під знахідкою можна розуміти:
1) саме ту річ, яка була знайдена;
2) виявлення загубленої речі — юридичний факт-вчинок;
3) фактичне заволодіння річчю як односторонній набувальний
акт (юридичний факт) — окупація (заволодіння);
4) юридичний склад, який лежить в основі виникнення права
власності у особи — заволодіння, набуття права власності через 6
місяців з моменту знайдення речі при дотриманні вимог ст. 338 ЦК
України [2, с. 271].
Відповідно до ст. 338 ЦК України першочергове право на набуття знахідки у власність виникає в особи, яка знайшла її. У територіальної громади право придбати дану річ у власність виникає лише
після того, як особа, що знайшла дану річ, відмовиться від набуття
права власності на неї [1].
В сучасній літературі також підкреслюють, що знайти можна
лише те, що було загублено. Не може вважатися знайденим, те, що
лежить на своєму місці, там, де воно завжди перебуває. Той, хто
привласнює річ, яка знаходиться на своєму постійному місці,
визнається таким, що вчинив крадіжку.
Не визнається знахідкою майно, яке хоча спеціально і не охоронялось, але знаходилось у сфері виробничої діяльності власника
чи тимчасово було залишено ним, законним володільцем чи іншою
особою, якій воно було довірено, у певному місці.
За змістом ст. 337 ЦК України правила про знахідку поширюються на рухомі речі. Нерухома річ не може вважатися загубленою
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власником. Отже законодавець визначає, що предметом знахідки
може бути лише рухоме майно і воно має бути втраченим.
Отже, знахідкою можна вважати таке чуже майно, яке вийшло
із фактичного володіння власника і на момент його привласнення
знаходиться у бездоглядному стані. Зокрема, йдеться про втрачені
речі, тобто предмети, які, як правило, не мають ідентифікаційних
ознак належності і перебувають у невідомому для власника місці.
Виявлення таких речей відповідно до цивільного законодавства
розцінюється як знахідка. Закон зобов’язує того, хто знайшов
загублену річ, негайно сповістити про це особу, яка її загубила.
Список використаних джерел
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВИДИ
Таргоній Р.В.
1 курс, ОКР «спеціаліст», ПРс-1.1, спеціальність «Правознавство»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095)-06756997
Науковий керівник: Пікалюк С.С., ст. викладач кафедри права

Учені не можуть нині знайти єдиного підходу до трактування як
самої категорії «правова культура», так і її структурних компонентів, змісту, функцій внаслідок того, що поняття правової культури
багатоаспектне.
Загальновизнано, що правова культура відображає не тільки
суб’єктивну сторону правової поведінки особи, а й матеріалізацію
ідей, почуттів, уявлень як усвідомленої необхідності і внутрішньої
потреби. У самому загальному вигляді правову культуру можна уявити
як систему різних відносин, а також як процес виробництва і відтворення елементів, що складають її у різних поколіннях людей [1, с. 24].
Особливість правової культури полягає в тому, що вона являє не
право чи його реалізацію, а комплекс уявлень тієї чи іншої
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спільноти людей про право, його реалізацію, про діяльність державних органів та посадових осіб.
Структурними елементами правової культури виступають компоненти юридичної дійсності в їх особливому ракурсі еталонів
поведінки: право, правосвідомість, правові відносини, законність і
правопорядок, правомірна діяльність суб’єктів. Що стосується її
змісту, то ним охоплюється не просто правосвідомість, законність
тощо, а й характер, рівень, ступінь їх розвитку, тобто те, що дає їм
даний стан цивілізації, суспільного прогресу.
Елементами (підсистемами) правової культури є рівневі стани,
тобто «ступені правового розвитку» таких компонентів системи правового життя, як: 1) правові тексти (акти-документи і тексти, що
мають юридичний зміст); 2) правова діяльність (теоретична і практична); 3) правова свідомість (когнітивний, емоційний та установчий компоненти); 4) суб’єкт — носій правової культури (суспільство, класи, нації, народності, колективи, окремі індивіди) [2, с. 18].
Правова культура здебільшого виступає своєрідною з’єднувальною ланкою між соціально-економічними інтересами і потребами
окремих осіб, різних соціальних груп, відображених у правових
нормах і їх правовою поведінкою. Тобто вона сприяє формуванню
певних типів правової поведінки в цілому, однак ця реальність
залежить від багатьох інших чинників ( способу життя, стереотипу
поведінки, певних обставин, умов тощо).
Правова культура передбачає певний рівень правового мислення й емоційного сприйняття правової дійсності, якісний стан процесів правотворчості і реалізації права; специфічні способи правової діяльності (роботу правоохоронних органів, конституційний
контроль тощо); результати правової діяльності у вигляді духовних
і матеріальних благ, створених людьми (закони, системи законодавства, судова практика тощо).
Враховуючи викладене вище , слід зазначити, що зважати саме
на те, який підхід буде обрано для визначення культури взагалі (те,
що створене людиною; виділення її предметної сторони, яка розглядається як сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей;
характеристиці як однієї зі сторін людської діяльності; ступенем
розвитку духовної досконалості суб’єкта тощо) буде залежати
визначення правової культури. У широкому розумінні під правовою культурою розуміють все те, що перебуває у сфері діяння права:
норми права та правовідносини, правові установи, правосвідомість
та правова поведінка.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Терещенко А.Л.
канд. ю. н., доцент кафедри цивільного, господарського
та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Дотримання прав осіб з особливими потребами — це не тільки
реалізація конкретного права конкретної особи, це забезпечення
можливостей рівного ефективного здійснення інвалідами всіх прав
людини без будь-якої дискримінації. А принцип недискримінації
допомагає пов’язати права людини в цілому з конкретними проблемами інвалідності. У нашому випадку права на вищу освіту.
Провідним чинником забезпечення інклюзивної вищої освіти є
дотримання критеріїв доступності до навчальних корпусів та адміністративних приміщень ВНЗ. До яких відноситься:
1. Доступність і безбар’єрне проектування.
2. Повна участь і рівні права.
3. Визначення.
4. Універсальний дизайн.
5. Пристосування.
6. Доступність.
7. Принципи універсального дизайну.
Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами
(protection in «a very narrow sense individuals with disabilities) — це
динамічні (активні) правові дії публічної адміністрації, які спрямовані на відновлення порушених прав абітурієнтів і студентів з особливими потребами в процесу здобування вищої освіти, що здійснюються засобами адміністративного права, при можливості
застосування заходів адміністративного примусу та притягнення
винних до адміністративної відповідальності.
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Право інвалідів на вищу освіту — це факультативне право таких
осіб за власною ініціативою вимагати від держави і суспільства
забезпечити їм умови для інклюзивної освіти у вищих начальних
закладах, які належно обладнанні для такої освіти, за вибором студента при фінансування за рахунок держави чи публічних фондів.
Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами
характеризується наступними рисами:
– об’єктом її захисту є право осіб з особливими потребами на
вищу освіту та діяння суб’єктів публічної адміністрації щодо його
забезпечення;
– право осіб з особливими потребами на вищу освіту — це
факультативне право таких осіб за власною ініціативою вимагати
від держави і суспільства забезпечити їм умови для інклюзивної
освіти у вищих начальних закладах, які належно обладнанні для
такої освіти, за вибором студента при фінансування за рахунок держави чи публічних фондів;
– для позначення зазначено категорії доцільно вживати словосполучення: «адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами»; protection in «a very narrow sense individuals with disabilities
(захист в дуже вузькому сенсі осіб з обмеженими можливостями»;
– це динамічні (активні) правові дії публічної адміністрації;
– вони спрямовані на відновлення порушених права абітурієнтів і
студентів з особливими потребами в процесу здобування вищої освіти;
– здійснюються засобами адміністративного права;
– при можливості застосування заходів адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної відповідальності.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ІНСТИТУТУ СПАДКУВАННЯ
Тимощук І.О.
1 курс, група ПРс-1.1, спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (066)-024-14-92
Науковий керівник: Рязанцев О.Є., канд. юрид. наук, доцент

Власність є фундаментальною основою, що забезпечує існування будь-якого суспільства, розвитку правової культури, рівня законодавчої бази, показник становища держави на міжнародній арені.
Зв’язок між інститутом права власності та інститутом спадкування
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взаємний: з одного боку, спадкування надає можливість суб’єктам
цивільних правовідносин реалізовувати належним чином свої
повноваження щодо розпорядження майном як власникам, з іншого — спадкування є однією із підстав виникнення права власності.
Спадкове право слугує однією з форм здійснення та охорони права
приватної власності.
Умови та порядок спадкування детально регламентують правові норми, що містяться у ст.ст. 1216-1308 ЦК України. Окремі норми
спадкового права ми знаходимо і в інших законодавчих актах
України, а також у нормативних актах, які регулюють діяльність
нотаріальних контор.
Право спадкування забезпечує родині померлого можливість
зберегти, використати його майно, заощадження, чим сприяє підвищенню матеріального добробуту родини померлого, зміцненню
власності громадян. Спадкування надає можливість кожному громадянинові розпорядитися своїм майном на випадок смерті. Отже,
воно безпосередньо спрямоване на захист особистих інтересів громадян, адже багатьом не байдуже, до кого перейде належне їм
майно після їх смерті. Спадкове право всіляко захищає інтереси
членів сім’ї померлого сприяючи цим зміцненню сім’ї.
Спадкування може бути двох видів: за заповітом або за законом.
Заповіт — це розпорядження особи (заповідача) відносно належного їй майна, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті,
складений у встановленому законом порядку. Право на заповіт має
фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Заповідач
визначає зміст заповіту та його основні положення. Зокрема він
має право призначити коло спадкоємців, визначити обсяг спадщини, зробити заповідальний відказ, покласти на спадкоємців інші
обов’язки, встановити у заповіті сервітути, а також скасувати або
змінити заповіт. У цьому полягає свобода заповіту.
ЦК України закріплює нові різновиди заповіту, а саме: секретний заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з
його змістом, і заповіт подружжя, який може бути складений лише
щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної
власності.
Якщо ж заповіту немає або його визнано недійсним, або якщо
всі спадкоємці за заповітом відмовилися від спадщини або померли до відкриття спадщини, то настає спадкування за законом.
Можна сказати, що спадкування за законом має місце тоді, коли і
оскільки воно не змінено заповітом. При спадкуванні за законом
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майно переходить до зазначених в законі спадкоємців відповідно
до встановленої черговості, яка має суворо дотримуватись.
Черговість може бути змінена у двох випадках: по-перше, за нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців,
укладеним після відкриття спадщини; по-друге, за рішенням суду,
якщо спадкоємці не дійшли згоди щодо цього питання.
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що інститут
спадкування, зберігаючи принципові засади регулювання відносин
у цій галузі, разом з тим містить низку положень, котрі більшою
мірою відповідають загальним принципам регулювання відносин
спадкування, властивим усім європейським системам. Помітною
стала тенденція наближення правового регулювання до тих основ
регулювання цивільних відносин, котрі є типовими для усієї європейської спільноти і мають підґрунтям підвалини, закладені ще
римським приватним правом.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
З ПРОТИДІЇ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВУ
Тимчишин Андрій Михайлович
к.ю.н., доцент, доцент кафедри «Правознавства»
Івано-Франківської філії

Умови сьогодення вказують нам на те, що однією з найбільш
технологічних галузей світової економіки стає наявний грошовий
обіг. Виробництво банкнот і монет, організація їхнього обігу,
боротьба з фальшивомонетництвом стають глобальними проблемами усього людства. Цілий ряд держав відмовляється від самостійного виготовлення грошей, передаючи ці функції частково чи
цілком компаніям, що володіють найбільш сучасними технологіями, однак, незважаючи на це з обігу продовжують вилучати підроблені грошові знаки різних держав і номіналів [1, с. 3]. В останні
роки стрімко зростає число країн, валюта яких піддається підробці,
і кількість держав, у яких виявлені фальшиві гроші. Так, за даними
Інтерполу, останнім часом було виявлено підробку національної
валюти 39 країн світу, а підроблені гроші виявлені більш ніж у 100
країнах світу.
Небезпека, яку представляє фальшивомонетництво для грошової системи, визнається усіма державами на всіх етапах їхнього
154

господарської діяльності

Секція 13

історичного розвитку. З давніх часів у кримінальному праві містилися закони, що суворо карали за підробку грошей. У найдавніших
законах — законі вавілонського царя Хамураппі (1750–1729 рр. до
н. е.) [2, с. 2] і Афінського царя Солона (591–560 рр. до н. е.) 3, с. 5]
говориться, що фальшивомонетник піддається смерті. Жорсткими
залишаються покарання і на сьогоднішній час, та на відміну від
стародавніх часів сучасний світ почав вживати заходів щодо пошуку шляхів протидії фальшивомонетництву, їх постійному розвитку
та удосконаленню у тому числі і на міжнародному рівні.
Так, у 1923 році на першому Міжнародному конгресі поліцейських у Вені 138 делегатів з 20 країн затвердили резолюцію про
об’єднання зусиль національних органів поліції по боротьбі зі злочинністю і, зокрема, з виготовленням фальшивих грошових знаків.
У резолюції зазначалось: «Делегати заявляють, що найважливішою справою було б створення у кожній країні управління по боротьбі з підробкою грошей, чеків... Крім того, вони звертаються до своїх
урядів про створення цих централізованих управлінь» [4, c. 2–11].
Це сприяло створенню в окремих країнах спеціалізованих поліцейських служб по боротьбі з фальшивомонетництвом, які знаходилися в компетенції ICPC (попередник Інтерпол). За рішенням
Міжнародної комісії кримінальної поліції з 1923 року почала видаватися газета, а з 1929 року бюлетень, в яких публікувалися повідомлення про випадки підробки і випуску у обіг фальшивих грошових
знаків і цінних паперів із вказівкою на їх характерні ознаки. В даний
час цей бюлетень відомий під назвою «Counterfeits and Forgeries».
Третя міжнародна конференція з питань боротьби з фальшивомонетництвом, що відбулася в Гаазі 16 червня 1950 року, проведена
у відповідності до п. 12 Женевської конвенції, у спеціальній резолюції підтвердила роль Інтерполу, як єдиного діючого у цій сфері
спеціалізованого міжнародного органу.
На жаль, жодна сучасна держава світу незалежно від рівня її
розвитку не має «панацеї» проти фальшивомонетництва. Необхідно зауважити, що підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, зокрема з фальшивомонетництвом, є актуальною проблемою
для України. Від того, наскільки оптимально взаємодіятимуть
національні правоохоронні органи із зарубіжними, залежить успіх
у протидії фальшивомонетництву та зміцненню правопорядку
в цілому. Розв’язання цієї проблеми потребує немалих зусиль, часу
та засобів, але неодмінно послужить інтересам не лише України,
а й всього світового співтовариства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Тирсіна А.В.
студентки групи ПЗ-31, Інститут права та суспільних відносин,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

На сьогоднішній день участь малолітніх та неповнолітніх осіб з
обмеженими можливостями в цивільному процесі набуває великої
актуальності, в зв’язку з тим, що неповнолітні інваліди є носіями
певних цивільних прав та обов’язків, необхідність у захисті, оспорюванні чи визнанні яких створює цивільні процесуальні відносини, тобто суспільні відносини, учасники яких пов’язані правами та
обов’язками на основі цивільно-процесуального права.
Передумови участі неповнолітніх осіб з обмеженими можливостями у цивільному процесі закладено статтею 129 Конституції
України, де вказано, що основними принципами судочинства є рівність усіх учасників перед законом і судом; змагальність сторін та
свобода в наданні ними суду своїх доказів та в доведенні перед
судом їх переконливості тощо.
Неповнолітній у відносинах, у яких він особисто бере участь, є
повноправним учасником цивільного процесу й використовує всі
свої процесуальні права, що визначені законодавством. Цивільні
справи за участю неповнолітніх інвалідів розглядають у судовому
засіданні за правилами загального процесуального порядку, що
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містяться в Цивільному кодексі України, і їх розгляд у суді практично не відрізняється від розгляду інших цивільних справ.
Неповнолітня особа може виступати не тільки позивачем,
а й іншим учасником цивільного процесу — відповідачем, третьою
особою. Так, згідно зі ст. 1179 Цивільного кодексу України неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду самостійно
на загальних підставах, оскільки всі громадяни є рівними перед
законом.
Що стосується малолітніх осіб з обмеженими можливостями,
тобто осіб, що не досягли 14 років, їх законні інтереси в суді представляються законними представниками,що вказано в ст. 27–1
«Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під
час розгляду справи» ЦПКУ. Набрання чинності законного позову
можливо лише за згодою представника, а також лише законний
представник може підтверджувати всі дії даної особи, в разі
не підтвердження ним будь-якої дії вона втрачає своє юридичне
значення.
Участь малолітніх та неповнолітніх осіб з обмеженими можливостями у цивільному процесі та їхня цивільна процесуальна
право- та дієздатність визначена цивільним процесуальним законодавством і перебуває в тісному зв’язку з цивільною дієздатністю.
Адже особи з особливими потребами мають часткову дієздатність, і
вони не можуть в повному обсязі не можуть відповідати за дії, які
вони вчинили.
Неповнолітні особи можуть особисто здійснювати цивільні
процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах,
що виникають із відносин, у яких вони особисто беруть участь,
якщо інше не встановлено законом (ч. 2. ст. 29 ЦПКУ). Але в більшості випадків, суд може залучити до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи з обмеженими можливостями.
Висновок: враховуючи вище зазначене, можна вважати, що
дана тема є необхідною для детального вивчення та є необхідність у
внесенні змін до ЦПКУ щодо надання додаткових процесуальних
прав особам з особливими потребами, адже в багатьох випадках
вище зазначені особи потребують необхідного захисту, оспорювання чи визнання певних цивільних прав та обов’язків, що створюють
цивільні процесуальні відносини.
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МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Туз Ю. О.
асистент кафедри права Луцького інституту розвитку людини
к.тел. (066)- 6162814

Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції та
законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей. Межі здійснення права власності передбачені ст. 41
Конституції, яка встановлює, що використання власності не може
завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості
землі.
Згідно ст.13 ЦК — здійснення його має відбуватися у межах, встановлених договором або актами цивільного законодавства. Адже
саме цивільне законодавство встановлює заборону завдавати шкоди
іншим особам, довкіллю, культурній спадщині, конкурентам, суспільству тощо і визначає наслідки недотримання цієї вимоги.
Відповідно до ч.2 ст.13 ЦК при здійсненні своїх прав особа
зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права
інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.
Для того щоб здійснювати цивільні права особа повинна додержуватися моральних засад суспільства. У разі недотримання особою вимог здійснення права суд може зобов’язати її припинити
зловживання своїм правом, а також застосувати інші наслідки,
встановлені законом.
Щоб проаналізувати межі здійснення суб’єктивних цивільних
прав, необхідно визначити саме поняття «здійснення права». На
сьогодні, під здійсненням цивільних прав розуміють використання
суб’єктами права передбачених законом можливостей, які
складають зміст даного суб’єктивного права, для задоволення
власних потреб.
Деякі вчені наголошують на тому, що варто розрізняти поняття
«межі» та «обмеження» здійснення суб’єктивних цивільних прав.
Під поняттям «межі права» розуміються «всі ті можливості, які
особа здатна для себе набути в зв’язку із юридичним закріпленням
її прав. Межами здійснення права слід вважати передбачені актами
цивільного законодавства чи правочином способи, якими
управомочена особа може набути ті можливості, що містяться
в юридичному закріпленні цих прав, а до «обмеження здійснення
суб’єктивних цивільних прав»слід віднести поведінку як іншої
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особи, так і дії відповідних органів, що наділені владними повноваженнями, які направлені на унеможливлення здійснення особами
своїх суб’єктивних прав повною мірою/
Деякі автори наголошують на тому, що «зведення меж здійснення прав відповідно до їх призначення видається неправильним,
оскільки чинне законодавство знає з цього приводу і багато інших
правил». Поряд із призначенням називаються ще інші критерії, такі
як: суб’єктивні межі здійснення цивільних прав (визначаються
рамками цивільної дієздатності), часові межі (здійснення певних
суб’єктивних прав у чітко встановлені законом строки), спосіб
здійснення суб’єктивних прав тощо. Тому можна зробити
висновок, що «поняття меж здійснення права значно ширше, ніж
поняття здійснення права всупереч із його призначенням та не
може зводитися до останнього».
Таким чином, проаналізувавши дану проблему я дійшла
висновку, що основним критерієм варто визнавати призначення
того чи іншого суб’єктивного права. Але, безумовно, що у
більшості випадків при кваліфікації дій особи як перевищення меж
здійснення права, тобто при зловживанні правом, судам необхідно
буде керуватися також іншими критеріями. Слабкою стороною
даної позиції є те, що у кожному випадку доведеться покладатися
на суб’єктивну оцінку суду, але, з іншого боку, при винесенні
рішення з будь-якої справи (як цивільної, так і кримінальної)
суб’єктивний фактор завжди грає помітну роль.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА
ПІДГОТОВКА ІНВАЛІДІВ
Турдиєв Р.А.
студент IV курсу, спеціальність «Правознавство», Інститут права
та суспільних відносин
Науковий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри
цивільного, господарського та кримінального права.

Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будьякого суспільства. Це люди з такими вадами здоров’я, як ураження
опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової
системи; психічними захворюваннями та розумовою відсталістю;
ураженнями органів слуху та зору; ураженнями внутрішніх органів;
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онкологічними захворюваннями. Кількість осіб з особливими
потребами постійно зростає, хоча причини і наслідки інвалідності
можуть бути різними: зумовленими як неоднаковими соціальноекономічними обставинами, так і різним ступенем забезпечення
державами добробуту своїх громадян. Нині можна говорити про
глобальний характер проблеми працевлаштування, освіти та професійної підготовки інвалідів.
Сьогодні в Україні досить стрімко проходить розвиток усіх сфер
суспільного життя: політики, економіки, науки, освіти, культури
тощо. Але, нажаль, у силу об’єктивних обставин (функціональні
обмеження), особи з інвалідністю сьогодні стикаються з низкою
проблем. Вони не мають можливості швидко пристосовуватися до
змін, які відбуваються в суспільстві та державі, що зумовлює їх
низьке соціальне положення. Тому особливої уваги сьогодні набуває проблема реалізації гарантованих їм державою прав, у тому
числі права на працю, для підвищення соціального становища
інвалідів, їх самоствердження завдяки професійному рівню підготовки як гідних членів соціуму та права на освіту.
Щодо проблем соціального захисту інвалідів в Україні необхідно наголосити, що на теперішньому етапі розвитку нашої держави,
ще недостатньо здійснюються заходи щодо забезпечення повноцінного життя людей з обмеженими можливостями та фізичними
вадами, не проведена модернізація існуючої системи соціального
захисту інвалідів. Сьогодні держава не виконує своїх функцій,
покладених на неї законодавством, можна спостерігається занепад
та колапс політики української держави щодо долі, осіб з обмеженою працездатністю. Внаслідок прояву таких тенденцій сьогодні
залишаються без підтримки держави особи, які потребують допомоги з боку держави в соціальній реабілітації. Таким чином можна
визначити, що сучасний стан державної політики, щодо соціальної
захищеності інвалідів, можна констатувати як критичний, та такий,
що давно є застарілим, а тому потребує докорінних змін, для вирішення поставлених перед державою завдань в сучасних умовах.
Проведений аналіз основних правових джерел доводить, що світове співтовариство визнає інвалідів повноцінними суб’єктами трудового права. Створення і функціонування належної виробничої,
соціальної та реабілітаційної інфраструктури допоможе громадянам з обмеженими фізичними можливостями працевлаштуватися,
пристосуватися до самостійного життя і за наявності державної підтримки відчувати себе корисними для суспільства.
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Законодавець зобов’язує роботодавців створювати для працевлаштування інвалідів робочі місця (зокрема, спеціальні робочі
місця), забезпечувати такі умови праці, які відповідали б вимогам їх
індивідуальних програм реабілітації, та надавати інші соціальноекономічні гарантії, передбачені законодавством. Зараз, для того
щоб працевлаштуватися, інвалід повинен звернутися до підприємства, установи, організації чи до державної служби зайнятості.
Якщо працівник став інвалідом внаслідок нещасного випадку на
виробництві чи професійного захворювання, тоді підбір та обладнання для нього робочого місця є обов’язком переважно того підприємства, де настала інвалідність такого працівника.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПІД ЧАС ВИБОРІВ
Туренко Вікторія Анатоліївна
II курс, група ПЗ-21, спеціальність «Правознавство»
Інституту права та суспільних відносин, Університет «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Є.В., доцент кафедри конституційного
та адміністративного права.

Вибори — це передбачена Конституцією та законами форма
прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються
представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування. Також важливо сказати, що в ст. 70 Конституції України,
зазначено, що право голосу на виборах та референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти
років. Не мають права голосу громадяни ,яких визнано судом
недієздатними.
Розглянемо детальніше проблему адміністративної відповідальності під час виборів. Адміністративна відповідальність загалом
визначається як форма реагування держави на правопорушення,
що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою
особою передбаченого стягнення до суб’єкта проступку. Це повною
мірою стосується й виборчого законодавства. У Законі про референдум передбачені норми, що мають сприяти дотриманню законності при проведенні референдуму. Ст.10 Закону встановлює можливість притягнення до відповідальності осіб, що перешкоджають
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шляхом насильства, обману, погроз або іншим шляхом вільному
здійсненню громадянином права брати участь у референдумі, вести
до голосування агітацію, а також членів комісії з референдуму,
посадових осіб, які вчинили підлог документів референдуму, завідомо неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інші порушення Закону.
Кодекс України про Адміністративні правопорушення має
окремий розділ про порушення, які посягають на здійснення
народного волевиявлення та який встановлює порядок забезпечення такого волевиявлення. Це статті від 212–7 до 212–20.
Наприклад: ст.212-8, в якій зазначено, що порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, зі
списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а
так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення
про відхилення його скарги про внесення змін до відомостей
Державного реєстру виборців або запиту щодо списку громадян,
які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення — тягнуть за собою накладання
штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до Кодексу України про Адміністративні правопорушення, за адміністративні правопорушення, що посягають на
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок
його забезпечення передбачена така адміністративна відповідальність як штраф. В залежності від тої чи іншої статті, штраф може
бути різним.
Список використаної літератури
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради
України 1996 № 30. — С. 141
2. Закон України Про вибори народних депутатів України (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)
3. Кодекс України про Адміністративні правопорушення (ст. 212–7 —
212–20).
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ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ РАДИКАЛІЗМУ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
(НА ПРИКЛАДІ ПОДІЙ 2013–2014 РР. В УКРАЇНІ)
Фастовець Сергій Олександрович
студент 3 курсу групи ДД-31,
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Білоцерківський інститут економіки та управління
Науковий керівник: Пасічник Наталія Сергіївна, к.і.н., доцент

З огляду на події, що відбулися на Майдані Незалежності в
Києві, а згодом захлиснули і всю Україну, актуальності набуває тема
політичного радикалізму та причин його поширення серед молоді.
В усі часи загострення суспільно-політичних протиріч у суспільстві
приводило до поширення радикальних настроїв серед молодого
покоління. Не стали винятком і події 2013-2014 років в Україні. В
основі зростання протестних настроїв і радикальних ідей у молодіжному середовищі лежить низка факторів.
Насамперед варто зауважити, що молодь сама по собі є схильною
до радикальних, афектних та емоційних дій, притаманні їй соціально-психологічні особливості, поверхневе та некритичне сприйняття
соціального буття заважають думати про наслідки. Часом, для підбурення молоді до екстремальних дій потрібно докласти не більше
зусиль, аніж для влаштування вибуху порохової бочки — варто піднести запаленого сірника. Прикладом можуть слугувати події листопада — грудня 2013 року в Києві. Силовий розгін студентського
Майдану у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року став тим «сірником»,
який зумовив різке збільшення протестних настроїв серед молоді.
Разом з тим, причини зростання радикалізму у молодіжному середовищі значно глибші. По-перше, це соціально-економічні причини:
погіршення економічного становища громадян України загалом,
зростання корупції і хабарництва, обмежені можливості професійної
самореалізації молоді, що обумовлено, зокрема, невідповідністю спеціальності та професійно-кваліфікаційного рівня, набутими у процесі
навчання, реальному працевлаштуванню молоді (відсоток молодіжного безробіття традиційно вищий, аніж загальний показник по країні), і як наслідок, невдоволеність своїм соціальним становищем.
По-друге, політичні причини: відчуженість переважної частини
молоді від процесу прийняття політико-управлінських рішень,
а відтак від рішень, які стосуються її майбутнього, високий рівень
рівня недовіри до органів державної влади, правоохоронних
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органів, судової системи через високий рівень корумпованості. Ці
причини актуалізувалися наприкінці 2013 року, приводом до зростання протестних настроїв став зрив тодішнім керівництвом країни
підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Наслідком стало зростання
популярності ідей про боротьбу за незалежність, за право вибору
того шляху, яким рухатиметься країна, право боротися за «європейську мрію», право протистояти гніту тощо.
Третя група причин — зовнішньополітичні: загравання урядом
В. Януковича з російською владою, нехтування національними
інтересами України (Харківські угоди 2010 р., відмова від підписання угоди про асоціацію з ЄС тощо), згодом — російська анексія
Криму та агресія на Сході України. Ці чинники сприяли пробудженню національної свідомості багатьох молодих людей, навіть
тих, хто раніше на загал байдуже ставився до політичних подій.
Не можна оминути увагою й гуманітарні чинники — ігнорування колишньою владою питань української культури, зокрема української мови, активне сприяння русифікації, освітня політика
міністра освіти та науки Д. Табачника.
Суттєвими чинниками радикалізації молоді на сучасному етапі
виступають ЗМІ та Інтернет, які часом стають засобом передачі
екстремістських ідей, негативних орієнтацій та стереотипів, адже
саме молодь є найактивнішою складовою Інтернет-аудиторії.
Отже, проведений аналіз засвідчує, що в основі процесу радикалізації молоді лежить низка чинників, які за наявності приводу
суттєво підвищують прихильність молодих людей до активних,
часом екстремістських, протиправних дій. В подіях 2013–2014 рр.
першочергову роль відіграли власне політичні та зовнішньополітичні чинники.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ
У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Філозоф Н.В.
1 курс, ОКР «спеціаліст», ПРс-1.1, спеціальність «Правознавство»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095)-06756997
Науковий керівник: Пікалюк С.С., ст. викладач кафедри права

Класифікувати юридичні факти у трудовому праві пропонується залежно від суб’єкта, який надає життєвим обставинам характе164
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ру юридичних фактів у сфері праці, тобто за суб’єктною ознакою,
на два види:
1) такі, що встановлюються державою;
2) такі, що встановлюються іншими суб’єктами трудового
права.
До перших відносяться статутні юридичні факти або факти прямої дії, тобто обставини, які чітко визначено у законодавстві,
і настання яких у реальному житті автоматично тягне настання
передбачених цим законодавством юридичних наслідків. До другого виду доцільно також відносити факти, які встановлюють юридичні рамки, в межах яких учасники суспільних відносин можуть
самостійно визначати ті обставини, які є підставою виникнення,
зміни або припинення правовідносин. Наприклад, встановлення в
контракті додаткових підстав його розірвання, в тому числі дострокового, передбачено у статутному праві (ст. 36 КЗпП), саму ж підставу визначено угодою сторін.
За способом встановлення пропонується виділяти юридичні
факти, що встановлюються державно-правовим способом, і юридичні факти, що встановлюються договірно-правовим способом.
Юридичні факти у трудовому праві за правовими наслідками
можна класифікувати як правоперешкоджаючі та правовідновлюючі.
Правоперешкоджуючі юридичні факти — це конкретні обставини, існування (або відсутність) яких перешкоджає виникненню,
зміні або припиненню трудових правовідносин (наприклад, наявність в особи судимості перешкоджає її працевлаштуванню на державну службу). Прикладом правовідновлюючого юридичного факту
можна назвати ухвалення судом рішення про поновлення на роботі.
Підставами виникнення, зміни, а значною мірою й припинення
трудових правовідносин, є юридичні акти. Розглядаючи розподіл у
загальній теорії права, цивільному праві юридичних актів як дій,
спрямованих на встановлення юридичних наслідків, на адміністративні акти (акти управління) і правочини, деякі автори критично
ставиться до доцільності виділення останніх як різновиду юридичних фактів у трудовому праві [1, с. 167]. Замість цього пропонується
розділяти юридичні акти у трудовому праві на односторонні акти і
договори про працю. До перших слід віднести акти суб’єктів трудових правовідносин, а також акти органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, громадських об’єднань. Договори про
працю об’єднують трудовий договір, інші договори між працівником і роботодавцем; колективні угоди і колективні договори. `
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Усі юридичні факти за своєю суттю є простими, але в їх певній,
передбаченій у трудовому праві сукупності, вони можуть утворювати фактичні
(юридичні) склади. Під фактичним (юридичним) складом розуміється сукупність одиничних юридичних фактів, закріплених у
нормах трудового права, які тільки у своїй сукупності можуть призвести до правових наслідків, а саме до виникнення, зміни, припинення та відновлення трудових правовідносин [2, с. 38].
Пропонуємо розглядати трудовий договір як юридичний склад
фактів, оскільки виникнення індивідуальних трудових правовідносин спричиняє наявність двох пов’язаних між собою юридичних
фактів — волевиявлення працівника та волевиявлення роботодавця, кожен з яких самостійно може породжувати певні юридичні
наслідки.
Список використаних джерел
1. Котюк І.В. Доктринальні основи визначення поняття «Юридичні
факти» // Митна справа. — 2010. — № 2(68), ч.2. — С. 167–171.
2. Венедіктов В.С. Трудове право України: підручник / В.С. Венедіктов. —
К.: Істина, 2008. — 384 с.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Федько О.П.
VI курс, група ПЗ-51 спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Сенченко Л.В., к.ю.н., доцент кафедри
конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін

Право на конституційне звернення щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України може реалізовуватись громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства. Тлумачення — це діяльність щодо з’ясування або роз’яснення
змісту норми з метою правильного її застосування і реалізації.
Офіційне тлумачення в Україні здійснює Конституційний суд.
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За останніх 15 років КС розглянув більше 200 справ за конституційними зверненнями громадян України. Цікаво, що в 1999,
2002, 2006 та 2008 роках не було прийнято взагалі жодного рішення
в справах за конституційними зверненнями громадян.
При бурхливому розвитку громадянського суспільства на диво
відсутня практика офіційних тлумачень за зверненнями громадських організацій та благодійних фондів.
За весь період своєї діяльності КС за конституційними зверненнями громадян прийняв близько 20 рішень, у яких здійснював офіційне тлумачення конституційних чи законодавчих норм. За
результатами розгляду конституційних звернень у переважній більшості приймались відмови у відкритті проваджень або провадження взагалі припинялись.
Очевидно, що законодавчо встановлюються певні вимоги до
змісту конституційних звернень — своєрідні формальні фільтри,
які б доводили необхідність в офіційному тлумаченні.
Підставою для звернення щодо офіційного тлумачення, згідно
зі статтею 94 закону «Про КСУ», є наявність неоднозначного застосування відповідної норми, якщо суб’єкт права на конституційне
звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод.
Наявність «неоднозначного застосування» відповідних положень означає — «різне застосування одних і тих самих норм цих
правових актів судами України, іншими органами державної влади
за однакових юридично значимих обставин». Саме в зв’язку з відсутністю «неоднозначності» суд у більшості випадків відмовляє
громадянам у відкритті конституційних проваджень, або взагалі їх
припиняє.
Конституційне звернення за своєю природою є певним прототипом конституційної скарги. Для прикладу, у країнах західної
Європи, як різновид конституційної скарги поширена так звана
«народна скарга», action popularis — оскарження нормативних актів
в інтересах суспільства, «не визначеного кола осіб».
Цілком нормальним вважається, коли громадянин звертається
зі скаргою про визнання того чи іншого акту неконституційним.
Проте громадяни Україні не можуть звертатись до органу конституційної юстиції із клопотанням про визнання нормативних
актів неконституційними.
Але все ж таки, враховуючи значні проблеми в застосуванні як
судами, так і іншими органами публічної влади тих самих норм, за
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таких же правових обставин, але по-різному — офіційне тлумачення повинно стати ефективним інструментом реалізації та захисту
прав і свобод у демократичному суспільстві.
Отже, відповідно до статті 147 Конституції України, Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та
інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України, таким чином, виступає гарантом
додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина.

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
Фоміна Є.М.
студентка коледжу «Освіта», група ПЗ-43,
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Процесуальне правонаступництво — це перехід процесуальних
прав та обов’язків від однієї особи, яка була в процесі стороною або
третьою особою, до іншої особи у зв’язку з переходом до неї суб’єктивних матеріальних прав.
Правонаступництво є двох видів: універсальне та сингулярне.
Універсальне (повне) правонаступництво наступає у випадку
смерті сторони, припинення юридичної особи, яка є стороною у
справі. У цих випадках спадкоємець громадянина, правонаступник
юридичної особи стає стороною в матеріальних правовідносинах,
а отже, І процесуальним правонаступником у цивільній справі.
Сингулярне (часткове) правонаступництво настає у випадку
уступки вимоги, переведення боргу або прийняття боргу на себе.
Тут правонаступництво в матеріальних правовідносинах визначає
процесуальне правонаступництво.
У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи
боржника в зобов’язанні, а також в Інших випадках заміни особи у
відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до
участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої
особи на будь-якій стадії судового процесу.
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Процесуальне правонаступництво фізичних осіб має свої особливості. Стосовно фізичних осіб — підприємців та учасників корпоративних відносин, що є сторонами у справах або третіми особами, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, таке
правонаступництво можливе за одночасної наявності двох умов:
по-перше, коли відповідні правонаступники мають аналогічний
правовий статус (зокрема, фізичних осіб — підприємців чи учасників корпоративних відносин), і, по-друге, існування даного статусу
на момент вирішення господарським судом питання про процесуальне правонаступництво: сама лише можливість виникнення
процесуального правонаступництва в майбутньому (наприклад,
через передбачуване успадкування майна та виникнення у іншої
особи в зв’язку з цим корпоративних прав) не може братися господарським судом до уваги.
У разі відсутності відповідних умов при вибутті фізичної особи
зі спірних правовідносин провадження у справі підлягає припиненню.
Що ж до громадян — третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору, то для їх процесуального правонаступництва додержання згаданих умов не є обов’язковим.
Залучення до участі у справі правонаступника відповідної
сторони або третьої особи можливе на будь-якій стадії цивільного процесу. Відмінність процесуального наступництва від заміни
сторони полягає в тому, що із заміною неналежної сторони провадження розпочинається заново, а щодо правонаступництва —
поновлюється. Правонаступник продовжує брати участь у справі свого право попередника. Особливістю процесуального
правонаступництва є і те, що воно можливе у будь-якій стадії
процесу.
Слід мати на увазі, що у випадку ліквідації юридичної особи
його діяльність припиняється без переходу прав і обов’язків
у порядку правонаступництва до інших осіб. Процесуальне правонаступництво можливе тільки тоді, коли процес у справі вже
йде.
Отже, процесуальне правонаступництво — це перехід процесуальних прав та обов’язків під час процесу від однієї особи
(сторони у справі) до іншої особи, яка раніше не брала участі
у справі.
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МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Фрицький Ю.О.
доктор юридичних наук, професор

При дослідженні конституційно-правової природи місцевого
самоврядування, потрібно визначити наявність декількох самостійних аспектів, що розкривають суть місцевого самоврядування
як комплексного політико-правового явища. Воно може розглядатись в якості засади конституційного ладу, тобто як основоположний принцип організації і здійснення влади в суспільстві і державі,
як специфічна форма народовладдя, як самостійний правовий
інститут і як право територіальної громади самостійно вирішувати
питання місцевого значення на своїй території.
Щодо питання ролі та місця міського самоврядування в системі
публічної влади, слід зауважити, що Україна є високоурбанізованою країною, адже хоча за офіційними даними в міських поселеннях нашої країни проживає 68,77% населення, цей показник не
відображає реальних наслідків урбанізації, тому що спирається на
формальну ознаку адміністративної реєстрації місця проживання
громадян, адже за експертними оцінками, рівень урбанізованості
України давно вже досяг 75%, тобто фактично наша країна за цим
показником знаходиться в числі найбільш урбанізованих націй.
Природно, що і всі проблеми і негативні наслідки урбанізації
мають гострий прояв в Україні.
Правове забезпечення побудови системи органів управління в
містах, визначення обсягу їх компетенції створюють для юридичної
науки і практики низку теоретичних та практичних проблем. Поперше, процеси розвитку міста, що складаються у правовідносини
не можуть забезпечуватися простими вертикальними адміністративними зв’язками. І чим крупніше місто, тим менш результативне
таке управління, адже воно не забезпечує все різноманіття рішень,
тому що вони найчастіше мають глобальний і неочевидний характер; по-друге, міське самоврядування, будучи, по суті, одним з найважливіших елементів конституційного ладу сучасної індустріальної держави, являє собою самостійну структуру, яка бере активну
участь у реалізації функцій держави. Крім того, багато соціальних
протиріч, що мають місце на рівні локальних територій, пов’язані
з неврегульованістю правових питань взаємин центру і регіонів
170

господарської діяльності

Секція 13

в сфері економічного розвитку територій, фінансової, соціальної,
політичної і правозастосовної самостійності останніх.
Відносно міст теоретичне осмислення процесу становлення
принципово нового муніципального законодавства необхідно,
насамперед, для досягнення реального балансу між центром, регіонами і містами як у сфері взаємодії органів представницької і виконавчої влади, так і в найскладнішому питанні узгодження політичних позицій і економічних інтересів, з одного боку, центральної
влади, а з іншого — її територіальних структур, що здійснюють свої
функції в особливих, іноді характерних лише для даної території,
соціально-економічних умовах і за місцевим укладом (національним, релігійним тощо). У цьому зв’язку виникає проблема правового оформлення статусу великих, середніх і малих міст із погляду
можливого ступеня їх самостійності у виборі форм і способів реалізації рішень, прийнятих на вищих рівнях влади, і узгодження цих
рішень із місцевими економічними й соціально-політичними
умовами.
Важливою теоретичною проблемою міського самоврядування
в Україні є визначення його юридичної природи. Незважаючи на
чітке віднесення Конституцією України питань місцевого значення
до компетенції органів самоврядування, що не входять у систему
органів влади, останні мають специфічні особливості, що зближують їх з органами державної влади. Відтак, для сучасної системи
міського самоврядування характерні ознаки, що свідчать як про
державну, так і про суспільну його природу.
Недослідженим аспектом розуміння міського самоврядування
є визначення міста та його конституціоного статусу. Сучасний статусний компонент (підсистема) міської правової системи має бути
особливо ретельно аргументований, з огляду на те, що у склад
суб’єктів пропонується включити міста, органи місцевого самоврядування, територіальні громади, міські органи самоорганізації
населення та городян. Причому наявність міста серед суб’єктів
права не може обмежуватися лише здатністю реалізовувати суб’єктивні права та юридичні обов’язки, тобто мати міську правосуб’єктність, але й дає змогу вважати місто учасником конкретних
суспільних правовідносин
Важливим фактором інституціоналізації міського самоврядування є територіальна ознака, яка безпосередньо детермінує
модель міського управління в залежності від констиуційно-правового статусу конкретного міста або категорії міст. На сьогодні
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законодавчо визначено тільки конституційно-правовий статус столиці — міста Києва — Законом України «Про столицю України —
місто-герой Київ» від 15 січня 1999 p., y якому відображено особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у
місті відповідно до Конституції та законів України. Особливості
функцій столиці України проявляються у тому, що вона є основним
центром політичного життя держави. Територіальна громада міста
Києва здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і
через міську раду, районні ради та їх виконавчі органи, але особливістю здійснення виконавчої влади в Києві є те, що міська та районні ради формують власні виконавчі органи на базі відповідних
держадміністрацій, які паралельно виконують функції державної
виконавчої влади.

ДОГОВІР ПОРУКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Хоменко Р.Г.
V курс, група 51ПР15з, спеціальність «Правознавство»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Коломієць П.В., к.ю.н.

Сучасний стрімкий розвиток фінансово-економічних відносин
у нашій країні, зміна суспільно-політичного устрою та соціальні
настрої демократично налаштованого населення української держави стали причиною того, що деякі положення, які закріплені в
законодавстві та які сформувались у правовій доктрині і судовій
практиці щодо регулювання правовідносин у сфері застосування
договору поруки, перестали задовольняти інтереси учасників таких
правовідносин. Правове регулювання суспільних відносин,
пов’язаних із договором поруки, як особливого виду забезпечення
виконання зобов’язань, врегульовано нормами § 1 «Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання» та § 3 «Порука»
глави 49 «Забезпечення виконання зобов’язання» розділу І «Загальні положення про зобов’язання» книги п’ятої «Зобов’язальне
право» Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року
№ 435-IV, який набрав чинності з 1 січня 2004 року.
Проведений автором аналітичний огляд наведених вище положень Цивільного кодексу України, свідчить про те, що на дату
написання цієї роботи жодних змін або доповнень до нормативних
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положень, які регулюють правові аспекти застосування договору
поруки, всупереч нагальним потребам сучасної правозастосовної
практики з цих питань, не було внесено. Чинне на сьогодні законодавство, яке розроблялось понад десять років тому, віддзеркалює
традиційні підходи до врегулювання відносин поруки, що сформувались за іншого соціально-економічного устрою. Проте, еволюційні особливості процесу розвитку ринкових відносин в Україні,
який супроводжується формуванням якісно нового фінансово-економічного та банківського секторів, впровадженням нових видів
кредитування, а також змісту, умов, порядку виконання кредитних
договорів виявили потребу перегляду деяких законодавчих норм
щодо регулювання поруки з метою значного розширення сфери
використання поруки, як одного із найбільш затребуваних на сьогодні виду забезпечення належного виконання зобов’язань. Так,
якщо в радянські часи порука як спосіб забезпечення виконання
зобов’язань практично не застосовувалась, то сьогодні цей інструмент визнається ефективним механізмом забезпечення виконання
зобов’язань, особливо в таких сферах правовідносин як банківське
кредитування та надання інших фінансових послуг. Отже, розширення сфери використання договору поруки як способу забезпечення виконання зобов’язань, з одночасною недосконалістю правового регулювання поруки та окремих аспектів судової практики
вирішення спорів, що виникають із правовідносин поруки, а також
відсутність сучасних комплексних монографічних досліджень із
загальнотеоретичних і практичних проблем регулювання суспільних відносин у сфері застосування договору поруки — це головні
аспекти проблематики у галузі реалізації механізму правового регулювання договору поруки, як одного із особливих видів забезпечення належного виконання зобов’язань. Таким чином, можна
констатувати, що інститут договору поруки недостатньо досліджений як на теоретичному, так і на практичному рівні, у зв’язку з чим
існує багато проблемних питань, пов’язаних із розвитком ринкових
відносин та банківського кредитування, розширенням сфери використання поруки та збільшенням кількості судових спорів.
Проблеми застосування договору поруки, які досліджувалися такими фахівцями у галузі цивільного права як С.С. Бичкова,
В.І. Борисова, О.В. Дзера, В.В. Луць, О.В. Михальнюк,
В.І. Остапенко, І.В. Спасибо-Фатєєва, Є.О. Харитонов та ін., на
нашу думку, повинні бути як найбільш всебічно використані
у правотворчій діяльності для вдосконалення положень чинного
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законодавства України, що регулює договір поруки як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Оскільки у своїх наукових пошуках ці вітчизняні вчені, досліджуючи сучасну проблематику у сфері
застосування договору поруки, наполегливо формулюють конкретні пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Цивільного
кодексу України.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Черешнюк Олександр Валерійович
5 курс, група МІ-51/15м, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник: Орловська І.Г., к.ю.н.,
доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

У сучасних умовах проблема правового регулювання господарської діяльності в міжнародних відносинах є однією з найбільш
актуальних в юридичній науці, та міжнародній інформації. Інтерес
до них обумовлюється тим, що не напрацьовані чіткі шляхи подолання цих явищ. Передусім найчастіше стверджується, що господарська діяльність має під собою як основу, слабкість управлінського апарату, слабку інформованість в законах, а також навмисне, а не
рідко неусвідомлене, інтуїтивне бажання проігнорувати, обійти або
навіть порушити законодавчі акти (особливо, якщо це обіцяє суттєві вигоди, а небезпека піддатися санкціям мала). Учені фіксують
масовість таких явищ але зазвичай не вдаються в аналіз причин, суті
та можливих шляхів їх подолання. Актуальність цієї теми полягає в
тому, що сучасна правова система України знаходиться у стані перебудови, що не може не вплинути на розвиток науки та законодавства. У зв’язку з цим, невід’ємною рисою сучасного українського
життя є глобальні правові міжнародні відносини з країнами ЄС.
З огляду на це, проблема його подолання стає чи не найактуальнішою на сьогодні, адже не може йти мова про правову державу в тому
суспільстві, де ігноруються права та свободи людини і громадянина,
де право взагалі не належить до першорядних цінностей.
Мета роботи полягає у комплексному дослідженні правових
міжнародних відносинах з країнами ЄС, така як Польша, Чехія,
Словакія, Нідерланди, Германія, Франція, та інші, як специфічно174
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го історично-рухливого феномену, що безпосередньо впливає на
процес формування громадянського суспільства та правової держави. Формулювання певних пропозицій подолання бар’єрів, проявів
у суспільній та індивідуальній правосвідомості.
Господарська діяльність включає як виробничу діяльність,
у процесі якої виробляється продукція, вироби народного споживання та інші матеріальні цінності, та невиробничу діяльність,
пов’язану з виконанням різних видів робіт, у тому числі науководослідних, надання послуг, результати яких відчужуються як
товар. Господарська діяльність має здійснюватися належним
чином та давати якісні результати, що можливо забезпечити
якщо суб’єкти господарювання будуть мати достатні знання,
навички, досвід, а це досягається коли така діяльність здійснюється постійно у вигляді промислу. Тобто, важливою ознакою
господарської діяльності є її систематичність, виконання на професійній основі.
Отже, господарська діяльність — це суспільно-корисна діяльність, яка виконується на професійній основі, якщо її результати
реалізуються як товар. В залежності від мети і механізму здійснення, господарська діяльність поділяється на: підприємницьку
(комерційну) діяльність та непідприємницьку (некомерційну)
діяльність.
Успіх комерційний — досягнення запланованого чи очікуваного результату господарської діяльності завдяки цілеспрямованим
діям, що забезпечують одержання (збільшення) доходів підприємства або поліпшення (стабілізацію) його фінансового стану. Успіх
комерційний пов’язаний не тільки зі збільшенням доходів, але
і з низкою непрямих заходів, наприклад, зниженням витрат.
Ознаки господарської діяльності: ініціативність; самостійність;
творчий та інноваційний характер; систематичність; це діяльність
на власний ризик; цільова спрямованість на отримання прибутку;
самостійна юридична відповідальність; соціально-відповідальний
характер.
Перш ніж почати щось змінювати, потрібно мати уявлення про
світ, любити все навколо і поважати будь яку діяльність, може тоді
наша господарська діяльність виросте, та буде кращою у світі. Всі
ресурси життя вже виснаженні, треба зробити відпочинок на підприємствах в екологічному житті.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТ
ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
ТА ГРОМАДЯНИНА
Чернявська Ю.О.
V курс, група ПЗ-51/15м, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Сенченко Л.В., к.ю.н.,
доцент кафедри конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін

На сьогодні Україна впевнено реалізує євроінтеграційний
напрям зовнішньої політики. Очевидно, що сприйняття та запровадження європейських стандартів у всіх сферах суспільного та державного життя має починатися насамперед у царині конституційних прав і свобод та гарантій їх реалізації й захисту.
Найвищою гарантією прав і свобод людини та громадянина є
конституційний лад України, заснований на неухильному дотриманні Конституції України та законів України, приписах природного
права та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.
Суб’єктом, на якого покладаються обов’язки щодо гарантування
прав і свобод людини і громадянина, є держава. Роль держави як
головного гаранта прав і свобод людини і громадянина випливає зі
змісту статей 3, 22, 42, 49, 51, 53 та інших статей Конституції України.
Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і
громадянина захищаються судом. При цьому судовий захист прав і
свобод людини і громадянина здійснюють як суди загальної юрисдикції, так і Конституційний Суд України. Окремо акцентуємо на
призначенні в системі гарантій прав і свобод людини
Конституційного Суду. Адже ще наприкінці минулого століття
захист прав людини став пріоритетом у діяльності не лише судів
загальної юрисдикції, а й органів конституційної юрисдикції.
Здійснюючи конституційне правосуддя, Конституційний Суд
України захищає насамперед конституційні права і свободи людини, є наріжним каменем системи їх інституційних гарантій.
Зокрема, Закон України «Про Конституційний Суд України» (ст.
43) передбачає, що суб’єктами права на конституційне звернення з
питань дачі висновків Конституційним Судом України у справах
щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.
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Конституційне звернення — це письмове клопотання до
Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.
У науці конституційного права України неодноразово висловлювалися думки щодо необхідності запровадження такого інституту звернення до КСУ, як конституційна скарга. Найближчими
роками вона може отримати своє втілення в Конституції України,
відповідній правотворчій практиці. Принаймні інститут конституційної скарги позитивно зарекомендував себе в низці пострадянських республік. Наприклад, Голова Конституційного Суду
Республіки Вірменія зазначає, що практика звернення громадян до
Конституційного Суду є чимось більшим, ніж звичайний захист
прав і свобод людини. Цей інститут забезпечує реальну участь громадян у конституційному процесі й таким чином стає новим
й ефективним механізмом реалізації безпосередньої демократії.
На нашу думку, запровадження інституту конституційної скарги в Україні сприятиме посиленню системи гарантій прав і свобод
людини і громадянина, активізує участь пересічних громадян у правозахисній діяльності та конституційному процесі загалом.

НОВЕЛИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ТА ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ
Шматко Є. В.
студент групи ПЗ-42 Інституту права та суспільних відносин,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Виконавче провадження — важлива стадія на шляху відновлення порушених прав та свобод особи. Право будь-якої держави відповідає тим правовим традиціям та особливостям соціально-економічного та політичного життя суспільства, котрі склались на
певному етапі його розвитку. Тому і виконавче провадження кожної
країни має свої особливості [1].
Україна на шляху модернізації 14 серпня 2015 року ВР України
зареєстровано проект Закону «Про виконавче провадження»
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№2507а та проект Закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» №2506а,
ініціатором яких виступив Президент України.
Обидва зазначені законопроекти є невід’ємними один від одного. Законопроект №2507а встановлює перелік рішень, які не зможе
виконувати приватний виконавець, розширює перелік рішень, що
підлягають примусовому виконанню; передбачає формування відкритого Єдиного реєстру боржників; вводить автоматизацію процедури виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повного фіксування процесуальних рішень та виконавчих дій
в автоматизованій системі; передбачає посилення відповідальності
боржника у виконавчому провадженні, а також суттєве підвищення
розмірів штрафів, що накладаються виконавцем, тощо.
Законодавець чітко надає вимоги необхідні для здійснення
приватним виконавцем своєї професійної діяльності. Однак, на
наше переконання такі доволі жорсткі вимоги до приватних
виконавців не мають обмежуватись. Вони потребують більш
широкого та детального доповнення, насамперед це стосується
«нечистих на руку» та недобросовісних працівників, для котрих
має бути накладено табу здійснення професійної діяльності
у сфері чи то приватного, чи то державного виконання рішень
суду та інших органів і осіб.
Проектами законів передбачено, що до повноважень приватних
виконавців не буде віднесено виконання рішень, які містять значні
соціальні ризики та стягнення на користь чи з держави в особі їхніх
органів чи підприємств. Також гарантії захисту боржників від свавілля виконавця, як це присутнє в діяльності колекторських фірм.
Вчені не мають єдиної думки з приводу вищевказаних законопроектів, зокрема, на думку О. Чумак, застосування примусу, який
є сутністю виконавчого провадження, є виключною компетенцією
державної влади, делегування цієї функції приватним особам може
вплинути на розвиток в Україні такого негативного явища, як рейдерство. Крім того, сучасний рівень правової свідомості та правової
культури в Україні ще не надає можливості запровадження інституту недержавного примусового виконання рішень юрисдикційних
органів [2].
Варто погодитися з позицією, українських правознавців Центру
політико-правових реформ: запровадження інституту приватних
виконавців в Україні є однією з дієвих ідей реформування виконавчої системи. Для цього необхідно ухвалити новий Закон України
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«Про приватну виконавчу діяльність», який разом із чинними
Законом України «Про державну виконавчу службу» та Законом
України «Про виконавче провадження» буде регулювати питання
примусового виконання [3].
Нами проаналізовано досвід Німеччини, яка пройшла шлях
реформації централізованої системи виконавчого провадження.
Німецьке виконавче провадження ґрунтується, перш за все, на
принципі децентралізації. Право здійснення виконавчого провадження мають суди, судові виконавці та органи земельного кадастру, у зв’язку з чим повноваження розмежовуються застосовуючи правила «функціональної підсудності».
Оригінальністю німецької моделі виконання рішень є визначені категорії справ, що здійснюються судами (аналогічну правову
модель спостерігаємо в українських проектах законів).На підставі
наведеного досвіду Німеччини спостерігаємо, що запорукою формування нового та дієвого механізму виконання судових рішень та
рішень інших органів є прозора та ефективна організація органів та
осіб, які здійснюватимуть їх примусове виконання.
На прикладі Німеччини помітно, що така ситуація зумовлена
перш за все контролюючими повноваженнями суду, щодо органів
примусового виконання рішень.
На наше переконання, українське законодавство щодо примусового виконання рішень має трансформуватися в напрямі змішаної виконавчої системи з урахуванням досвіду її функціонування
в інших європейських державах, зокрема Німеччини.
Список використаних джерел
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ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА
Шпота Світлана Віталіївна
4 курс, спеціальність «Правознавство»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини.
Науковий керівник: Олійник О.О., к.ю.н.,
доцент кафедри

Становлення України як високорозвиненої європейської держави ставить перед українським суспільством важливу мету —
забезпечення сталого економічного розвитку, досягнення європейських стандартів життя громадян, що неможливо без полагодженої
співпраці між роботодавцями та працівниками
Індивідуальна трудова діяльність при певній кількості виконавців забезпечує перехід до більш складного соціального явища —
спільної діяльності. Спільна праця в тій чи іншій сфері суспільне
корисної діяльності об’єднує працюючих в трудовий колектив,
який є соціальною спільністю людей.
Через відносини з іншими людьми особа існує, проявляє себе в
суспільстві. Вона виконує обумовлену трудовим договором роботу,
дотримується встановленого на підприємстві режиму роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Трудовий колектив виникає разом зі створенням підприємства,
установи, організації. До нього входять усі громадяни, які своєю
працею беруть участь у діяльності підприємства на основі трудового договору, а також інших форм, що викликають виникнення трудових відносин працівників з підприємством.
Відносини ж між самими працівниками в колективі не завжди
підпадають під регулювання норм права. Ці відносини можуть
регулюватись навіть нормами громадських організацій чи моралі.
Відносини по об’єднанню працівників в організації за професією
регулюються Статутом професійних спілок України чи статутами
галузевих профспілок. В Конституції України закріплено лише
право громадян на такі об’єднання.
Повноваження трудових колективів усіх видів підприємств, де
використовується наймана праця, реалізуються, якщо інше не
передбачене статутом, загальними зборами працюючих. Такі без180
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посередні відносини можливі тоді, коли підприємства невеликі за
своїми розмірами, і для розв’язання конкретних питань у кожному випадку є можливість зібрати всіх працюючих. В умовах же
великого підприємства вирішення питань виробництва безпосередньо всіма працюючими є досить складним, у зв’язку з чим
виникає необхідність використання представницької демократії.
В таких випадках повноваження трудового колективу можуть реалізовуватись конференцією або виборними органами трудового
колективу, такими, як рада трудового колективу, комітет підприємства, страйковий комітет тощо. Вони, як правило, обираються
таємним голосуванням на загальних зборах або конференції трудового колективу строком на два-три роки не менш як двома третинами голосів.
Трудовим колективам чинним законодавством надані повноваження по укладенню колективних договорів, впровадженню
досягнень науки, техніки, розвитку творчої ініціативи працюючих, участі в організації, нормуванні, оплаті праці, використанню фондів економічного стимулювання, поліпшенню умов і
охорони праці, соціально-культурних та житлово-побутових
умов працюючих. Трудові колективи за поданням власника або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства. За порушення трудової дисципліни трудові колективи
можуть застосовувати до своїх членів заходи громадського стягнення, які можуть враховуватись при визначенні систематичності невиконання працівником без поважних причин покладених на нього обов’язків, що є однією з підстав розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу.
Нинішній трудовий колектив і його органи зможуть здійснити
свою місію представництва в будь-якій формі виробничої демократії в конкретних соціально-трудових відносинах тільки з урахуванням повноважень органів управління відповідного підприємства,
установи організації.
Отже, трудовий колектив — надзвичайно важливий суб’єкт трудового права, і в Україні, яка прагне європейської інтеграції і відповідності міжнародним стандартам, має бути створено належний
юридичний механізм для його діяльності.
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УЧАСТЬ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Штофель В.О.
студентки групи ПЗ-31,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна»
Науковий керівник: Марченко М.Г., доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права.

Досить актуальним у цивільних справах є питання, участі
у цивільному процесі малолітніх осіб. Згідно з діючим законодавством малолітньою особою вважається особа, яка на момент відкриття цивільного провадження не досягла віку 14-ти років і має
часткову цивільну дієздатність.
Виходячи з норм діючого законодавства участь малолітніх
осіб з обмеженими можливостями як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин не допускається, їх права захищаються
в суді виключно законними представниками. В основу такого
підходу покладені психологічні, медичні та педагогічні чинники,
які за мету мають уберегти дитину від негативного впливу на її
моральне здоров`я судового процесу. Винятком із правила становлять такі справи, у яких малолітня дитина виступає в якості
свідка. В такому випадку — суд вирішує чи можливо в судовій
справі залучити іншого свідка — повнолітню особу, в разі відсутності такої можливості в справі може приймати участь малолітня
особа. Наприклад, свідок який не досяг 16-річного віку, після
закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання.
Виходячи з вище зазначеного — для суду малолітня особа є небажаним елементом.
Неповнолітня особа може особисто здійснювати цивільні
процесуальні права та виконувати свої обов’язки на підставі
статті 29 Цивільно-процесуального кодексу України в суді у
справах, що виникають з відносин, у яких вона особисто бере
участь, якщо інше не встановлено Законом. Отже, така особа
являється суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин,
і вона має право бути учасником цивільного процесу. При небажанні чи неспроможності неповнолітньої особи самостійно
захищати свої права в суді, в її інтересах має діяти законний
представник.
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Являючись стороною або іншою особою, яка бере участь
у справі, неповнолітній наділяється всіма правами та обов’язками,
які визначені в ст. 27 ЦПК. Ст. 29 ЦПК визначає що: «Неповнолітні
особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи,
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді
у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть
участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до
участі в таких справах законного представника неповнолітньої
особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена. Якщо
неповнолітня особа є повноправним учасником цивільного процесу, вона на загальних підставах використовує свої процесуальні
права в тому числі і ті, що впливають на хід розгляду справи.
Отже, можна сказати, що малолітні та неповнолітні особи
є специфічними суб’єктами цивільних процесуальних відносин,
тому що, до них застосовують положення цивільного процесуального законодавства, як до осіб, котрі беруть участь у справі.

ЗАКОНИ ЦАРЯ ХАММУРАПІ
Юзвик А.В.
I курс, група ПЗ-11, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Орловська I. Г., к.ю.н.,
доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації
Інституту права та суспільних відносин

Цікавість обраної теми полягає у тому, що Закони Хаммурапі
яскраво відображають основні риси стародавнього східного типу
права, це дає нам змогу ознайомитись з тим, як регулювалися
цивільні, зобов’язальні, трудові, шлюбно-сімейні, кримінальні та
кримінально-процесуальні відносини. Хоча ці закони за нашими
сьогоднішніми мірками можуть здатися примітивними, але іноді і в
них можна почерпнути що-небудь цінне, що непогано було б перейняти і нам сьогодні.
Збірка Законів Хаммурапі — один з найдавніших і найкраще
збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону, створений близько 1780 року до н. е. за наказом вавилонського царя
Хаммурапі. Збірка складається із прологу, 282 законів і епілогу.
Але на стовпі зберіглося 247 статей, 35 статей були вискоблено,
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очевидно, за наказом еламська царя. Зовні кодекс являє собою чорний базальтовий стовп, виявлений в 1902 році французькою археологічною експедицією в м. Сузи — древній столиці Елемского царства. Зараз зберігаються в Луврському музеї в Парижі.
Збірник поділяється на блоки: ст. 1–5 — суд та судочинство;
спрямовані проти сваволі та тяганини у судах, встановлюється відповідальність недобросовісних суддів; ст. 6–126 — питання власності, її захист, встановлюється покарання за посягання на неї;
ст. 127–195 — шлюб, сім’я, спадкування. Розглядаються питання
про форми й умови укладання шлюбу, можливі умови багатоженства, розлучення, майнові та особисті відносини подружжя, передбачені різні злочини проти сім’ї, врегульовуються питання спадкування майна померлих; ст. 196–214 — злочини проти особи, її
життя, честі і гідності; ст. 215–282 — норми щодо праці.
Закони Хаммурапі безпосередньо випливають із шумерської
правової традиції і є одним з найважливіших джерел для вивчення
права й соціально-економічного устрою Месопотамії того часу.
Обмежуються й регламентуються приватновласницькі відносини,
затверджується державний контроль над господарським життям.
Закони також можуть свідчити про рівень розвитку держави. Чим
досконала держава — тим більш досконалий і закони.
Метою видання Законів, на думку самого вавилонського царя,
було встановлення в державі такого порядку, «щоб сильний не гнобив
слабшого, щоб виявити справедливість до сироти та вдови, щоб чинити суд у країні, щоб до пригнобленого виявити справедливість...»
Своїм законодавством Хаммурапі намагався закріпити суспільний лад держави, панівною силою в якій повинні були стати дрібні
і середні рабовласники. Цей перший відомий збірник законів,
висвячував рабовласницький лад, приватну власність.
Також Хаммурапі у своїх законах установив порядок урегулювання різних сфер суспільних відносин і держави загалом. З метою
реалізації поставлених завдань він провів низку реформ: економічну, військову, судову. Проте, як виявляє аналіз законника, втілювалося в життя не все, що прописувалося у збірнику. Насамперед це
відбувалося через те, що при написанні законів не були враховані
тенденції розвитку тогочасного суспільства.
Отже, Закони Хаммурапі з одного боку мали позитивний вплив
на тогочасний соціальний лад, але в дечому були недоліки. Для того,
щоб в сучасному часі не допускати таких помилок для законодавця
важливо враховувати тогочасний досвід упровадження законів на
іншому історичному етапі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
УЧАСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Ющенко Т.В.
аспірантка кафедри конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін
Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна», к.тел. 066-649-44-82.
Науковий керівник: Фрицький Ю.О., д.ю.н., професор

Демократичні перетворення, що відбуваються в українському
суспільстві, супроводжуються складними процесами, трансформацією влади, соціальної структури, що призводить до зростання ролі
органів місцевого самоврядування у регулюванні суспільних відносин
на місцевому рівні. Реалізація цими органами повноважень у різних
сферах суспільного життя, прийняття ними відповідних управлінських рішень є передумовою їхньої участі у відповідній процесуальній
формі у справах адміністративного судочинства. Малодослідженність
адміністративного процесуального виміру функціонування інституту
місцевого самоврядування об’єктивує актуальність вивчення питань,
пов’язаних з правовим регулюванням участю органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві.
Найголовнішим нормативним актом, який складає правове підґрунтя участі органів місцевого самоврядування в адміністративному
процесі є Конституція України, стаття 55 якої кожному гарантує право
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності вказаних органів або
їхніх службових і посадових осіб. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» розширює декларовані Основним Законом
положення щодо судового контролю за законністю актів органів та
посадових осіб місцевого самоврядування (ч. 10 ст. 59). Ще одним нормативно-правовим актом, що утворює правову основу участі органів
місцевого самоврядування в адміністративному судовому провадженні є Кодекс адміністративного судочинства України, що закріплює
спеціальний порядок розгляду та вирішення адміністративним судом
публічно-правових спорів зі специфічним суб’єктним складом його
учасників, який пов’язаний з обов’язковою участю у справі суб’єкта
владних повноважень. Відповідно до закріпленого статтею 3 КАС
України переліку суб’єктів владних повноважень, до них належать
також органи місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові
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особи, які здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Таким чином, участь органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України передбачена нормами матеріального та процесуального права, що перебувають між собою у логічному взаємозв’язку. Так, матеріально-правові відносини визначають
можливість і необхідність виникнення та існування процесуального
правовідношення, призначення якого в забезпеченні вирішення
правового спору, а не у встановленні умов для застосування норм
матеріального права [2; С. 153]. Разом з тим, процесуальні норми
покликані регулювати надзвичайно важливі суспільні відносини —
відносини правосуддя, від повноти та відповідності якого (тобто
регулювання) безпосередньо залежить ступінь та якість захисту публічних прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина,
прав та законних інтересів юридичних осіб [1; С. 18].
Виходячи з наведеного, розширення повноважень органів місцевого самоврядування в рамках проведення в Україні реформи децентралізації влади повинно супроводжуватись одночасним удосконаленням
процесуального законодавства, яке регламентує участь органів місцевого самоврядування в адміністративному судовому процесі.
Список використаних джерел
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВІ СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УПОВНОВАЖЕНИМ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Ямкова І.М.
к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського
та кримінального права

За додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її
юрисдикції на постійній основі від імені Верховної Ради України
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здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(далі — Уповноважений), який відповідно до Закону України від
23.12.1997 № 776/97-ВР захищає права та свободи фізичних осіб у
відносинах, що виникають при реалізації їхніх конституційних
прав і свобод, незалежно від місця перебування.
Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян
України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх
інтересах, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути
подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.
При розгляді звернення Уповноважений:
1) відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод
людини і громадянина;
2) роз’яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення Уповноваженому;
3) направляє звернення за належністю в орган, до компетенції
якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення;
4) відмовляє в розгляді звернення.
Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються
судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована
особа подала позов, заяву або скаргу до суду.
Повідомлення про прийняття звернення до розгляду або відмову у прийнятті звернення до розгляду надсилається в письмовій
формі особі, яка його подала. Відмова у прийнятті звернення до
розгляду повинна бути вмотивованою.
Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:
1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених
Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;
2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина
суб’єктами публічної адміністрації
3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;
4) сприяння приведенню законодавства України про права і
свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією
України, міжнародними стандартами у цій галузі;
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5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;
7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.
Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень
Конституції України, законів України, міжнародних договорів
України стосовно прав і свобод людини і громадянина є конституційне подання Уповноваженого та подання Уповноваженого до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності та їх посадових і службових осіб.
Слід зазначити із запровадженням цього правового інституту
(омбудсмана) українська держава в особі Верховної Ради України
визнала необхідність додаткових механізмів правозахисту, який би
був незалежним, деполітизованим органом.
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Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (066)-4475349
Науковий керівник: Бундак О.А., к.і.н., доцент

Російська імперія з кінця XVIII до початку ХХ ст. становила
величезний конгломерат територій з численним різнобарвним
у національному плані населенням. В управлінні цими територіями та народами центральна влада опиралася на армію та бюрократію. Армія охороняла, забезпечувала і внутрішній порядок, а за
необхідності і розширювала кордони імперії. Основною запорукою її життєдіяльності було виконання населенням рекрутської
повинності.
З 1794 р. на території приєднаних українських земель рекрутська повинність функціонувала на основі «Генерального учереждєнія» від 1766 р. і була основним засобом комплектування російської
армії нижніми чинами [1]. Указ Катерини ІІ від 7 вересня 1794 р.
став наступним кроком царизму щодо унормування конкретних
вимог щодо організації і проведення рекрутського набору, визначення категорій населення, що підпадали під нього та відповідні
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положення щодо фінансування [2]. Паралельно зі згаданим вище
указом було видано ще один, іменний указ, на ім’я голови
Військової колегії, який уточнював організаційні моменти, що
мали місце при проведенні набору [3].
Іменним указом від 6 жовтня 1795 р. міщанам, державним
і поміщицьким селянам ряду губерній, до яких також відносилась
Київська губернія, термін служби визначався 15 років, починаючи
з наступного набору [4]. Одночасно особи, набрані в рекрути
з Подільської, Волинської та Брацлавської губерній, відповідно до
указу від 8 жовтня 1795 р. відбували рекрутську повинність на
загальних засадах [5].
У жовтні 1798 р. Сенатом було видано указ, відповідно до
якого при кожному наборі предводителі дворянства надавали
в рекрутські присутствія, що функціонували при казенних палатах, відомості про осіб, які підпадали під рекрутські набори, і
розкладки для збору коштів на обмундирування та відправку рекрутів [6].
Слід відмітити, що у процесі проведення наборів виникали
певні правові колізії через недосконалість та відверту невідповідність певних актів один одному, які вимагали окремого врегулювання. Так указ Сенату 1796 р. підтверджував раніше надане право
жителям Київської губернії на звільнення від рекрутської повинності [7]. Указ Сенату від 1798 р. підтверджував звільнення міщан
від надання рекрутів та звільнення київських купців від сплати
складових рекрутських коштів [8].
21 вересня 1801 р. імператор Олександр І підписав указ, який
визначав стягувати замість набору рекрутів по 360 карбованців за
кожну особу, визначену в рекрути [9].
Організація рекрутських наборів на Південно-Західних територіях мала неоціненне військово-стратегічне значення, особливо в період наполеонівських воєн. Переконливим свідченням
цього може бути маніфест від 1 липня 1812 р. про набір
у Подільській, Волинській, обох Білоруських — Ліфляндській
і Естляндській — губерніях з 500 душ по 5 рекрутів і про збір
у Сибірських губерніях замість рекрутів грошей — за кожного по
2000 рублів [10].
28 червня 1831 р. було прийнято новий рекрутський статут [11].
На його основі було внесено ряд змін та доповнень до діючої законодавчої системи щодо комплектування збройних сил.
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Отже, рекрутські набори у Наддніпрянській Україні зазначеного періоду проводились винятково на основі загального законодавства імперії. І хоча на перших етапах інкорпорації населення до складу імперії законодавець і намагався робити певні
послаблення, проте досить швидко така практика була згорнута.
Загалом військове законодавство імперії в досліджуваний період
становило систему нормативно-правових актів, які мали юридичну силу закону, видавались під безпосереднім контролем
імператора разом зі спеціальними дорадчими органами військового управління.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ
Бундак О.А.
к.і.н., доцент кафедри соціальної роботи та гуманітарних дисциплін,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050) 2384111

Нині соціальні мережі перетворились в результативний, ефективний та дієвий інструмент як внутрішньої, так і міжнародної
політики. Досить популярним місцем застосування маніпуляцій
свідомістю є соціальні мережі такі як: Вконтакте, facebook, Twitter
та ін. XXI століття ознаменували «Століттям нових технологій».
Інтернет з його первинною функцією «Пошук» став набувати
могутнього комунікаційного й інформаційного двигуна, що набув
стрімкого розвитку у соціальних мережах.
У 2004 році була створена соціальна мережа Facebook, у 2006 —
Twitter, у 2008 — ВКонтакте. Всі троє набули чисельної популярності, й зараз чисельна аудиторія Facebook налічує близько 1 млрд. осіб,
Twitter — близько 400 млн. осіб, ВКонтакте — більше 140 млн. осіб.
Соціальні мережі на сьогодні володіють величезною аудиторією.
В Інтернеті більшість переглядів реклами генерується за допомогою Facebook. Користувачі соціальних мереж уважним чином
прислухаються до порад своїх інтернет-друзів. Тобто, пропозиція,
яка пролунала з вуст одного з друзів в Facebook, значить куди більше, ніж телереклама або оголошення в газеті. Можна припустити,
що інтеграція своїх повідомлень в мільярди новин, що з’являються
в стрічках соціальних мереж, є ключем до початку діалогу з виборцями. Розуміючи масштаби і могутність аудиторії соціальних
мереж, провідні політичні бренди-рекламодавці вкладають в
мобільну і он-лайнову рекламу серйозні гроші.
До недоліків застосування інтернет-технологій слід віднести
обмеженість сфери їхнього впливу, що значно знижує їхню ефективність. Це особливо актуально для України, яка не належить до
технологічно розвинених країн, де доступ до Інтернету мають
майже 90% населення
З розвитком Інтернету розвиваються і його негативні елементи.
Одині з них — це спам та тролінг. Саме вони є засобами маніпуляції свідомістю в мережі.
Можна ефективно використовувати соціальну мережу
Вконтакте в період передвиборної підготовки за мажоритарною
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системою. Оскільки мажоритарна система передбачає голосування
по округах, передвиборча кампанія буде геозалежною (прив’язаної
до певного місця). Напевно кожен користувач звертав увагу на рекламу в соціальних мережах. Наприклад, на Facebook, вона розташовується праворуч у кутку профілю, а ВКонтакте — зліва знизу.
Отже, ВКонтакте можна дуже чітко зорієнтувати показ своєї реклами. А саме, можна обрати по багатьом критеріям певну групу
людей, і тільки їм показувати оголошення.
Провідні політичні сили, доволі активно інвестували гроші у
соціальні мережі, що навіть призвело до зростання ціни на рекламу у Facebook, але вплив цієї діяльності був незначним. Не
надто багато думали вони і над тим, що запропонувати кількамільйонній аудиторії Facebook, розміщуючи передусім рекламу
партії або створюючи її власну сторінку. Інший напрямок — просування якихось конкретних відеороликів, фото, текстів, у тому
числі тих, що мали ознаки чорного піару. Ще одна особливість —
поява будь-якого представника влади у соціальних мережах призводила до шквалу негативу на його адресу. Очевидною причиною того, чому політики не використовують соціальні мережі, є
їхній непрофесіоналізм, та недовіра до нових видів медіа, якими
і є соцмережі.
Так як привілеї соціальних мереж більше «рідні» молодій аудиторії, яка в свою чергу є електоратом, консервативні політики
намагаються не відставати. На різних сайтах призначених для спілкування все більше створюється псевдо сторінок політиків, груп та
зустрічей на підтримку тієї чи іншої партії, організовуються мітинги, зустрічі, інтернет-протести. Але поряд із сторінками кінозірок,
спортсменів, діячів культури з’являються і справжні сторінки
політиків.
Однак цифри прихильників тієї чи іншої політичної сили є
мізерними у порівнянні із кількістю користувачів того ж таки
Facebook: регіонали за кілька місяців виборчої кампанії здобули
близько трьох тисяч, «Батьківщина» — близько 17-ти тисяч прихильників у Facebook. Принаймні, така кількість людей «лайкнула»
сторінку конкретної політичної сили чи поділилася її контентом,
хоча, звісно, серед цих людей є і так звані «боти» або й просто працівники виборчих штабів. Опозиція також виявилася більш креативною у мережах: подавали фото, малюнки, відеоролики, які після
цього з’являлися на інших інтернет-ресурсах чи телебаченні.
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ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ —
ПРАВО ГРОМАДЯН ЧИ ЗАГРОЗА ДЛЯ ДЕРЖАВИ?
Галактіонова І.В.
к.пол. н., доцент кафедри конституційного, фінансового права
та суспільно-гуманітарних наук Інституту права
та суспільних відносин,
тел. (0662476709), Університет «Україна»

Пряма демократія (або інакше безпосередня, партиципаторна
демократія, або демократія участі) є однією з форм управління державою, сутність якої — на противагу демократії представницький — полягає в тому, що певні політичні рішення ухвалюються не
інституціями державної влади та народними обранцями, а безпосередньо громадянами. До типових форм прямої демократії належать
референдум, плебісцит, народне віче або народні збори, народна
ініціатива, народне вето, електронна демократія та ще деякі сучасні види. В Конституції України формально зафіксований лише
референдуми загальнонаціональний та локальні, а також зазначено, що народ може реалізувати владу у спосіб безпосередній (статті
5, 38, 40, 69, 72). Проте що конкретно мається на увазі під правом
громадян на безпосередню демократію, текст Конституції не розкриває.
Події 2013-2014 років чітко показали потребу народу України у
формах безпосередньої демократії, оскільки демократія представницька не впоралась з завданнями, які були і є на часі для українського суспільства. Громадяни взяли на себе функцію впливати на
вектори зовнішньої та внутрішньої політики, допомоги органам
державної влади у реалізації їхніх завдань та навіть визначати місце
окремих регіонів на політичній мапі країни та світу (ми не говоримо тут підґрунтя таких рішень і зовнішні впливи, має значення
факт і наслідки такої народної прямої дії).
До фактів такої народної прямої дії можна віднести масову
громадянську непокору (вірніше її наслідки), народні віче на майдані взимку 2013-2014 рр., кримський референдум у березні 2014
р., та референдуми в Донецький та Луганській області у травні
2014 р., дії з забезпечення громадянами правопорядку в місцевостях, що межують з територіями, де ведуться бойові дії, добровольчі збройні формування, які беруть участь в антитерористичній
операції на сході країни, організований волонтерський рух допо194
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моги вимушеним переселенцям, пораненим, родинам загиблих,
збройним силам України. Також треба згадати про бажання громадян впливати на проведення назрілих реформ. Суспільство
врешті усвідомило необхідність очищення владних структур від
корумпованих чиновників і тих, що становлять загрозу державності, необхідність проведення реформ у галузі оподаткування,
ЖКХ, освіти, нарахування пенсій, медицини, оборони тощо.
Саме тому почали утворюватись робочі групи з громадян, які є
фахівцями з цих напрямків, що беруть активну участь у роботі
профільних міністерств.
Інше питання — правова оцінка таким проявам громадянської активності, оскільки більшість з них лежить не в правовому
полі, але продиктовані вимогами і потребами українського суспільства. Щодо наслідків таких проявів прямої демократії, то
вони є неоднозначними — як позитивними важелями впливу на
реформування української держави і такими, що призвели до
переосмислення громадянами своєї ролі в політичному і суспільному житті своєї країни, так і безперечно негативними, що призвели до людських жертв, фактичної, хоча й неформальної, втрати Україною частини своєї території, загрози міжнародній
безпеці у регіоні. Громадянська активність — це безперервний
процес, який змінюється під дією різни чинників. Участь громадян восени 2013 року, діяльність волонтерських об’єднань протягом 2014–2015 років і активність у суспільно-політичному життя
держави 2016 року є дуже відмінними за настроями, метою, формами. Можна зауважити, що участь та зацікавленість громадян
України за цей період пройшли довгий шлях від мирних патріотичних акцій, очікування змін і реформ до збройних протистоянь, впливу на діяльність владних інституцій і нарешті поступового розчарування в діяльності нової влади, постатях ще
вчорашніх героїв майдану і навіть подекуди у діяльності громадських активістів та організацій.
Пряма демократія як форма народного правління — це складна
форма державного правління, яка має право на існування і потребує внесення змін до чинного законодавства України. Демократія
участі — це виклик державній системі України. Від того як українська держава буде реагувати на чітко задекларовану потребу суспільства брати участь в управлінні країною, залежить майбутнє
української демократії як форми правління.
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РОЛЬ СПОГАДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ПОДІЙ
ОКУПАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
НА ТЕРИТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ
Гонтар Д.А.
вчитель історії та правознавства,
керівник військово-патріотичного гуртка «Навчання доблесті і слави»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №109
к.тел. (096)-6816959

Спогади є джерелом вивчення не тільки суспільного, культурного, побутового, емоційного, опосередкованого людською особистістю погляду на історичний процес, а й несуть соціальне навантаження — висвітлюють тогочасні умови дійсності, навколишнє
середовище, інтереси суспільства, мрії та прагнення його членів.
Спогади є найчисельнішим різновидом джерел особового походження. Їх цінність як джерела залежить від багатьох чинників: від
того, яку роль відіграв автор у подіях, що їх він описує, від гостроти
сприйняття ним дійсності, від його здатності запам’ятати перебіг
подій, від часу написання мемуарів та ін. Спогади, створені за живими слідами подій, як правило, точніше передають їх характер і зміст.
Досвід показує, що формуванню цілісної історичної свідомості
сприятиме поєднання вивчення історії України з історією рідного
краю та історією життя окремих особистостей. Саме такий підхід
дає можливість одержати відповіді на питання: хто ми; чиї діти;
яких батьків. Матеріали краєзнавчого характеру значно полегшують сприйняття історичних подій і фактів, сприяють усвідомленому їх запам’ятовуванню і відтворенню. Адже історія села чи міста,
де ти народився, не може не цікавити, як і не може бути байдужою
доля близьких тобі людей — друзів, рідних, земляків.
Традиційне дослідження минулого конкретного регіону полягає
в описі подій, які проходили на його території. Такий шлях виправдовується тим, що дослідження, які виконуються у даному напрямку, дозволяють конкретизувати ті чи інші явища та події. Крім того,
завдяки краєзнавчій роботі можна виявити маловідомі документи в
місцевих або особових архівах.
Проблематика спогадів, що стосуються окупаційного періоду
війни, містить у собі цілий спектр актуальних, але ще всебічно
нерозв’язаних проблем. Радянські історики в свій час акцентували
увагу на діяльності комуністичних підпільних організацій та парти196
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занському русі, тоді як повсякденне існування місцевого населення
в умовах окупації, психологічні настрої учасників бойових дій, специфіка пристосування до умов мирного життя у перші післявоєнні
роки залишалися поза увагою.
Для зручності у процесі збору та систематизації пошукових матеріалів та з метою всебічного вивчення окупаційного періоду на території рідного краю доцільно використовувати анкету (питальник)
наступного змісту: 1) ПІБ учасника бойових дій. 2) Де і коли народився? 3) Де навчався і здобув спеціальність? 4) Родинний стан. 5) Яку
військову підготовку отримав у довоєнний час? 6) Коли був мобілізований до радянських збройних сил? 7) В яких частинах служив? Кого
з командирів пам’ятаєте? 8) Де воював? 9) Які епізоди запам’яталися:
в оборонних боях, під час відступу, у наступальних операціях.
10) Яким був солдатський побут (житло, харчі, амуніція, озброєння,
медичне обслуговування тощо)? 11) Як складалися стосунки між бійцями різних національностей, між солдатами та офіцерами? 12) Які
покарання існували у тогочасній армії? 13) Про що думали, ідучи
в атаку, тримаючи оборону? 14) Як проводили своє дозвілля? 15) Що
відчували, коли перебували на території інших європейських країн?
16) Якими були втрати у вашому підрозділі? Хто з друзів загинув?
17) Як ховали бойових побратимів? 18) За що отримали бойові нагороди? 19) Ваше ставлення до німців, румунів, угорців, проти яких
воювали? 20) Якщо були в оточенні чи полоні, що відчули
й запам’ятали? 21) Ваше ставлення до ОУН, УПА тоді й тепер? 22)
Коли і в якому званні демобілізувалися? 23) Як звикали до мирного
життя, про що думали і переживали за перші повоєнні роки?

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ
ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Дольна С.М.
І курс, група П-14, спеціальність «Правознавство»,
Тернопільський коледж, к.тел. (067) 890 30 61
Науковий керівник: Чипіжук О.В.

Розвиток людського суспільства як сукупності всіх існуючих
суспільств не відбувається прямолінійно. Конкретні суспільства
в окремі періоди людської історії не обов’язково повинні проходити
через всі суспільно-економічні формації і не всі наявні суспільства в
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окремі історичні періоди повинні перебувати на одному і тому ж
ступені розвитку. Але все ж таки для окремих історичних періодів
можна сформулювати загальні риси всіх конкретних суспільств,
тобто суспільства як єдиного цілого, що знаходиться на даному
етапі розвитку.
Останніми роками в суспільствознавстві значне місце займає
цивілізаційний підхід, який в своєрідній «конкурентній боротьбі»
з іншими підходами набув першорядного значення і став якщо не
провідним, то, принаймні, одним із пріоритетних. Термін « цивілізація» походить від латинських понять «civiles» (громадянський),
«civis» (громадянин), «civitas» (громадянське суспільство). Цивілізація — категорія історична, бо вона визначається тими умовами,
в яких розгортається життєдіяльність того або іншого народу чи
народів. Цивілізаційна проблематика значне обґрунтування в європейській і світовій соціогуманітарній думці знайшла ще в 20-х
роках ХІХ ст. З того часу нагромаджена досить велика література
про цивілізації, а сама категорія «цивілізація» трактується з багатьох підходів — як методологічного, так і теоретичного характеру,
які іноді багато в чому несхожі, а іноді й виключають один одного.
Сьогодні в цивілізаційному підході спостерігається зміщення
акценту з економічної на культурологічну основу. Зв’язок цивілізацій і культури було виявлено давно, але характер цього зв’язку оцінювався і оцінюється по-різному. Багато дослідників вважали і вважають, що розвиток культури — це і є розвиток цивілізації. Такий
погляд зародився ще в епоху Просвітництва, коли культура розглядалася насамперед як розвиток розуму. У характеристиках багатьох
авторів поняття цивілізації в явній або неявній формі співвідноситься з поняттям культури. І це співвідношення, в принципі, природне і перспективне. Якщо культура — це весь комплекс цінностей, які існують в тому чи іншому суспільстві, все поле
інтелектуального і духовного пошуку, то цивілізація — це культура,
яка кристалізувалася і втілилася в деяких довгострокових цінностях, теоріях, які пройшли випробування часом на міцність і широко транслюються в часі і просторі.
На нашу думку поняття «цивілізація» в теоретичному плані є
певною мірою абстрактною, але повністю виправданою хоч і умовною одиницею трактування історії. Та не варто видавати цей ідеальний тип за безумовно емпіричну реальність. Але в повсякденності тут виокремлюються відносно самостійні аспекти — власне
духовний, науково-технічний і соціальний , що повністю відпові198
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дає структурі соціального цілого, яке складається із трьох основних
сфер — духовної, економічної і соціальної. Цивілізація виконує
декілька взаємопов’язаних функцій. Передусім вона несе з собою
початок об’єднання, універсальності. Більше того, кожна цивілізація претендує на те, щоб бути еталоном універсальності на фоні
інших людських співтовариств. По-друге, цивілізація — такий
рівень розвитку, на якому досягається і прогресує диференціація
всередині суспільства — соціальна, політична, професійна і т. д.
Зрештою, цивілізація забезпечує спадковість в історичній еволюції, механізми, які зміцнюють певне суспільство. Тільки на базі
спадковості цивілізаційних констант (цінності, інститути) можуть
відбуватися зміни і здійснюватися розвиток. Отже, поняття «цивілізація» багатозначне і служить відправним поняття для аналізу
окремих моментів суспільного розвитку, що пов’язані з різними
сферами суспільного життя, в першу чергу з культурою, завдяки
якій цивілізація може зберігати унікальність на відповідному відрізку історії.

МІФОПОЕТИЧНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО ЯК СИМВОЛ
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Корбачова Яна
I курс, група ТУ–11/15 , спеціальність «Туризм»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Кочура Н.М., к.філос.н., доцент

Як один з наймолодших видів мистецтва — кінематограф виник
на хвилі бурхливого розвитку науково-технічного прогресу, передусім таких галузей, як оптика, хімія, фотографія. Кіно — синтетичне
за своєю природою, воно поєднує елементи літератури, театру,
живопису, музики, хореографії. Саме тому кінематограф оперує
багатьма виражальними можливостями, запозиченими з інших
видів мистецтва.
Міфопоетичне кіно — це особливий жанр. На наш погляд,
перегляд стрічок міфопоетичної форми і змісту розвиває, насамперед, естетичні почуття, світогляд людини, змушує замислюватись
над буттям, історією наших предків, сьогоденням. Цікаве поєднання міфу та поетики — не випадкове. Міф, як цілісна, психічна
основа життя, одвічна схема, «формула», за якою воно рухається,
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постійно відтворюючи образи взяті із підсвідомості. Поетика
«народжувалася» у тяжких працях тих, хто «допомагав» відкривати
у собі талант поета, письменника.
Видатні українські діячі брали активну участь у піднесенні українського поетичного слова, а разом з цим — і міфопоетичного кіно.
Говорячи про український кінематограф, не можна не згадати
Олександра Довженка, який своєю працею і талантом підніс рідну
країну на вищу ланку культурного розквіту в царині літератури,
режисури, кіномистецтва.
Особливу роль у становленні українського кіно відіграли фільми О. Довженка «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1929), «Земля»
(1930). Його творчість піднесла вітчизняний кінематограф до світового рівня. У 1958 році на Всесвітній виставці в Брюсселі (Бельгія)
в результаті опитування, проведеного Бельгійською Синематекою
серед 117 видатних критиків і кінознавців з 26 країн світу, фільм
«Земля» був названий у числі 12 найкращих картин усіх часів
і народів. Стилістика, створена Олександром Довженком, поклала
початок напряму, котрий визначають як «українське поетичне
кіно», а його Київська кіностудія — однією з найбільших та найвідоміших свого часу професійних майстерень виробництва стрічок
міфопоетичного жанру.
Після розпаду Радянського Союзу перед незалежною Україною,
повстало важливе завдання творення нової ідентичності її громадян. Варто сказати, що радянська ідентичність була сформована
засобами масової інформації і пропаганди, і кіно тут відігравало
одну з найважливіших ролей.
Сучасні соціологічні дослідження підтверджують важливу роль
кіно у сучасному українському суспільстві. Так, оприлюднене
у новинах одного з центральних українських каналів дослідження:
на запитання «Що для вас є головним носієм моральних цінностей?», отримано відповіді, що це — сім’я, церква, школа, кінематограф та література. Це достойний аргумент того, що кіно залишається одним із інструментів виховання та зберігання цінностей.
Формується унікальне явище — поетичний кінематограф, що
своїм корінням сягає давньої культурної традиції українського
народу — фольклору, дум, міфів, легенд, пісень, зображального
мистецтва, літератури. Поетичному кінематографу притаманне
витіснення побутових елементів формальними конструкціями,
багатозначність художнього образу, метафоричність. Символічність
образу створюється завдяки «розмиванню» змісту.
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Міфопоетичне кіно України стало символом національно-культурного відродження, а звернення до історії предків, традицій
народу — джерелом відповідей на актуальні питання сучасного
часу, зокрема: ким ми є і куди прямуємо.

РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНІ
Кочура Н.М.
к.філос.н, доцент кафедри конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна»,
м. Київ.

В суспільно-політичному і науковому просторі України час від
часу виникає дискусія щодо потреби ідеології для України. Проте,
ідеологія, як показує історичний досвід — це здебільшого класово
перекручена свідомість. Тоді виникає питання: чи потрібна Україні
ідеологія?.. Очевидно, можна сказати, що Україні необхідна не
ідеологія — а духовність, та духовність, яка викристалізувалася, як
писав відомий вітчизняний мислитель і гуманіст С.Б. Кримський, в
Греко-слов’янській православній цивілізації Київської Русі.
Духовність, яка була одним із чинників подолання епохи Руїни
другої половини XVII ст. Це загалом та духовність, яка зробила
українську націю суб’єктом світової історії і яка пов’язана з концепцією Софійності. Ще з Візантії Україна бере Ідею Софійності.
Поняття «Свята Русь» виникає тут в Києві — це саме вираз
Софійності, святості своєї землі, святості свого світу, свого довкілля, сакралізація того простору в якому живуть люди.
Відтак, виникає питання щодо розуміння духовності в Україні у
сучасну епоху? Але, чи правильно говорити, що духовність поділяється за епохами, чи, наприклад, за націями, чи політичними партіями? Чи є стара духовність і якась нова? Духовність — це взагалі
весь ціннісний досвід людства і вона за епохами, націями, партіями — не ділиться! Тут можна відповісти метафорично, як відповів
свого часу О.Блок:«У ХХ столітті я відчув якийсь вітер з духовної
Атлантиди, вітер, який почав віяти з часів Ісуса Христа, і зараз цей
вітер посилився...». Йдеться про актуалізацію того, що накопичило
людство, але не всього — а того, що відповідає нашому часу,
а також, про нову інтерпретацію віковічних принципів. Можна
говорити і про народження якихось нових явищ. Ми говоримо про
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духовність, як ціннісне домобудівництво, як заклик згори зробити
те, що не робиться природним чином, наприклад, полюбити ближнього, поборовши недовіру і ненависть. Цей заклик, потребує ще
й індивідуальної розшифровки!.. Разом з тим, важливо розуміти,
що духовність не зводиться тільки до ідей. Духовність, як підкреслював С.Б.Кримський, це спосіб життя, це вся повнота буття людини, яка орієнтована й націлена духом, тому її не можна зводити
тільки до ідей.
Трагічне ХХ століття, сучасна історія початку XXIcт. показали,
що ідеї, особливо абстрактні ідеї — це такі речі, які можна повернути як в позитивний, так і в негативний бік. Вони дуже легко перекручуються. Це, зокрема, наочно показано в романі Василя
Гроссмана «Життя та доля». За його сюжетом герой, сидячи
в німецькому таборі, каже своєму товаришу по нещастю: «Я проти
ідеї добра тому, що Гітлер може використовувати ідею добра для
виправдання цього табору, для «покращання раси». Але я — за
доброту. Адже доброту, тобто людську якість, не можна таким
чином спотворювати». Духовність — це є формування людських
якостей, проблема, що для нас дуже важлива.
Зараз в українському суспільстві проблемою є не відсутність
духовності, а небезпека і тиск хибної духовності. Це, коли людина,
зазираючи всередину себе, не бачить нічого, крім свого тіла, і тіло
розглядається не як орган духу, а як самість, як самодостатнє.
Фізичне розуміння життєвих якостей, через домінування в ціннісних орієнтаціях суспільства чинника, пов’язаного лише з матеріально-практичним освоєнням світу — як єдиного економічно
доцільного і самоцінного, також породжує псевдодуховність.
Для рівноваги в суспільному просторі, поряд з важливим чинником економічного розвитку, що, на перший погляд, залежить
лише від матеріально-практичного освоєння світу суб’єктом,
мають створюватися державою також умови для духовно-практичної діяльності громадян, в основі якої є, насамперед, культура, освіта, духовність. В сучасний час результати духовно-практичного
освоєння світу, в т.ч. духовно-інтелектуальний капітал країни —
є одним із важливих стратегічних ресурсів становлення, авторитету
і розвитку держави в нових геополітичних реаліях.
З погляду формування особистості і розвитку людських якостей
у сфері освіти, науки, державотворення і суспільства в цілому, дуже
важливою обставиною є виникнення монадної особистості. Це
питання позначається новим завданням: не зводити усі проблеми
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до колективного способу вирішення, а доповнювати його здатністю особистісної репрезентації своєї епохи, нації, культури. Ця здатність репрезентації своєї нації, своєї культури й епохи і створює
монадну особистість. Не випадково в наш час спостерiгається
криза масових політичних партій. Більш того, навіть в ХХ-му ст.
такі монадні особистості як Ганді, Мартін Лютер Кінг, Мати Тереза,
Андрій Сахаров, Михайло Грушевський і ін., відіграли, можливо, не
меншу роль, ніж політичні партії. Тому і виникає в сучасний час
потреба доповнювати принцип «плеядності», тобто колегіального
вираження, принципом монадності. Йдеться про доповнення
одного іншим.
Монадна особистість — це нормальне явище розвитку людей
XXI століття, важливість якого полягає ще й в тому, що така особистість не протистоїть колективу! Стати монадною особистістю
в сучасний час має можливість будь-яка людина.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР
РОЗВИТКУ В ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Кузьменко А.С.
аспірант кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»

Міжнародна туристична сфера має велике суспільне значення,
яке полягає полягає у тому, що: туризм надає можливість людині
краще пізнавати оточуючий світ, впливає на ціннісні орієнтації
людини відносно відпочинку, що, в свою чергу, впливає на формування світогляду людини, виявляє рівень культури та добробуту
суспільства, сприяє створенню соціально-комунікаційної сфери,
між людьми, містами, країнами, материками. Всю історію розвитку
соціальної сфери туризму можна розділити на чотири основні
етапи:
Перший — з найдавніших часів до 1841 року — це початковий
етап розвитку туризму.
Другий — з 1841 року до 1914 року — етап становлення організованого туризму.
Третій — з 1914 року до 1945 року — формування індустрії
туризму.
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Четвертий — з 1945 року до наших днів — етап масового туризму та глобалізації туристичної індустрії. Охарактеризуємо кожний
етап окремо і дамо пояснення, саме таку періодизацію має розвиток туризму. В межах нової культури змінювалася і мотивація подорожей, а також їх географія. Основними групами чинників виникнення подорожей, обмінювання інформації, а загалом і туризму
в суспільстві були наступні:
1) Соціальні (демографічні та міграційні процеси, розвиток суспільних відносин);
2) Економічні (розвиток економіки);
3) Географічні (особливості розташування країн та регіонів);
4) Політичні (освоєння або завоювання нових територій, перерозподіл сфер політичного впливу);
5) Мотиваційні (особливості свідомості людей, ментальності;
тобто потреби, мотиви, цінності, стереотипи та інші психологічні
чинники, які впливали на вибір мети подорожі в ті чи інші періоди
в певних регіонах).
Взагалі, характеризуючи період XIX — першої половини XX ст.,
можна виділити певні соціально-комунікаційні риси в розвитку
міжнародного туризму. Розвиток техніки та технологій сприяв, з
одного боку, збільшенню навантажень, а з іншого, — вивільненню
частини часу, який раніше витрачався на роботу.
Все це створювало передумови для розвитку потреби населення
в розвитку соціальни комунікацій. Дедалі більша кількість людей
мала потреби в організованому, активному відпочинку та отримувала можливості для цього, оскільки життєвий рівень певних категорій населення підвищився.
Найважливішим показником завершення процесу формування
соціальних комунікацій в сфері туризму вважається інтенсивність
міжнародного туризму в тій або іншій країні. Інтенсивність розвитку міжнародного туризму показує, яка частина населення країни
щорічно здійснює хоча б одну туристичну поїздку, з цього можна
зробити висновки в якому соціальному стані знаходиться переважна кількість населення країни.
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ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Кукла П.С.
студент I курсу, групи ЗПЗ15/11, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Афанасьєв Б.А., к.ю.н,
доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації

Основною формою здійснення і розвитку сучасної науки
є наукове дослідження — вивчення явищ і процесів, аналіз впливу
на них різноманітних чинників, а також вивчення взаємодії між
явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних
для науки і практики рішень з максимальним ефектом.
Кожне наукове дослідження має свій об’єкт і предмет. Якщо
об’єктом наукового пізнання, як вже зазначалося, є весь матеріальний світ і форми його відображення у свідомості людей, то об’єктом наукового дослідження є певна частина дійсності — досить
конкретний предмет або явище, на яке спрямована пізнавальна
діяльність дослідника з метою пізнання його суті, закономірностей
розвитку і можливостей наступного використання в практичній
діяльності.
Процес вибору об’єктів дослідження є складною і трудомісткою
частиною дослідження, оскільки здійснює суттєвий вплив на цілеспрямованість та результативність наукового дослідження.
Відокремимо чотири особливості об’єктів дослідження, які безпосередньо впливають на організацію та ефективність науководослідних робіт.
1. Обов’язковість наявності непізнаних якостей об’єкта на
момент виникнення «проблемної ситуації».
2. Динамічність об’єкта дослідження. Ця особливість полягає
в тому, що жодне наукове дослідження не може привести до кінцевого виявлення і вивчення властивостей об’єкта у зв’язку з імовірнісним характером добутих в процесі дослідження знань і безперервною мінливістю умов проявлення цих властивостей у сфері
експлуатації. До одних і тих самих об’єктів і навіть до одних і тих
самих властивостей дослідники можуть повертатися багато разів.
3. Подільність об’єкта дослідження. Будь-яке науково-дослідницьке завдання відповідно до наявності багатьох властивостей
об’єкта, може бути розчленоване на окремі порівняно самостійні
завдання, що вирішуються тими чи іншими методами і засобами
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дослідження в певному порядку, тобто за певними стадіями
та етапами.
4. Наступність об’єктів дослідження. Дослідник не обмежується
описом вивчених об’єктів. Він формулює нові проблеми, що
випливають з виконаного дослідження. У будь-якому науковому
дослідженні обов’язково виникає не тільки можливість, а й необхідність переходу до вивчення нових властивостей. Це означає, що
результати будь якої виконаної науково-дослідної роботи повинні
оцінюватися не тільки за повнотою і глибиною рішення конкретної
наукової проблеми згідно з визначеними умовами дослідження, а й
з обов’язковим урахуванням складу нових сформульованих проблем і вимог до умов їх вирішення.
Предметом наукового дослідження можуть бути причини
виникнення цього процесу або явища, закономірності його розвитку різноманітні властивості, якості тощо. Так, наприклад, об’єктом
дослідження всіх суспільних наук є суспільство, але предмет дослідження у кожної науки свій: у політичної економії — система виробничих відносин; в економічної статистики — кількісний аспект
економічних явищ тощо. А окреме наукове дослідження, наприклад з політичної економії, має своїм об’єктом систему виробничих
відносин або певний елемент цієї системи, а предметом обирає
конкретну характеристику або закономірність існування чи розвитку об’єкта дослідження.

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Макаренко К.Я.
І курс, група ВС-12, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільський коледж, к.тел. (067) 890 30 61
Науковий керівник: Кибалюк О.М.

Поняття цінності вживається в сучасній літературі в різних значеннях. Найбільш поширеним виявляється розширене тлумачення
цінності, при якому важко виявити специфіку і зміст поняття.
Цінність фіксується і означається через певні життєві уявлення.
Її зміст розкривається за допомогою конкретного комплексу ідей.
Однак цінність ні в якій мірі не може бути ототожнена з ідеєю, бо
між ними пролягає істотна принципова відмінність.
206

розвитку українського суспільства

Секція 14

Ідеї можуть бути істинними або помилковими, науковими або
релігійними, філософськими або містичними. Вони характеризуються через той тип мислення, який дає їм потрібний імпульс.
Головний критерій в даному відношенні — міра істинності тієї або
іншої ідеї.
Що ж до цінностей, то вони також орієнтують людську діяльність в певному напрямі, однак не завжди з результатами пізнання.
Наприклад, наука стверджує, що всі люди смертні. Це зовсім не
означає, що кожний індивід сприймає дану неспростовну думку як
безумовне благо. Навпаки, в сфері ціннісної поведінки людина як
би спростовує беззастережність приведеної думки. Людина в своїй
поведінці може відкидати кінцівку свого існування. Більш того традиції деяких культур спростовують ідею смертності людини.
Людина сама визначає, що для неї святе. Однак багато які
духовні абсолюти у людей однакові. Про те, що у людини можуть
бути важливі для неї життєві установки, знали давно. Однак загальноприйнятого слова, яке закріпляло б дане поняття, не було. Воно
з’явилося тільки в XIX в. Непорушну таємну життєву орієнтацію
філософи назвали цінністю. Це і є те, без чого людина не розумітиме повноцінного життя. Дослідники мають на увазі під цінністю те,
що святе для конкретної людини, для мене особисто…
Особистість далеко не завжди прагне жити по науці. Навпаки,
багато які з обережністю відносяться до її рекомендацій, хочуть
зануритися в теплий світ мрій, знехтувавши загальнозначущою
реальністю. Люди часто поводяться так, немов вони безсмертні.
Людина черпає життєву енергію в тому, що по суті протистоїть
холодному науковому постулату.
Людина співставляє свою поведінку з нормою, ідеалом, що виступає як зразок, еталон. Поняття «добро» або «зло», «прекрасне»
або «повторне», можуть бути названі цінностями, а пов’язані з
ними погляди, переконання людей — ціннісними ідеями, які
можуть оцінюватися як прийняті або неприйнятні, оптимістичні
або песимістичні, активно-творчі або пасивно-споглядальні.
Цінність виражає людське вимірювання культури, втілює в собі
відношення до форм людського буття, людського існування. Вона
ніби стягує все духовне різноманіття до розуму, почуттів і волі
людини. Таким чином, цінність характеризує людське вимірювання суспільної свідомості, оскільки пропущена через особистість,
через її внутрішній світ. Якщо ідея — це прорив до збагнення
окремих сторін буття, індивідуального і суспільного життя, то
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цінність — це швидше особово забарвлене відношення до світу, яке
виникає не тільки на основі знань і інформації, але і власного життєвого досвіду людини.
Бурхливе відкидання традиційних цінностей, народження
нових орієнтацій посилює міру відповідальності людини.
Поляризація цінностей ставить його в положення вибору власних
життєвих установок. Ми живемо в епоху рішучої ломки вікових
ціннісних орієнтацій. Протестантська етика в минулому розглядала працю як потребу, як значення і зміст всього людського життя.
Сьогодні в багатьох країнах говорять про крах етики праці.
Отже, цінності, народилися в історії людського роду як деякі
духовні опори, що допомагають людині встояти перед обличчям
долі, важких життєвих випробовувань. Цінності упорядковують
дійсність, вносять в її осмислення оцінні моменти, відображають
інші в порівнянні з наукою аспекти навколишньої дійсності.

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У США, УКРАЇНІ
ТА БІЛОРУСІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ
ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ
Панченко Мілана-Анастасія,
4 курс спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Кравченко Олена Вікторівна,
к.філол.н., зав. кафедри «Видавнича справа та редагування»
Кіровоградського інституту розвитку людини

Сьогодні світ перебуває у стані загальної відсутності будь-якої
стабільності. Швидкість розвитку громадської думки дорівнює
швидкості поширення контенту в Інтернет-мережі. Авторитети
у всесвітній павутині інформації руйнуються кожної секунди —
і у той же час народжуються. У цьому разі на великі ризики наражаються політики та публічні особи, оскільки їхня популярність
може зруйнуватися у будь-який момент. Якщо де-небудь з’явиться
викривальна фотографія або відеозапис, про це знатимуть всюди
через годину, а ввечері, скоріш за все, покажуть у новинах. У цьому
процесі велику роль відіграють засоби масової інформації як
рушійна сила у формуванні громадської думки. Тому в наш час
деякі політики та бізнесмени купують телеканали, газети, радіо,
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тощо, щоб створювати потрібний образ, використовувати усі засоби пропаганди, оскільки від цього залежить перемога у політичних
змаганнях.
Така ситуація стимулює появу ідей для розвитку ЗМІ та винайдення нових способів передачі інформації до реципієнта.
Незважаючи на розвиток технологій, принципи впливу на формування політичної свідомості електорату не змінилися, це робить
наше дослідження складовою загальної системи знать про PR технології.
XXI століття — це час великих контрастів, у країнах схожі події
відбуваються різним чином, людини реагують на них по-різному,
однак весь світ знає, що відбувається в Америці або Європі. Тобто
незважаючи на існування відмінностей у політичних традиціях, ми
можемо вивчати різні політичні системи та робити порівняння відносно виборчого процесу у нашій країні та у країнах з іншими політичними цінностями.
Актуальність теми дослідження полягає у проведені компаративного аналізу різних сценаріїв передвиборчих кампаній у США,
Україні та Білорусі, а також дослідження роботи медійних каналів у
такий час. Наше дослідження базуватиметься на вивченні політичних систем у вказаних країнах та дослідженні культури вибору
в контексті впливу ЗМІ на цей процес.
Ступінь досліджуваності теми публікації в Україні не достатній,
оскільки політичні цінності нашої країни не зрозумілі не лише
політикам, а й журналістам та громадянам, тому прописати норми
за якими будуть редагуватися матеріали на виборчу тематику
досить важко.
Однак проблеми редагування окреслювала велика кількість
науковців, серед них такі українські: А.О. Капелюшного,
З.В. Партико, В.В. Різуна, Т.В. Репкової, М.С. Тимошика,
В.Е. Шевченко, тощо. У роботі будуть використані такі роботи американських науковців: Т. Бернера, Д. Кларк, Кл Кук, М. Найт,
К. Стерлін, Дж. Стрісела, та інші. Також важливим буде дослідити
праці наступних білоруських науковців: Л.П. Белякова,
В.Л. Валеський, Г.В. Подоляк, І.В. Сидоростська, В.І. Шимолін та
інші.
Мета роботи полягає у визначенні особливостей впливу засобів
масової інформації на прихильність електорату, а також дослідження журналістської діяльності у різних країнах, де діють відмінні
політичні традиції та сценарії проведення виборів.
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Новизна теми дослідження полягає в тому, що вперше здійснено комплексний компаративний аналіз журналістських матеріалів
США, України та Білорусі під час виборчої кампанії, а також особливості редакторської правки у таких публікаціях. Приділено увагу
аналізу розвитку політичних традицій у різних країнах світу та
вплив таких умов на роботу ЗМІ і як наслідок — формування політичної свідомості електорату.
У сучасному світі велика кількість каналів поширення інформації дозволяє як і створювати якісний продукт, так і слугувати публікації завідомо неправдивої інформації, для «вибілення» репутації
конкретного політика чи політичної сили. У наш час особливу вагу
мають додаткові шляхи поширення, такі як соціальні мережі та
блогінг. Велику роль у формуванні думки електорату виконують
особисті публікації широковідомих журналістів та редакторів або ж
політологів, оскільки такі матеріали мають високий рівень персоналізованості та дозволяють виразити особисту думку, а не просто
факт. Однак така система багато у чому є не надійною, оскільки
можуть бути створені фейкові сторінки для поширення потрібної
думки або бачення, або можливості купити такого блогера, якому
життєві принципи не заважають публікувати проплачений матеріал. За такі публікації, журналісти та блогери дуже рідко несуть будьяку відповідальність, але мають величезний впив на електорат.
У країнах з різними політичними традиція та сценаріями під час
виборів відбувається майже однаковий хаос у рамках якого діють
медіа, які хочу проінформувати та медіа, які зацікавлені у великих
прибутках. У США, Білорусі та Україні відсоткове співвідношення
таких видів ЗМІ різне, однак одна з найголовніших відмінностей у
тому, що рівень довіри відносно відверто проплачених ЗМІ у США
суттєво нижчий. В Україні та Білорусі, на відміну від Америки,
діють медіа створені у радянський час, які за своїм наповненням не
навчали реципієнта критично мислити. До прикладу, в Україні тільки починає функціонувати система збалансованої подачі думок та
фактів. Певною мірою, у цьому виявляється різниця політичних
цінностей у вказаних країнах.
У роботі медіа втілюються усі цінності, особливості сприйняття
та реакції на певні події у суспільстві. Такий стан речей дозволяє на
основі журналістських матеріалів про вибори зробити аналіз існуючих сценаріїв проведення виборів та окреслити цінності, які
є характерними для конкретного суспільства.
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ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ
ТЕХНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Радзівон С.В.
І курс, група Дн-13, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж, к.тел. (067) 890 30 61
Науковий керівник: Твардовська О.А.

Опозиція технічної і гуманітарної культур добре відома.
Представники технічної культури виходять з переконань, що
світ підкоряється законам природи, які можна пізнати, а пізнавши, потім поставити на службу людині. Вони переконані, що
в світі діють раціональні відносини, що все (не виключаючи
і самої людини) можна спроектувати, побудувати, що явища
об’єктивні і «прозорі» (в тому сенсі, що їх природа і будова рано
чи пізно можуть бути осягнені людиною). Подібними ідеями
кінець кінцем надихаються і фахівці генної інженерії,
і проектувальники великих систем, і політики, що обіцяють
людству безперервний науково-технічний прогрес і зростання
добробуту, нарешті, звичайні споживачі, переконані, що природа нашої планети — саме для того, щоб жити в комфорті і достатку, і тому її потрібно якнайскоріше перетворити на заводи, міста,
машини і споруди.
У сучасній цивілізації технічна культура, безумовно, є найбільш
масовою, провідною (вона на наших очах буквально міняє зовнішність нашої планети), гуманітарна культура — явно в опозиції.
Гуманітарно орієнтована людина відмовляється визнавати науково-інженерну обумовленість причинність, не взагалі, а відносно
життя самої людини, суспільства або природи. Вона переконана,
що і людина, і природа — суть духовні утворення, до яких не можна
підходити з мірками технічної культури. Для неї все це — живі
суб’єкти, їх важливо зрозуміти, почути, з ними говорити (звідси
роль мови), але ними не можна маніпулювати, їх не можна перетворювати на засоби.
Взагалі, постановка питання про гуманізацію технічної освіти,
очевидно, не повинна зводитися до питання про викладання
в інженерних вузах гуманітарних дисциплін. Питання повинне ставитися ширше — якою повинна бути інженерна освіта, щоб відповідати сучасним вимогам і інженерній професії. У якому сенсі при
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такій постановці питання можна говорити про гуманізацію
технічної освіти?
Ймовірно, якщо відособлення технічної і гуманітарної культур
стає нетерпимим, сприяє поглибленню кризи нашої цивілізації, то
потрібно працювати на їх зближення, прагнути до цілісної гуманітарно-технічної особи. Інший сенс гуманітарної освіти — професійний, очевидно, майбутні інженери і інші фахівці в області технічних дисциплін повинні засвоїти якісь спеціальні знання
і методи з області гуманітарних наук.
Отже, справа зовсім не в тому, щоб учені і інженери проходили якісь гуманітарні предмети, як це має місце в сучасній практиці. Необхідне інше: перш за все зрозуміти свою обмеженість, а
також те, що є інший світ, який ти знаєш, До речі, і гуманітарій
повинен зрозуміти, що немає якоїсь однієї гуманітарної культури, а доля нашої цивілізації тісно пов’язана з розвитком науки,
інженерії, проектування, технології, що самі гуманітарії плоди
такої цивілізації. Відповідно технічно орієнтований представник
культури повинен з’ясувати, що помилки його професії (не туди
повернули ріки, не те спроектували, не врахували життєво важливих чинників) виникають не тільки із-за низької професійної
культури (хоч і цей момент в нашій країні має місце), а й через
відсутність гуманітарної культури, відсутність потрібних цінностей. Найважливішим аспектом гуманізації є виявлення в технічній культурі гуманітарної обумовленості. Дійсно, сьогодні учений і інженер постійно виявляють, що їх діяльність не
безособова для суспільства, природи або людини, що вона створює не тільки блага і несе прогрес, але і руйнує природу машинізує суспільство, перекручує дух. Тому інженерну освіту пронизує
розбір кризових ситуацій, що створюються інженерією. Тут дійсно доведеться звертатися до різних гуманітарних дисциплін, але
не взагалі, поза контекстом, як це відбувається зараз, а саме для
цілей з’ясування ученим або інженером негативних наслідків
для людини, або природи його діяльності.
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ПОРУШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
УКРАЇНИ
Савич І.О.
старший викладач кафедри конституційного, адміністративного
права та соціально-гуманітарних дисциплін,
Університет «Україна».

Політичні події 2013-2016 рр. звернули увагу науковців на
громадянське суспільство, його функціонування і розвиток, а також
проблему його цілісності. Навіть в країнах першого світу з розвиненим демократичним режимом періодично виникають протиріччя
з громадськими організаціями, партіями і рухами. В Україні
проблема взаємодії громадянського суспільства з державою потребує
нагального вирішення, оскільки нехтування політико-економічних,
мовних, релігійних і культурних питань певних регіонів призвело до
втрати над ними контролю. І.Кальной стверджує, що «скрепами суспільства є солідарність, а ослаблення солідарності означає наростання соціального хаосу» [1]. Щоб зберегти країну цілісною, необхідно
об’єднати суспільство за допомогою комунікативної взаємодії на
основі толерантності, взаємної довіри та компромісу.
На сьогодні Україна розмежована на різні конгломерати: Захід,
Схід, Центр і Крим. Фрагментованість суспільства спричинена
політичними причинами. Перед державою стоїть суперечливе
завдання: зберегти територіальну цілісність, не допустити
подальшого розгортання сепаратизму і, водночас, запровадити
децентралізацію політичного управління кожного регіону.
С. Хантінгтон стверджує, що конфлікти на локальному рівні
виникають на основі земельного питання. Але в Україні
відбувається боротьба між конгломератами за владу над всією
державою на основі культурно-цивілізаційних рис: мови, історії та
релігії. Розвиток інформаційних технологій вдосконалює методи і
способи маніпулювання масами. Населення залучається до різних
мітингів, рухів і демонстрацій, де відбувається демонстрація
агресивних дій і проголошуються ідеї сепаратизму, вигідних їх
організаторам і замовникам, щоб перевести нетерпиме ставлення
у відкритий конфлікт. Виправити таку ситуацію може толерантність. Вона покликана не уникнути конфліктної ситуації,
а вирішити її цивілізовано, з урахуванням інтересів усіх учасників.
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«Толерантність завжди залишалась універсальною загальнолюдською цінністю й основою для розбудови власне людських контактів на різних рівнях: у взаєминах між окремими особистостями, між
різними за організацією соціальними групами, між народами і державами» [8; 87].
Важливою умовою запровадження терпимості в суспільстві має
бути його ненасильницький характер. Людей не можливо силою
змусити шанобливо і з повагою ставитись до інших політичних поглядів, цінностей та культур. Процес формування суспільної толерантності можливий за допомогою розповсюдження відповідної
інформації, проведення виховних і просвітницьких робіт. Такі програми повинні мати загальнодержавний характер, оскільки проблема цілісності України стосується не лише окремих регіонів, а всієї
держави.
Толерантність має свої межі, коли людські дії посягають на
життя, підривають суспільний лад, розпалюють релігійну, міжетнічну та національну ворожнечу.
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У розвитку людства існувала багато цивілізацій — конкретних
видів суспільства, кожне з яких мало свою самобутню історію.
Відомий філософ і історик А. Тойнбі виділив і описав 21 цивіліза214
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цію. Всі вони можуть бути розділені на два більших класи відповідно до типів цивілізаційного прогресу — на традиційні й техногенні
цивілізації.
Техногенна цивілізація є досить пізнім продуктом людської
історії. Довгий час ця історія протікала як взаємодія традиційних
суспільств. Лише в XV–XVII сторіччях у єропейському регіоні
сформувавcя особливий тип розвитку, пов’язаний з появою техногенних суспільств. Деякі із цих традиційних суспільств були просто
поглинені техногенною цивілізацією. Пройшовши через етапи
модернізаціцї, вони перетворювалися потім у типові техногенні
суспільства. Інші, випробувавши на собі щеплення західної технології й культури, проте зберегли багато традиційних рис, перетворившись у свого роду гібридні утворення.
Традиційні суспільства характеризуються вповільненими темпами соціальних змін. Що ж стосується техногенної цивілізації, то
часто її позначають розпливчастим поняттям «західна цивілізація»,
маючи на увазі і регон її виникнення, і те, що це особливий тип
соціального розвитку й особливий тип цивілізації, ознаки якої певною мірою протилежні характеристикам традиційних суспільств.
Прискорений розвиток техногенної цивілізації робить досить
складною проблему соціалізації й формування особистості.
Постійно мінливий світ обриває багато корінь, змушуючи людину
одночасно жити в різних традиціях, у різних культурах, пристосуватися до різних, що постійно обновляються, обставин.
Проблема збереження особистості набуває в сучасному світі
нового виміру. Мова йде про загрозу існування людської тілесності, що є результатом мільйонів років біо-еволюції і яку починає
активно деформувати сучасний техногенний світ. Цей світ вимогає
включеннян людини в усе зростаюче різноманіття соціальних
структур, що включає гігантське навантаження на психіку, що руйнує її здоров’я. Обвал інформації, стресові навантаження — проблеми сьогоднішньої дійсності, її повсякденні реалії. Звичайно,
інформаційна технологія стає потужним генератором і різким пдісилювачем культурних зрушень та інновацій. Але при цьому вона
викликає протиріччя й неоднозначі процеси. Згідно з концепцією
американського вченого С.Хантінгтона, що викладена у його праці
«Зіткнення цивілізацій», джерелом конфліктів між народами в найближчому майбутньому будуть вже не економічні чи політичні проблеми, а протиріччя між цінностям різних культур і намагання відстояти їх.
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Виробничий потенціал України в сучасних умовах залежить від
ефективного використання найновіших досягнень науки, техніки
і технології. В цьому плані важливого значення набуває ступінь
інтелектуальної, фахової підготовки кадрів. При цьому очевидним
є те, що сучасне суспільне виробництво неможливе без оптимального використання досягнень науково-технічного прогресу. В свою
чергу, науково-технічна революція, що справляє суттєвий вплив на
всі сфери життєдіяльності людини, вимагає уважного дослідження
і обережного підходу, щоб запобігти негативним наслідкам використання науково-технічних досягнень. Вихід вбачається не у відмові від науково-технічного розвитку, а в доданні йому гуманістичного виміру, що, у свою чергу, ставить проблему нового типу
наукової раціональності.

ТРИНАДЦЯТИЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН КИТАЮ:
ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ
Юрківський Ю.М.
Аспірант 2-го року навчання,
спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку,
Університет «Україна»,
к. тел. (067)3495524
Науковий керівник: Бебик В.М., д.політ.н., професор.

У найближчі п’ять років погляди всього світу знову будуть прикуті до показників ВВП Китаю. У минулі роки прогнозовані цифри
часто виявлялися нижче реального темпу зростання країни, що
зайвий раз доводить: передбачення — невдячна справа.
Роблячи прогнози щодо плану 13-й п’ятирічки, державні ЗМІ
Китаю заявляють зростання ВВП на рівні 6,5%, що перевищує всі,
навіть найсміливіші мрії аналітиків про те, яких показників
насправді може досягти Китай. Швидше за все, це різночитання
вплине на уряд, і відповіддю будуть заходи по стимулюванню економіки країни, яка здала позиції. Однак це ризикований шлях, зважаючи на великі борги, накопичені за минулі роки. І такі першорядної стратегічної важливості завдання, як чиста електроенергія і
запуск своєї фінансової системи, можуть відійти на другий план,
що в подальшому вплине на економіку всього світу.
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П’ятирічки в Китаї більше не проходять під гаслами досягнення абсолютних показників по виконанню, як це було в попередні
роки. Але як і раніше саме п’ятирічний план є основою китайської
економіки. А значить, має світове значення [2].
Як відзначають іноземні ЗМІ, «Китай обережно вступає в роль
держави». На тлі зростання впливу на міжнародній арені саме
в 2016 році Китай починає рішуче втілювати в життя плани 13-ої
п’ятирічки, яка представляє собою «дорожню карту» соціальноекономічного розвитку країни на найближчі п’ять років. КНР прагне на основі збереження помірного економічного зростання досягти раціонального і поступального розвитку.
Державна п’ятирічна програма Китаю, який рішуче йде по
шляху мирного розвитку і нарощує все більший вплив у глобальній
економічній і політичній сфері, поза всяким сумнівом, привертає
до себе загальну увагу міжнародної спільноти.
Крім стратегії «Один пояс, один шлях», експертів і вчених
вкрай зацікавили такі формулювання в 13-му п’ятирічному плані,
як «зміна моделі економічного розвитку», «нова норма», «інноваційний розвиток», «скоординований розвиток», «відкритий розвиток »,« взаємовигідний розвиток » і так далі [1].
Всього виділено понад три десятка напрямків реформування,
основними з них є:
1. «Зроблено в Китаї 2025 року» (спрямований на вирішення
чотирьох тривожних тенденцій в поточній ситуації:
– національно-важливим технологіям не вистачає внутрішньої
платформи;
– китайські промислові продукти сприймаються на міжнародному рівні як більш низької якості;
– внутрішня промислова конкуренція є жорсткою через
надмірно однорідну структуру;
– низький рівень запровадження практичного застосування
результатів академічних досліджень.
2. «Економіка потребує правової держави».
3. «Національна оборонна реформа»: організаційна реформа
армії, скорочення числа вищих генералів, а також концентрація
функції філій, переміщення деяких під юрисдикцію Міністерства
оборони.
4. «Урбанізація з китайською специфікою».
5. «Реформаторська політика однієї дитини», скоро це можна
буде назвати «двохдітна політика»[3].
217

Секція 14

Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти
розвитку українського суспільства

Список використаних джерел
1. China’s 13th Five Year Plan: Three Key Question [Електронний ресурс]
/ [Веб-сайт]. — Nasdaq. — Режим доступу: http://www.nasdaq.com/article/
chinas-13th-five-year-plan-three-key-questions-cm537626. — Назва з екрана.
2. The Economist explains Why China’s five-year plans are so important
[Електронний ресурс] / [Веб-сайт]. — The Economist
. — Режим
доступу: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/10/economist-explains-24?fsrc=circ%7Ccnt%7Cfbasiasf. — Назва з екрана.
3. Highlights of proposals for China’s 13th Five-Year Plan [Електронний
ресурс] / [Веб-сайт]. — Xinhuanet. — Режим доступу: http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm. — Назва з екрана.
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ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ СMS
Білоус А.І.
5 курс, група ПА 51/15,
спеціальність «Програмне забезпечення систем»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Дехтярук М.Т.

Інформація та дані все частіше розглядаються як життєво важливі ресурси, які мають бути організовані таким чином, щоб ними
можна було легко користуватися. Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, відповідно до якої дані
повинні бути організовані в бази даних, з метою адекватного відображення мінливого реального світу та задоволення інформаційних
потреб користувачів.
CMS: Система управління контентом (Content Management
System — CMS) — це автоматизований редакторський комплекс,
що дозволяє управляти змістом і структурою Інтернет-ресурсу в
режимі online. На практиці це означає, що будь-який, навіть
незнайомий з інформаційними технологіями користувач, може
абсолютно самостійно управляти змістом свого сайту, не вдаючись
при цьому до послуг технічного персоналу.
Система управління — програма, що надає інструменти для
додавання, редагування, видалення інформації на сайті. Існують
різноманітні системи управління сайтом, серед яких зустрічаються
платні і безкоштовні, побудовані за різними технологіями. Кожен
сайт має панель управління, яка є тільки частиною всієї програми,
але достатня для управління ним.
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Говорячи про тенденції ринку систем управління контентом,
слід ще раз підкреслити принципова відмінність систем управління
web-контентом (CMS) від систем управління електронним документообігом підприємства, що використовують web-інтерфейс. За
останні роки, значно зріс інтерес потенційних клієнтів до web-орієнтованих систем (CMS).
CMS можна умовно розділити на 2 види — комерційні і некомерційні, або ж платні і безкоштовні. Основна відмінність між цими
системами — в цілі розробки: комерційні системи розробляються
компаніями, з метою продажу та отримання прибутку, а системи
з відкритим вихідним кодом розробляються індивідуальними програмістами і некомерційними організаціями (такими, як університети), зацікавленими у розвитку та використанні цієї системи.
З точки зору організації роботи та поділу праці, варіант створення сайту на підставі шаблонів практично ідеальний. Людина,
відповідальна за дизайн сайту не зможе втрутитися в процес наповнення сторінок контентом, і за все недоліки в дизайні буде нести
відповідальність тільки він. І навпаки, той, хто займається інформаційним наповненням сайту, не зможе порушити дизайн сайту.
Кожен займається своєю справою, не заважаючи іншим. Це прискорює роботу і знижує витрати.
Переваги систем з відкритим вихідним кодом полягають у розподіленні завдань серед кількох розробників, що забезпечує високу
якість коду. Також немає ліцензійних відрахувань і обмежень використання. Крім того, якщо ви розробите свою систему на базі системи з відкритим вихідним кодом, ви зможете її вільно поширювати, зберігаючи вихідний код відкритим.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ОПТИЧНИХ КАНАЛІВ
Вольман Олександр Вікторович
Івано-Франківська філія
Науковий керівник: Гринчишин Т.М., к.т.н., доцент

Основним недоліком існуючих комп’ютерних систем з відкритими оптичними каналами є невелика відстань передавання,
що обмежує їх широкомасштабне впровадження в цифрових
комп’ютеризованих системах. Застосування нових ефективних
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кодових базисів та розробка нових методів формування та оброблення цифрових сигналів на фізичному рівні створює можливості
збільшення відстані та підвищення достовірності передавання
даних в комп’ютерних мережах на основі оптичних каналів
зв’язку.
Поняття безнадлишкового сигнального кодування базується на
принципі створення кодів з можливістю виявлення та виправлення
помилок, які не призводять до збільшення числа сигналів при
передаванні біт-орієнтованих потоків даних. Суть методів безнадлишкового сигнального кодування з можливістю виявлення та
виправлення помилок полягає в тому, що при формуванні такого
класу кодів використовується до п’яти сигнальних ознак
наступного типу: фронт наростання __↑⎯⎯ (∧); фронт спаду ⎯⎯ ↓__
(∨); додатній потенціал |—| (+); від’ємний потенціал |—| (–); нульовий потенціал |—| (S).
Запропонований принцип формування несиметричного рекурентного сигнального коду (НРСК) полягає в тому, що послідовність нулів, які передаються в пакеті даних, нумерується рекурентним кодом Галуа G2k. Причому біт Галуа «1» передається фронтом
спаду, тобто маніпуляційним сигналом «10», а нулі бітів Галуа передаються сигналом «00». Для передавання одиниць використовується фронт наростання. В результаті такого способу формування сигналів виникає можливість виявлення помилок при передаванні
даних, на базі рекурентних властивостей коду Галуа.
Таблиця 1
Реалізація методу сигнального кодування двох байт даних,
з використанням кодової послідовності Галуа G23 (11101000).
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В табл.1 введені наступні позначення:
Д — дані, які передаються; SК — сигнальний код каналу зв’язку; SК1 —
сигнальний код передавання «1» в каналах зв’язку; G(0) — код Галуа, який
нумерує нулі; SК01 — сигнальний код нулів, коли біт-Галуа «1» передає
кодом «11», а біт-Галуа «0» передає кодом «00»; SК02 — сигнальний код
нулів, коли біт-Галуа «1» передає «10», а «0» —> «00»; GK01 — сигнальні
коди маніпуляції, в яких нулі нумеруються кодом Галуа; GK02 — сигнальні коди маніпуляції, в яких нулі нумеруються кодом Галуа по фронту спаду.

Виявлення та виправлення помилок на основі запропонованого методу та способів сигнального кодування повідомлень реалізується на приймальному кінці. У випадку, якщо код «1» в даних прийнято неправильно і замість «1» декодер формує нуль, це означає,
що в середовищі даних міститься дев’ять нулів (в той же час код
«00» в кінці передачі містить 8 нулів). Тобто при появі будь-якого
числа помилок в переданих даних кінцевий код Галуа нулів не буде
відповідати числу прийнятих, що дозволяє виявити помилку.

Рис. 1. Структурна схема системи для передавання оптичних даних:
1 — інтерфейс між оптичними ретрансляторами та цифровою АТС;
2 — оптичне бісигнальне представлення даних;
3 — дані телеметрії та управління дослідження.

Розроблена структура приймача оптичних сигналів з можливістю приймання сигналів на основі різних видів маніпуляції дозволяє
реалізувати передавання оптичного сигналу з використанням сигнального кодування, що в свою чергу значно збільшує відстань
передавання оптичних даних.
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АЛГОРИТМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКРАННИХ ШРИФТІВ
Жиритовський Олександр Анатолійович
Спеціальність: «05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Забара Станіслав Сергійович

Даний доклад присвячено темі відображення екранних шрифтів. При появі комп’ютерів з точковими екранами по логіці речей
наступним що має відображатися на екранах це текст. І як наслідок
виникли перші растрові шрифти. З часом постала необхідність
відображати шрифти довільних розмірів, і растрові шрифти під
таку задачу не дуже підходили, тому на заміну растровим шрифтам
прийшли векторні шрифти. Якщо в растрових шрифтах зображення літер будувалося з точок, то у векторних шрифтах символи будувалися з послідовності прямих або кривих ліній. Колись навіть було
найнято дизайнерів які промальовували кожну букву шрифту, переносили цю букву у векторний вигляд (у зображення що складається з послідовності прямих або кривих ліній), ну і в кінці всі зображення літер збиралися у файли зі шрифтами.
Але на час розробки шрифтів була тенденція розробки закритого програмного забезпечення і як наслідок як формат зберігання
шрифтів так і алгоритми відображення шрифтів були закритими і
ніде детально не описаними. Ну і люди довгий час користувались
даними шрифтами навіть не здогадуючись яким чином ці шрифти
відображаються на екран. Сьогодні ж з’явився графічний формат
SVG, що застосовується як для зберігання як векторних зображень
так і зберігання екранних шрифтів, оскільки цей формат є відкритим, — ціллю даного докладу є висвітлення того як прочитати файл
зі шрифтом у форматі SVG та використовуючи векторні шрифти за
допомогою точок намалювати текст на екрані комп’ютеру.
Перелік основних пунктів даного докладу:
1) Загальний опис векторних зображень та сфери їх застосування;
2) Типи ліній що використовуються при побудові векторних фігур;
3) Пряма лінія;
4) Квадратичний сплайн;
5) Кубічний сплайн;
6) Механізми безшовного з’єднання сплайнів;
7) Методика побудови кривої що може описати контур довільної фігури;
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8. Перетворення послідовності з’єднаних сплайнів у многокутник, що має велику кількість вершин;
9. Алгоритм точкової побудови суцільного многокутника на
екрані комп’ютеру.
10. Згладження контурів шрифтів. Антиаліасинг;
Список використаних джерел
1. https://github.com/gabelerner/canvg — Бібліотека canvg, що дозволяє
відображати векторні зображення формату SVG;
2. http://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator — сервіс, що
дозволяє перетворити довільний шрифт у відкритий формат.

ПОКРАЩЕННЯ ЧАСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАЗОВОГО
МЕТОДУ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
Зубко Р.А.
старший викладач Інституту комп’ютерних технологій,
Університет «Україна»

Існує велика кількість форматів для збереження графічних даних,
які використовують різні методи ущільнення. В порівнянні з іншими
алгоритмами стиснення зображень фрактальний алгоритм дозволяє
досягти великих коефіцієнтів компресії при кращій якості відновленого зображення. Відомо, що з усіх способів стиснення зображень з втратами фрактальне стиснення найбільш точно передає контури початкового зображення. Проте, незважаючи на очевидні переваги, фрактальне
кодування не позбавлено недоліків — процес стиснення зображення
вимагає значних часових витрат. Розглянемо найбільш відомі методи
підвищення швидкості стиснення фрактального алгоритму.
1. Пришвидшення фрактального стиснення досягається шляхом зміни алгоритму порівняння рангу з доменами. Для збільшення швидкості пропонується в якості критерію оптимальності використовувати коефіцієнт кореляції Пірсона. Використання цього
коефіцієнта дозволяє відразу оцінити оптимальність поточного
домена для даного рангу, без розрахунку коефіцієнта перетворення
контрасту і яскравості. Таким чином, коефіцієнти перетворення
контрасту і яскравості для кожного рангу розраховуватимуться
тільки один раз, а не для кожного порівняння ранг-домен.
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2. Пошук доменних блоків, для яких точність апроксимації F не
перевищує заданого значення. Передбачається перемінний розмір
доменних і рангових блоків. При постійному розмірі доменних і
рангових блоків n = const пошук продовжується до тих пір, поки не
буде знайдений доменний блок, який забезпечує умові F< Ec.
3. Локальний пошук (Local Search) передбачає пошук доменного
блоку тільки на ділянках зображення сусідніх з даним ранговим блоком.
4. Ізометричне передбачення. Кількість афінних перетворень
зменшується за рахунок ізометричного передбачення. Кожний
доменний (ранговий) блок розділяється на чотири субблоки,
обчислюється середнє значення яскравості в межах кожного субблоку і виконується сортування цих субблоків в порядку зростання.
Порівнюючи сортований і несортований списки, обчислюється
лексикографічний порядок перестановок.
5. Класифікація доменних і рангових блоків. Ранговий блок
порівнюється з доменними блоками того ж самого класу. Серед
методів з класифікацією необхідно відзначити класифікацію,
запропоновану Арно Жакуіном, яка ґрунтується на топології блоків
і передбачає блоки трьох типів:
1) блоки без контурів (shade blocks). Shade-блоки можуть бути
апроксимовані за допомогою поліномів третього або другого
порядку. Пошук для них не потрібен;
2) блоки, інваріантні до орієнтації (текстурні блоки). Пошук
блоків виконується без перевірки ізометрії (афінні перетворення не
виконуються);
3) контурні блоки (edge blocks). Тільки для таких блоків виконується повний перебір.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Калита Христина Володимирівна
V курс, група МІ–41, спеціальність «Міжнародна інформація»,
Університет «Україна», к.тел. (096)-7776190.
Науковий керівник: Дабіжа В.В., доцент

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною
сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що
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актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому
середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають
комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу викладачу
краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання студентів та підвищити їхній інтерес до навчання.
Інформатизація освіти — це процес забезпечення сфери освіти
теорією і практикою розробки і використання сучасних нових
інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психологопедагогічної мети навчання та виховання.
На даний час сучасними світовими тенденціями розвитку
інформатизації освіти є:
1) створення єдиного освітнього простору;
2) активне запровадження нових засобів та методів навчання,
що орієнтовані на використання інформаційних технологій;
3) синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання;
4) створення системи випереджаючої освіти;
5) виникнення нового напрямку діяльності викладача — розробка інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів; зміна змісту діяльності викладача: з «репродуктора» знань до розробника нової технології (що з одного боку,
підвищує його творчу активність, а з іншого — потребує високого
рівня технологічної та методичної підготовки).
6) формування системи безперервного навчання як універсальної форми діяльності, що спрямована на постійний розвиток особистості протягом всього життя.
Інформаційна технологія — сукупність методів та програмнотехнічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що
забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів
використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої
надійності та оперативності.
Інформаційні технології мають такі властивості:
– вибір керуючих дій на процеси виконується особами, що приймають рішення;
– засіб здійснення інформаційного процесу — програмні, програмно- апаратні лічильні комплекси;
– критеріями оптимізації процесу є вірогідність, надійність,
цілісність, своєчасність інформації;
– процеси оброблення даних включають окремі операції відповідно до проблемної сфери.
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Вчена І.В. Ставицька пропонує різні способи застосування
засобів мультимедіа в навчальному процесі, серед яких:
– використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;
– забезпечення дистанційної форми навчання;
– здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів;
– моделювання процесів і явищ;
– побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання контролюючих програм-тестів);
– проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;
– розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту;
– створення і підтримка сайтів навчальних закладів;
– створення презентацій навчального матеріалу.
Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному
процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити
освітні ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і
методик, оскільки дає викладачам додаткові можливості для побудови
індивідуальних освітніх траєкторій учнів. Застосування інформаційних технологій дозволяє реалізувати диференційований підхід до студентів з різним рівнем готовності до навчання.
Отже, нові засоби навчання і нові інформаційні технології
вимагають високого ступеня підготовленості, навченості і готовності викладачів застосовувати різні досягнення інформаційних
технологій у процесі навчання.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
В PYTHON ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ
БІБЛІОТЕК SYMPY ТА SCIPY
Копей В. Б., к.т.н., доцент, e-mail: vkopey@gmail.com
Біленко П.О., студент, III курс,
спеціальність «Програмна інженерія», Івано-Франківська філія

Мова програмування Python сьогодні є однією з найбільш
популярних мов програмування загального призначення. Python
є імперативною мовою і в ній відсутні вбудовані засоби декларативного програмування, які характерні, наприклад, для мови
Prolog. Це створює труднощі під час розв’язування певних задач.
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Метою роботи є розробка засобів декларативного програмування в Python за допомогою математичних бібліотек SymPy та SciPy.
Розглянемо, наприклад, задачу розрахунку невідомих параметрів
вимоги до розміру (довжина, діаметр та ін.). До цих параметрів
належать: номінальний розмір Lnom, мінімальний допустимий
розмір Lmin, максимальний допустимий розмір Lmax, нижнє відхилення EI, верхнє відхилення ES, допуск T. Ці параметри пов’язані наступними залежностями:
T=Lmax-Lmin; Lmax=Lnom+ES; Lmin=Lnom+EI; (1)
Невідомим може бути T, Lmax, Lmin або T, ES, EI або T, ES,
Lmin або Lnom, T і т.д. Тоді імперативна програма повинна містити
інструкції для усіх можливих випадків: T=Lmax-Lmin,
Lmax=Lnom+ES, Lmin=Lnom+EI, ES=Lmax-Lnom, EI=LminLnom, T=ES-EI і т.д. В декларативній програмі достатньо описати
тільки залежності (1).
Основною ідеєю для реалізації декларативного програмування
в Python є аналітичне та чисельне розв’язування рівнянь за допомогою бібліотеки для символьних обчислень SymPy та бібліотеки
для чисельних обчислень SciPy. Нижче наведено код програми, яка
використовує SymPy для реалізації декларативного програмування.
Програмісту достатньо описати систему рівнянь (1) у функції
eqsDim та усі параметри у функції solDim. Розроблена авторами
функція sol (тут код не наведено) використовує функцію SymPy
solve для розв’язування системи рівнянь eqs аналітично.
# -*- coding: utf-8 -*from sympy import *
from mysol import sol
def eqsDim(d):
«»«Cистема рівнянь для розрахунку параметрів розміру
d — словник з об’єктами SymPy»«»
return [Eq(d[‘Lmax’]-d[‘Lmin’],d[‘T’]),
Eq(d[‘Lmax’]-d[‘ES’],d[‘Lnom’]),
Eq(d[‘Lmin’]-d[‘EI’],d[‘Lnom’])]
def solDim(eqs=eqsDim, Lnom=None, Lmax=None, Lmin=None,
T=None, ES=None, EI=None):
«»«Знаходить невідомі значення параметрів розміру»«»
return sol(eqs=eqs, Lnom=Lnom, Lmax=Lmax, Lmin=Lmin, T=T,
ES=ES, EI=EI)
print solDim(Lnom=10.0,ES=1.0,EI=0.0) # знайти корені
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print solDim(Lnom=10.0,ES=1.0) # а тут не всі корені будуть
знайдені
Слід зауважити, що існує багато видів рівнянь, які SymPy не
може розв’язати аналітично. В такому випадку можна застосувати
функцію пакету SciPy scipy.optimize.root для чисельного розв’язування системи рівнянь. Але це може суттєво уповільнити виконання програми.
Декларативне програмування спрощує програмування та підвищує надійність програмного коду. Якщо воно основане на аналітичному розв’язуванні системи рівнянь функціями SymPy, то за
трудомісткістю алгоритму може наближатись до імперативного
програмування.

АДАПТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ
Максимова О.В.
студенка групи 51/15 ПА, кафедри «Програмная інженерія»,
Інститут комп’ютерних технологій, Університет «Україна».
Науковий керівник: Дехтярук М.Т., доцент

Адаптивне тестування — різновид тестування, при якому порядок представлення запитань (або складність) залежить від відповідей того, хто тестується, на попередні запитання.
Поява адаптивного тестування була викликана прагненням до
підвищення ефективності педагогічних вимірювань, а також з підвищенням точності оцінок учнів. Основою даного підходу є індивідуалізація процедури відбору завдань тесту, яка забезпечує генерацію ефективних тестів за рахунок оптимізації труднощі завдань
стосовно до рівня підготовленості учнів.
Якщо учень виконує завдання вірно, то потім йому дається
більш складне завдання. При неправильному виконанні завдання
відбувається відхід назад до більш легких завдань. Таким чином,
для кожного учня відбувається індивідуальний підбір кількості та
складності тестових завдань. Така сукупність завдань створює адаптивний тест.
Надійність в адаптивному тестуванні залежить від таких факторів як число завдань, контроль за частотою вибору завдань при
генерації тесту.
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Можливості адаптивного тестування:
– фокусування на студента — виключення занадто складних або
легких завдань;
– підвищення точності оцінки рівня знань;
– зменшення кількості необхідних для оцінки рівня знаннь
запитань;
– надання індивідуального набору тестових завдань кожному
студенту;
Переваги адаптивного тестування:
– висока ефективність;
– індивідуалізація темпу виконання тесту;
– підвищення рівеню мотивації до тестування у слабких учнів
за рахунок виключення з процесу занадто важких завдань;
Стратегії пред’явлення тестових завдань в адаптивному тестуванні можна розділити на двокрокові і багатокрокові. Двокрокова
стратегія передбачає наявність двох етапів. На першому етапі учням
видається єдиний вхідний тест, з метою задати певну «вагу» кожному запитанюю. Другий етап — організація адаптивного тести.
Багатокрокові стратегії в залежності від конструювання тесту
поділяються на фіксовано-розгалужені і варірующе-розгалужені.
Фіксовано-розгалужена стратегія передбачає один набір завдань з фіксованим розташуванням на осі труднощі, що використовується для всіх випробовуваних, при цьому кожен учень рухається
індивідуальним набором завдань, який залежить від результатів
виконання чергового завдання.
Варірующі-розгалужена стратегія передбачає відбір завдань
безпосередньо з бази за певними алгоритмами, які прогнозують
оптимальне подальше завдання за результатами виконання попереднього завдання. Таким чином, крок за кроком з окремих завдань
виходить адаптивний тест.
Для виходу з режиму тестування або вводять обмеження за часом або
за кількістю завдань, або задаються планованої точністю вимірювань.
Так само як і при традиційному тестуванні, відбір завдань
у адаптивні тести здійснюється у відповідності зі специфікою тесту.
Оптимізуючи труднощі, можна лише зменшити число пропонованих завдань по кожному розділу і зберегти при цьому для кожного
істпитуемого змістовний план тесту. Таким чином, адаптивне тестування незалежно від стратнгіі пред’явлення завдань і їх числа
повинно забезпечувати високу змістовну валідність кожного генерується адаптивного тесту.
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РОЗРОБКА МУЛЬТИКОМУНІКАЦІЙНОГО КЛІЄНТА
Машковський С.С.
VI курс, група ПА-61, спеціальність «Програмне забезпечення систем»,
Університет «Україна», к. тел. (050) 445-28-45.
Науковий керівник: Забара С.С., д.т.н., професор

Завдання, пов’язані з удосконаленням процесу обробки великої
кількості інформації, завжди актуальні. На даний момент неможливо уявити життя без обміну електронними та SMS-повідомленнями. З кожним днем методики розробки постійно змінюються
і вдосконалюються.
Створення програми для забезпечення комунікації шляхом
надсилання поштових та SMS-листів.
Були розглянуті:
– додаткові можливості бібліотеки MailBee.NET, що пов’язані з
відображенням листа в читабельній формі;
– характеристика та особливості протоколу OAuth для авторизації у різноманітних сервісах;
– наявність та ступінь проробленості API у різноманітних соцмереж та їхня придатність до реалізації механізму обміну повідомленнями;
– вивчений механізм створення та надсилання SMS, особливості форматів та способів його надсилання.
За результатами розгляду:
– сформовано алгоритм для доопрацювання відображення
електронних листів;
– здійснено пошук реалізованих програмних рішень (т. зв. бібліотек) для роботи з протоколом OAuth, а також опрацьована документація стосовно веб-запитів;
– відібрано кілька найуживаніших соцмереж для роботи з їхніми API та демонстрації можливостей програми. У якості запасного
варіанта були здійснені пошуки бібліотек, які імплементують
існуючі методи конкретних API;
– додатково до попереднього пункту здійснений пошук засобів
обробки XML-даних.
– здійснені пошуки існуючих SMS-шлюзів та відібрано з них
найбільш підходящий.
У якості засобів реалізації була обрана мова С#, формат отримання результатів запитів АРІ — XML. Тексти самих повідомлень
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соцмереж відображатимуться виключно у текстовому вигляді,
SMS-повідомлення кодуватимуться у форматі PDU.
Додатково сформовані запити для роботи над оптимізацією
програми (зменшення кількості коду, видалення непотрібних
форм), дизайну та розміщення елементів управління, через які
відображатиметься робота програми.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФАЙЛОВИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ
Миронюк Ю.П.
студент 5 курсу спеціальності «Екологійний моніторинг»,
кафедри «Комп’ютерні технології»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Зеленський К.Х., к.ф.н., доцент

Перед тим як почнемо огляд файлових менеджерів розглядом для чого потрібні файлові менеджери та які функції виконують.
Файловий менеджер це комп’ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою і файлами.
Файловий менеджер дозволяє виконувати найчастіші операції над
файлами, відкриття, програвання, перегляд, редагування, переміщення, перейменування, копіювання, видалення, зміна атрибутів і
властивостей, пошук файлів і призначення прав. Крім основних
функцій, багато файлових менеджерів включають ряд додаткових
можливостей наприклад, таких як робота з мережею через FTP,
NFS та іншими речами.
Файлові менеджери поділяють на навігаційні та просторові,
іноді підтримується перемикання між цими режимами. Двохпанельний, в загальному випадку мають дві рівноцінних панелі для
списку файлів, дерева каталогів.
Перший в нашому огляді файлових менеджерів буде Total
Commander.
Total Commander один із самих популярних та багатофункціональних файлових менеджерів з закритим кодом для операційної
системи Windows.
Можливості Total Commander. Внутрішні розпаковують для
форматів ZIP, ARJ, LZH, gzip, tar і ACE. Розрізання та складання
файлів великого обсягу. Підрахунок і перевірка контрольних сум
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файлів (CRC32, MD5, SHA1). Групове перейменування файлів і
синхронізація каталогів (але без атрибутів і розширених атрибутів,
як в rsync, наприклад). Порівняння файлів з можливістю редагування, порівняння файлів з різними кодовими сторінками.
Розширений пошук файлів, включаючи пошук тексту в будьяких файлах, в тому числі на декількох дисках і FTP; пошук дублікатів файлів; пошук усередині архівів. Вбудований переглядач файлів для перегляду файлів будь-якого розміру, двійковому або
текстовому форматі з використанням набору символів «DOS»,
«ANSI» «Windows», Unicode, UTF-8 та інших.
Підтримуються регулярні вирази при пошуку файлів і у внутрішньому переглядачі, груповому перейменування файлів, діалозі
вибору і виділення файлів і фільтрах, але сильно обмежені, пошук у
вікні перегляду за регулярним висловом утруднений.
Особливості Total Commander. Архіваторні плагіни які використовуються для розпакування певних типів файлів, зазвичай
архівних форматів. Деякі такі плагіни також дозволяють створювати нові архіви підтримуваного типу і модифікувати існуючі архіви.
Модулі внутрішньої програми перегляду відображаються спеціальні типи файлів у вбудованому переглядачі а також на панелі
швидкого перегляду.
Модулі файлової системи доступні через панель мережеве оточення. Вони зазвичай забезпечують доступ до якихось частин
комп’ютера, куди немає доступу через імена дисків, або до будьяких віддалених систем.
Наступним файловим менеджером буде GNOME Commander.
GNOME Commander — вільний файловий менеджер з відкритим
вихідним кодом, що працює під операційною системою Linux
і використовує бібліотеки GTK +. Застосування переважно в середовищі GNOME, але може бути використаний і в інших середовищах. Створено в традиціях таких файлових менеджерів, як Norton
і Midnight Commander. Свою додаткову ідею бере вже від сучасних
файлових менеджерів, таких як Total Commander. Аналогом для
робочого столу KDE є файловий менеджер Krusader.
До особливостей відносяться такі речі:
Швидкий доступ до пристроїв з автоматичним монтуванням
і демонтування; Підтримка більше 40 мов; Швидкий доступ до
пристроїв з автоматичним монтуванням і демонтування.
Frigate — умовно-безкоштовний двохпанельний файловий
менеджер з закритим вихідним кодом працює під управлінням
Microsoft Windows.
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Frigate може взаємодіяти з плагінами і доповненнями, синхронізувати папки, підключитися до ftp сервера, оснащений вбудованими
утилітами, з яких можна виділити блокнот, звичайний і структурний, менеджер автозапуску, калькулятор і оглядач Інтернету, одночасно працювати відразу з декількома файловими операціями

ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Ніколюк К.В.
V курс, група МІ–41, спеціальність «Міжнародна інформація»,
Університет «Україна», к.тел. (063)-1726571.
Науковий керівник: Дабіжа В.В., доцент

За останні десятиліття ХХ сторіччя інформація вперше за всю
історію людства охопила мільярди людей. У ХХІ столітті ще інтенсивніше відбувається насичення суспільства новими технічними
засобами масової комунікації. Під їхнім впливом змінюються
люди, держави, політика, економіка, ідеологія, культура та ін.
Масова комунікація — процес поширення інформації (знань,
духовних цінностей, моральних і правових норм і т.п.) за допомогою технічних засобів (преса, радіо, телебачення та ін) на чисельно
великі, розосереджені аудиторії.
Засоби масової комунікації — це спеціальні канали і передавачі, завдяки яким відбувається поширення інформаційних повідомлень на великі території.
Завдяки комп’ютерним мережам і системам, банкам даних
Україна бере участь у електронно-діалоговому спілкуванні між
людьми різних країн світу.
У характері і перспективах використання, розвитку засобів
масової комунікації України, впровадженні нових технологій і техніки є певні особливості. Технічне переоснащення СЗМК потребує
величезних коштів для сучасного електронного обладнання, що
дуже швидко старіє і потребує періодичної заміни на досконаліше.
Сьогодні Україну і розвинуті держави світу розділяє соціальноекономічна прірва, великі диспропорції в нинішньому стані систем
засобів масової комунікації. Коли Україна стала відкритою незалежною державою, до нас рушили перші «комунікативні колоніза234
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тори» — проповідники різних конфесій, підприємливі бізнесмени,
можновладці, щоб вивчити інформаційний ринок і поступово запанувати на українському інформаційному просторі, щоб не лише
заробляти в Україні гроші, а й впливати на нашу свідомість, змінювати нашу віру, наші цінності, заводити свій інформаційний порядок, згодом монополізувати засоби масової комунікації, якщо
вдасться.
Україна повинна виробити свою національну політику у сфері
комунікації, а це діяльність редакцій, телестудій, звуку і відеозапису, інформагентств, видавництв, друкарень, бібліотек, кіностудій,
кінопрокату, установ розповсюдження преси і літератури та інших
засобів.
Україна матиме чималий вплив сучасних національних, регіональних комунікативних систем, якщо не забуватиме, що засоби
масової комунікації — це влада інформації над контролем за законодавчою, виконавчою і судовою владами і що «ключовим фактором економічного розвитку є здатність країни створити переваги
широкого застосування засобів комунікації та створення розгалужених комунікативних структур.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ
МЕРЕЖАХ
Павлов М. Л.
І курс магістратури, група КС-52/15м, спеціальність «Комп’ютерні
системи та мережі», Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»,
к. тел. (096)231-4095, e-mail: remjob911@gmail.com.
Науковий керівник: Зайцев В.Г., д.т.н., професор

Корпорації ведуть ділову активність в різних сферах та мають
різні властивості. Незалежно від цього, кожна з них використовує
корпоративну інформаційну систему (КІС) для зберігання, зміни і
передачі інформації. Одночасно з поширенням технологій передачі даних в комп’ютерних мережах зростає і кількість загроз
пошкодження, розкрадання, блокування і знищення критично
важливої корпоративної інформації. Крім того спостерігаються
збільшення якісних показників характеристик виконуваних атак на
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інформаційні ресурси. Незважаючи на наявність великої кількості
різноманітних технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних
мережах на ринку, питання створення ефективної системи захисту від
загроз безпеки інформації в КІС в кожному конкретному випадку
доводиться вирішувати індивідуально. Таким чином питання пошуку
методів і засобів захисту інформації в КІС залишається актуальним.
Пошук шляхів вирішення питання забезпечення безпеки
інформації в КІС.
Проведено аналіз варіантів виконання комп’ютерних мереж в
результаті якого була складена класифікація комп’ютерних мереж
по ряду ознак в технологічному аспекті і аспекті призначення
послуг. Розкрито поняття та проведено аналіз складових частин
КІС. На підставі отриманої класифікації комп’ютерних мереж
зроблено висновок про те, до яких класів мереж відносяться КІС.
• Визначено підходи до проблеми забезпечення безпеки інформації в комп’ютерних системах і мережах.
• Визначено передумови до розвитку технологій захисту безпеки інформації в КІС і фактори, пов’язані з поширенням атак в
комп’ютерних мережах.
• Досліджено вплив недоліків захисту КІС на безпеку інформації.
• Досліджено типи загроз безпеки інформації в КІС, методи і
технічні засоби проведення атак.
• Розглянуто методи і сучасні технічні засоби захисту периметра КІС від зовнішніх атак.
• Спроектована і налаштована модель системи технічного
захисту периметра окремого випадка КІС від зовнішніх атак.
Універсальне для всіх КІС рішення проблеми мережевої безпеки запропонувати важко, оскільки деякі рішення захисту добре підходять для малих підприємств але виявляються неприйнятними
для великих організацій. Труднощі реалізації захисту мережі полягають не у відсутності підходящої технології захисту, а у виборі з
безлічі рішень такого, яке буде ефективним для конкретної корпоративної мережі і вимог бізнесу.
За результатами дослідження стало зрозумілим що існує певна
послідовність дій виконуючи які можна досягти успіху в рішенні
питання забезпечення безпеки інформації в КІС, а саме:
• Чітко визначити архітектуру КІС з урахуванням конфігурації
мережевого обладнання.
• Дослідити типи загроз безпеки інформації, методи і засоби
проведення атак які можуть бути спрямовані на цю КІС.
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• Визначити підхід до проблеми забезпечення безпеки інформації в КІС.
• Обрати методи і засоби захисту від атак.
• Реалізувати систему захисту від атак.
• Провести тестування системи захисту від атак для виявлення
недоліків системи захисту мережі.
• Виправити недоліки системи захисту мережі.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ
ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ
Панченко Андрій Олександрович,
Університет «Україна»
Тел. 0675849414, mail-arias@meta.ua

Бурхливий розвиток інформаційних технологій наприкінці
20 ст. призвів до зростання відносної важливості окремих аспектів
суспільного життя.
Внаслідок цього інформаційна революція стала основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово
стають інформаційні ресурси.
Забезпечення інформаційної безпеки поступово виходить на
перший план у проблематиці національної безпеки. Національна
безпека істотно залежить від забезпечення інформаційної безпеки,
й у ході технічного прогресу ця залежність буде зростати.
Визначень інформаційної безпеки на сьогодні існує досить багато.
Проблем інформаційної безпеки безліч, як і проблем розвитку
процесу інформатизації. У цій сфері необхідно вирішувати питання, пов’язані з визначенням природи різних видів інформаційних
небезпек (загроз), механізмів їхнього впливу на об’єкти інформаційної безпеки, можливих наслідків цих впливів, шляхів і методів їх
нейтралізації або зменшення. З цієї низки проблем найбільш
вивченими є проблеми, пов’язані із захистом інформації.
Інформаційна безпека (Information Security) має три основні
складові: конфіденційність, цілісність і доступність. Конфіденційність належить до захисту чутливої HYPERLINK.
Із зростанням науково-технічного прогресу буде зростати і важливість питання інформаційної безпеки громадянина, суспільства,
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держави. Тобто інформація стала чинником, який може призвести
до значних технологічних й може призвести до значних технологічних аварій, військових конфліктів та поразок у них, дезорганізувати державне управління, фінансову систему, роботу наукових центрів, і чим вищий рівень інтелектуалізації та інформатизації
суспільства, тим потрібнішою стає надійна інформаційна безпека,
оскільки реалізація інтересів, людей та держав все більше здійснюється за допомогою інформатизації.
Отже, інформатизаційна безпека суспільства, держави характеризується ступенем їх захищеності, та, як наслідок, стійкістю
головних сфер життєдіяльності у відношенні до небезпечних
інформаційних впливів. Інформаційна безпека визначається здатністю нейтралізувати такі впливи.
З урахуванням майбутнього розвитку інформатизації, проникнення інформаційних технологій у найважливіші сфери життя суспільства необхідно передбачити перехід від принципу гарантування
безпеки інформації до принципу інформаційної безпеки (тобто
зробити цю сферу безпечною).Кожна країні витрачає кошти на
забезпечення інформаційної безпеки країни, дроблення цієї галузі
безпечною є актуальним та дуже важливим, так як проблеми безпеки інформації на всіх рівнях можуть призвести на до дуже поганих
наслідків.
Враховуючи сказане вище, а також результати досліджень вітчизняних фахівців, спробуємо сформулювати цілі політики інформаційної безпеки. До них належать:
1. Реалізація конституційних прав громадян, суспільства та держави на інформацію.
2. Захист інформаційного суверенітету України, зокрема, національного інформаційного ресурсу, систем формування суспільної
свідомості.
3. Забезпечення рівня інформаційної достатності для прийняття рішень державним установам, підприємствам та громадянам.
4. Належна присутність країни у світовому інформаційному
просторі.
Однією з найважливіших умов якісного інформаційного забезпечення є наявність багатьох інформаційних джерел. Це зменшує
можливість дезінформації, проте необхідна рівновага між ними.
Проблемою інформаційної безпеки є також захист національного інформаційного ресурсу або, за усталеною термінологією,
захист інформації. Під захистом інформації розуміємо систему
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організаційно-технічних заходів, які спрямовані на недопущення
несанкціонованого доступу до інформації та модифікації, витоку
інформації, знищення, порушення цілісності тощо, іншими словами, систему заходів, спрямованих на захист інформаційних ресурсів. Проблема захисту інформації останнім часом інтенсивно
вивчається в усіх аспектах: правничому, технічному, навіть абстрактно-математичному.
Хоча Україна займає не вищу ступінь захищеності інформації в
світі, до цієї галузі залучаються новітні технології та професійні
кадри, в цій сфері існують великі проблеми і для вирішення треба
прикладати значні зусилля не тільки на політичному чи військовому рівні, а й на рівні звичайного суспільства.

СЕМАНТИЧНІ «GRID» СИСТЕМИ
Прокопчук Павло Володимирович
студент 6 курсу групи ПА–51/15м, Університет «Україна»,
Інститут комп’ютерних технологій, е-mail: reverse603@yandex.ua.
Науковий керівник: Зеленський Кирило Харитонович

На сьогоднішній час майже кожен має комп’ютер, у більшості
компаній є серверні комп’ютери, суперкомп’ютери. Проте досить
часто їх потужність використовується не повністю, або в певний
час зовсім не використовується. Для того аби надати доступ до не
використовуваних ресурсів з будь якого місця світу було створена
так звану «Grid» систему.
Grid системи призначені для обробки дуже великої кількості
даних, рішення задач, що потребують не малих обчислювальних
потужностей, шляхом використання потужностей устаткування
розподіленого по усьому світу.
Семантичні грід призначений для оперування даним з різних
баз даних. В семантичному гріді передбачається що кожен ресурс
системи забезпечений семантичними визначеннями, достатніми
для прийняття рішення про доцільність його використання при
вирішенні конкретної задачі.
Для побудови повністю функціональної грід-системи необхідно
програмне забезпечення проміжного рівня (middleware), побудоване
на базі існуючих інструментальних засобів, що надає високорівневі
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сервіси завданням і користувачам. Основними компонентами проміжного рівня є предметні посередники, що існують незалежно від
інформаційних ресурсів. Рівень предметних посередників вводиться як частина інформаційних систем, створюваних для вирішення
наукових завдань. Кожен предметний посередник задає специфікацію предметної області для вирішення певного класу задач, використовуючи канонічну інформаційну модель для представлення
предметної області уніфікованого відображення різноманітних
видів моделей інформаційних ресурсів.
Семантичні гріди надають семантичні описи ресурсів і можливості простого пошуку ресурсів та сервісів, забезпечуючи їх інтероперабельне та інтегроване спільне використання в контексту завдання, сформульованої в термінах предметної області.
Для вирішення завдань в інфраструктурі використовується
метод, який рухається додатками. Вирушаючи від предметної
області завдання, визначається онтологія предметної області
(Поняття і зв’язки між ними), будується концептуальна схема
предметної області, містить інформаційні структури і методи, необхідні для вирішення завдання. Таким чином, виходить семантична
специфікація рішення задачі, повністю незалежна від конкретних
ресурсів. Після цього визначаються грід-інфраструктури, необхідні
для вирішення завдання. Якщо завдання особливо складна, може
знадобитися сукупність баз даних інформаційного гріда і ряд методів (сервісів) обробки інформації, підтримуваних обчислювальним
грідом. Далі, на рівні ресурсів ідентифікуються ресурси, релевантні
завданню, використовуючи реєстри доступних грід-інфраструктур.

МЕРЕЖІ ПЕТРІ МАРКОВА І ВЕРИФІКАЦІЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Цибко Сергій Виталійович
V курс, група КС-51, спеціальність «Компютерні системи на мережі»,
Університет «Україна», 093 551 86 61, Mr.zubar@gmail.com

Розглядається методика виявлення інформаційних залежностей в програмному коді. Приділяється увагу процесу аналізу вихідного тексту програми, описується алгоритм побудови графа інформаційних зв’язків, а також наводиться приклад, який ілюструє
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етапи виявлення інформаційних залежностей. Наводиться ряд
напрямків, для яких розглянута методика має високу ступінь застосовності. Однією з таких завдань є завдання оптимізації складності
обчислень, при вирішенні якої необхідно враховувати як всі можливі приховані залежності станів за даними, так і виконання операцій в їх логічній послідовності.
Аналіз методики верифікації програмного забезпечення з використанням для моделювання математичного апарату мереж ПетріМаркова.
Виявлення прихованих залежностей в програмному забезпеченні є основоположним етапом проведення верифікації програми і
дозволяє отримати повну схему взаємодії різних функціональних
блоків програмного забезпечення. Таким чином, побудова графа
інформаційних залежностей програми є одним з можливих підходів
вирішення проблеми розпаралелювання обчислень. Крім того,
запропонована методика добре застосовна в області верифікації програмного забезпечення. Граф інформаційних залежностей дозволяє
враховувати всі особливості логічної та інформаційної структури
програми, що є основним аспектом при побудові моделей програми.
Бурхливий розвиток багатопроцесорних систем і накопичений
багаж послідовних алгоритмів роблять актуальним завдання розпаралелювання існуючих імперативних алгоритмів. Її рішення пропонується розділити на два етапи: аналіз вихідного коду і синтез
паралельної системи. Аналіз необхідний для виявлення прихованого паралелізму у вихідній послідовній програмі. Насамперед, сюди
включається виявлення залежностей за даними між операторами
мови опису алгоритму. На етапі аналізу можуть збиратися відомості про необхідному розміщенні даних у випадку, якщо використовується система з розподіленою пам’яттю. Крім того, можливий збір
відомостей про час виконання різних ділянок програми з метою
вибору найкращого варіанта розпаралелювання системи.
Розглянута методика побудови графа інформаційних залежностей надає вичерпну інформацію для отримання різних схем розпаралелювання обчислень. Використання для моделювання обчислювального процесу математичного апарату мереж Петрі-Маркова
дозволити значення оцінок часу виконання аналізованого варіанта
розпаралелювання програми.
Модель програмного забезпечення, побудована мережами
Петрі, враховує такі характеристики як випадковість часу виконання
операції, логічні умови продовження функціонування системи,
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паралельне виконання обчислень, а також дотримання умови
досяжності будь-якого із станів. Останнє є одним з основних вимог,
що пред’являються до верифікується системі. Таким чином, спільне побудова мережі Петрі і графа інформаційних залежностей програми є одним з можливих підходів до вирішення проблеми розпаралелювання обчислень.

НЕЙРОІНТЕРФЕЙС
Червачук Денис Вікторович
групи КС51/15м, спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі»,
кафедра комп’ютерна інженерія, Університет «Україна»,

Людству для подальшого розвитку потрібні все більш досконалі
та складні інструменти пізнання та впливу на навколишній світ.
Одним з таких інструментів е нейроінтерфейс який став справжнім
проривом та відкриттям в світі сучасних технологій, адже він буквально дозволяє управляти комп’ютером або іншим пристроєм за
допомогою сили думки. Вже зараз прогнозують, що скоро навіть
робота людських органів буде контролюватися комп’ютером.
Однак про все це по черзі. Спершу слід розібратися з тим, що
таке нейроинтерфейс. Він являє собою особливу систему, яка допомагає або зчитувати сигнали мозку, або навпаки, посилати їх йому.
Є однак системи, здатні здійснювати двосторонній контакт.
Безпосередньо створення нейроінтерфейсу або віддалено схожих
на сучасні пристрої почалося в 70-их роках минулого століття в
Каліфорнії. Багато років вчені проводили випробування на тваринах, поки в 90-их не вдалося імплантувати пристрій в людське тіло.
Імплантат був здатний посилати комп’ютеру сигнали.
Спроби створення пристрою, який зараз і називають нейроінтерфейсом, були зроблені в Клівленді 10 років тому. Тоді для цього
використовували кремній, оскільки цей матеріал здатний передавати сигнал від нейронів людського мозку до комп’ютера.
Технологія являє собою поєднання нанотрубок і нейронів.
Таким чином, нейроинтерфейс — це реальна можливість, яка
нашим предкам могла здаватися абсолютно фантастичною, силою
думки управляти комп’ютером. До речі, нещодавно вчені створили
першу технологію, яка дозволяє пов’язувати мозок з іншим мозком,
а це вже практично телепатія. Нейроінтерфейс мозок-комп’ютер.
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На даний момент роботи над технологією нейроінтерфейсу ще
ведуться. І з кожним роком успіхи все солідніше. Так, трохи менше
року тому вченим вдалося домогтися того, що мавпа з допомогою
нейроінтерфейсу мозок-комп’ютер змогла управляти двома кінцівками. Досягнення полягає в тому, що раніше вдавалося домогтися
контролю лише за однією частиною тіла. Щоб досягти такого ефекту довелося задіяти понад 500 нейронів мозку, які отримували і передавали сигнал. Дані дослідження представляють науковий інтерес,
оскільки в разі, якщо випробування успішно пройдуть, вчені зможуть створити протези для людей, які будуть керовані силою думки.
Поки є тільки зразки, які здатні контролювати лише одну руку.
Вчені стверджують, що в недалекому майбутньому за допомогою нейроінтерфейсу можна буде закачувати в мозок цілі бази
даних, в які будуть входити не тільки знання, а й уміння. Це дозволить людині не проходити спеціальну підготовку перед виконанням складної роботи. Крім того, технологія дозволить людям спілкуватися між собою без слів — подумки.
Нейро ігри та індустрія розваг. Однак нейроинтерфейс використовують і для розвитку індустрії комп’ютерних ігор. В такому
випадку, гравець одягає на себе шолом, який здатний зчитувати
електроенцефалограму мозку, завдяки чому дає можливість без
дротів управляти персонажем на ігровому полі.
Новітні шоломи здатні розуміти найпростіші команди мозку,
такі як переміщення вперед, назад і в сторону, а також можливість
штовхати, тягнути, стрибати і обертати. Деякі підвладні нейроінтерфейсу функції можливі в ігровому світі, в звичайному складно
навіть наочно продемонструвати.
Наприклад, команда «зникнути». Емоції комп’ютерний герой
також здатний виявляти поряд з гравцем. Зокрема, шолом реагує,
коли людина хмуриться або посміхається, скалить зуби або підморгує, моргає або хмуриться. Причому з кожною новою розробкою
ігрові шоломи, що використовують нейроінтерфейс стають навіть
візуально досконаліше.
Подібні фантастичні пристрої можуть використовуватися для
тренування тих чи інших навичок, оскільки мозок, завдяки двосторонньої зв’язки не відрізняє, дії, виконані комп’ютерним героєм
і реальною людиною. Звичайно, накачати м’язи за допомогою ігрового шолома не вдасться, але, наприклад, розучити танцювальні
рухи — цілком. Є й більш складні пристрої, які використовуються
виключно як тренажери для когнітивних здібностей.
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СЕКЦІЯ XVI.I
СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ:
Новітні технології оздоровчих
і функціональних продуктів
харчування

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ
ДОМАШНЬОЇ ЛІВЕРНОЇ КОВБАСИ
Большаков Т.І., П’яста З.В., Кушнірчук А.І., Андрійчук Є.С.
ІІ курс, група ВХП-21/15,
спеціальність «Виробництво харчової продукції»
Науковий керівник: Оліферчук О.Г.

Основною запорукою здоров’я людини є раціональне, адекватне вікові, професійній діяльності, станові здоров’я харчування.
Харчові сполуки, перетворюючись у процесі метаболізму на структурні та функціональні елементи клітин живого організму забезпечують фізичну та розумову працездатність, визначають стан здоров’я і тривалість життя.
Тому органічне харчування вкрай необхідне для життєдіяльності людини. А відтак і продукти харчування повинні бути якісними.
Якість харчових продуктів визначають як сукупність властивостей,
що відображають здатність продукту забезпечувати потреби організму людини у харчових речовинах, органолептичні характеристики продукту, безпечність його для здоров’я споживачів, надійність
відносно стабільності складу та збереження споживчих властивостей. Для об’єктивної оцінки якості необхідно застосовувати диференційовані показники якості.
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На лабораторних заняттях ми провели дослідно-експериментальну роботу по вдосконаленню технології приготування домашньої ліверної ковбаси «Андріївська». До складу рецептури входять:
печінка, легені, серце, шпик свинячі, крупа гречана, олія соняшникова, спеції. Оболонка натуральна — тонкі кишки свинячі.
В домашніх умовах важко досягти високої гомогенізації начинки
для ліверної ковбаси, оскільки перераховані структурні компоненти
не мають високої в’язкості. Тому для підсилення стабільності фаршу
використовували біологічно-активну харчову добавку ксампан.
Контрольний виріб готували без БАД. Досліди 1–3, у відповідності, з додаванням ксампану в кількості 0,01%, 0,02% та 0,05% до
маси фаршу.
Результати оцінювання домашньої ліверної ковбаси наведено
у таблиці.

2

2

2

1

3

Загальна
органолептична
оцінка з
урахуван
ням
коефіцієнта
вагомості

Контроль

4,75

4,47

4,43

4,4

4,54

4,51

Дослід
№1

4,75

4,54

4,45

4,47

4,54

4,54

4,79

4,84

4,88

4,84

4,86

4,84

4,4

4,24

4,23

4,2

4,2

4,25

Оцінка за показниками якості

Досліди

Зовнішній
вигляд

Запах

Консистенція

Вигляд
фаршу
на
розрізі

Смак

Коефіцієнт вагомості

Дослід
№2
Дослід
№3

Як видно з табличних даних, дослід №2 за органолептичними
показниками якості виявився найбільш вдалим. Отже, щоб отримати якісну домашню ліверну ковбасу рекомендуємо використовувати біологічно-активну добавку ксампан в кількості 0,02% до маси
фаршу. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення
харчової цінності даного виробу.
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ЗНАЧЕННЯ ФІТО — РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
У ПРОФІЛАКТИЦІ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ
Жарко К.В.
IV курс, група ТХ 41/14,
спеціальність «Технології харчування»,
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Хлопяк О.К., ст. викладач

Оздоровча сила продуктів відома з давніх часів. На сучасному
етапі, коли токсичні викиди в атмосферу, інші екологічні забруднення, фальсифікація продуктів харчування сприяють зниженню
імунітету людей, викликають різні захворювання, в т.ч. онкологічні, важливу роль у забезпеченні здоров’я людей, перш за все людей
з особливими потребами, відіграє правильне харчування. Раніше
вважалося, що необхідними для організму є білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. Тепер знаємо, що є багато інших
речовин, які укріплюють імунну систему, борються з раком, дають
можливість бути здоровими.
Метою нашої роботи було створення продукції з антираковою
дією.
Дослідження базувалися на використанні фіторослинної сировини, яка має антионкологічні властивості, а саме капусти броколі,
гарбуза, містять фолієву кислоту, клітковину тощо.
Фолієва кислота (лат. acidum folicum) — вітамін В9 або Вс, впливає на кровотворення, стимулює утворення еритроцитів та лейкоцитів, знижує вміст холестерину у крові. При авітамінозі розвивається недокрів’я.
У рослинах вітамін перебуває переважно у зв’язаній формі, яка
не є біологічно активною. Потрапляючи із їжею до дванадцятипалої кишки, під дією ферментів переходить у вільну форму. Вітамін
входить до складу ферментів, що беруть участь в біосинтезі метіоніну, пуринових основ. Рослинними джерелами фолієвої кислоти
є листові овочі, картопля, капуста броколі, гарбуз тощо. У перестиглих плодах її рівень вищий. Фолієва кислота позитивно впливає на лікування деяких важких форм анемії та малокрів’я людини.
Фолієва кислота необхідна для створення і підтримки в здоровому стані нових клітин, тому її наявність особливо важлива
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в періоди швидкого розвитку організму — на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві. Процес реплікації ДНК вимагає участі фолієвої кислоти, і порушення цього процесу збільшує небезпеку розвитку ракових пухлин. У першу чергу,
від нестачі фолієвої кислоти страждає кістковий мозок, в якому відбувається активний поділ клітин.
Також був встановлений такий факт, що капуста броколі завдяки своїм антиканцерогенним властивостям та антиоксидантам,
клітковині, вітаміну С зменшує ймовірність виникнення раку
в деяких органах.
Ступінь всмоктування та перетворювання фолієвої кислоти
залежить від характеру їжі і способу її приготування.
За основну сировину нами було взято капусту броколі та гарбуз,
оскільки саме ці овочі є одним з головних джерел фолієвої кислоти
та інших речовин, необхідних в боротьбі з раком.
Гарбуз також має лікувальні властивості. Він багатий на бетакаротин, залізо, вітамін С, фолієву кислоту. Крім цього, гарбуз є
хорошим джерелом клітковини. Клітковина гарбуза попереджає
розвиток багатьох видів раку.
Бета-каротин — це один з видів каротину, що зустрічається
в продуктах. Бета-каротин та інші каротини попереджають перетворення здорових клітин у ракові.
Численні дослідження як вітчизняних, так і закордонних вчених показали, що недостатнє вживання овочів та фруктів, які містять каротини, особливо бета-каротин, дуже збільшують ризик
захворювання на рак.
Розроблена нами рецептура першої страви розширює асортимент продукції з антираковими властивостями. У ході дослідження ми дійшли до висновку, що запропоноване співвідношення
броколі, гарбуза та інших компонентів у першій страві є оптимальним. Продукція має хороші органолептичні показники, містить достатньо велику кількість антиракових елементів, тому
може бути одним з видів дієтичної продукції, продукції оздоровчого харчування, функціонального призначення, яку необхідно
використовувати з метою профілактики онкозахворювань та
інших хвороб.
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РОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ — ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Любенок О.Б.,
асистент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічний інститут,
Університет «Україна»

Модернізація освіти з урахуванням компетентного підходу
покликана привести систему сучасної освіти у відповідність з новими освітніми стандартами. Під професійною компетентністю
випускника розуміють його готовність і здатність самостійно виконувати основні завдання і вирішувати виникаючі проблемні питання при здійсненні покладених функцій у майбутній як професійній, так і соціальній діяльності. Одним з найважливіших шляхів
досягнення поставленої мети є виробнича практика студентів. Під
час неї майбутні інженери-технологи харчової промисловості набувають досвід практичної, організаторської і виховної роботи.
Основними завданнями виробничої практики, яку студенти
проходять після закінчення VІІІ семестру є: закріплення теоретичних знань і практичних навичок з організації роботи закладу ресторанного господарства, ознайомлення з організацією технологічних
процесів, веденням технологічної документації.
Виробнича практика передбачає використання всіх основних
педагогічних категорій: освіта, навчання, виховання, розвиток.
Однак саме принцип контекстної освіти найбільш повно розкривається під час усвідомленого освоєння студентами професійних навичок в умовах виробничої практики. Особливу роль в цьому
відіграє педагогічна наступність викладання, а саме висока кваліфікація керівників практики, їх інформованість і зацікавленість у підготовці професійних кадрів
Координація всіх організаційно-методичних заходів щодо проведення виробничої практики студентів, керівництво практикою
на випусковій кафедрі покладається на досвідчених викладачів, а
безпосередньо на місцях проходження практики керують шеф
кухарі, завідувачі виробництвом, директори закладів ресторанного
господарства, які мають вищу освіту.
Працюючи в закладах ресторанного господарства, студенти
повинні:
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знати: — парк обладнання на всіх виробничих етапах харчового
підприємства; правила експлуатації та обслуговування обладнання
харчових виробництв; нормативно-технологічну підготовку виробництва;
– організацію виробництва харчового підприємства; діяльність
основних структурних підрозділів підприємства; організацію робочих місць, їх технічне оснащення; технологічні процеси виробництва продуктів харчування.
вміти: — користуватися машинами та апаратами у процесі
виробництва продуктів харчування; аналізувати роботу обладнання, здійснювати контроль за технічним станом устаткування.
–працювати на обладнанні різних типів для виготовлення продуктів харчування; раціонально організовувати виробничий процес, робочі місця, технологічні лінії по виробництву харчової продукції; виготовляти напівфабрикати та готову продукцію в умовах
існуючого закладу, визначати технологічні параметри та керувати
якістю продукції в ході технологічного процесу; працювати з нормативними документами із стандартизації продукції і вирішувати
виробничо-технологічні завдання, пов’язані з контролем якості
готової продукції.
Таким чином, виробнича практика дозволяє оптимально поєднувати самостійну практичну діяльність студентів із засвоєнням
висновків науки, залучає їх до процесу вирішення проблемних завдань, активізувати розумову діяльність і сприяє пошуку і освоєння
нових знань і умінь. Виробнича практика стає тим інтегральним
методом навчання і контролю, який дозволяє об’єктивно виявити
рівень отриманих знань і здатність студента до реальної конкретної
професійної діяльності.

БІСКВІТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Малежек А.П., Бойко М.С.
ІУ курс, група ТХ-61м, спеціальність «Технології харчування»,
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент

Проблеми сьогодення, які пов’язані з несприятливою екологічною ситуацією в Україні, вимагають забезпечення населення високоякісними продуктами харчування із збалансованим хімічним складом.
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В сучасних умовах важливого значення набувають проблеми
розробки технології кондитерських виробів функціонального призначення. В зв’язку з цим використання продуктів переробки рослинної сировини (фруктових порошків, паст, пюре) у виробництві
кондитерських виробів є актуальною проблемою сьогодення.
Зниження енергоємності кондитерської продукції, збільшення
її харчової і біологічної цінності, економії сировинних ресурсів, а
також розширення асортименту виробів, що виготовляються в підприємствах харчування, визначає актуальність обраного напрямку
досліджень.
Розробку раціональних технологій нових конкурентоспроможних кондитерських виробів із використанням яблучного порошку
та встановлення оптимальних параметрів технологічних процесів їх
отримання було покладено в основу даної роботи.
Вивчення та дослідження технологічних властивостей яблучного порошку дало можливість розробити новітні технології бісквітів
із використанням яблучного порошку;
дослідити хімічні та структурно-механічні властивості готових
виробів та провести комплексну оцінку їх якості.
Встановлено, що яблучні порошки містять: білкові речовини;
вуглеводи; у т.ч. пектинові речовини та клітковину, а також ряд
мінеральних речовин ( калію, кальцію, натрію, магнію, заліза ) та ін.
В бісквіти яблучний порошок вводили у відновленому стані.
Обґрунтовано оптимальну технологію відновлення яблучного
порошку: це замочування протягом 10 хвилин трикратним об’ємом
води при температурі 600С.
На основі комплексної оцінки якості даних із використанням
комп’ютерних технологій визначено раціональну кількість добавки
порошку у вироби. Доведено, що вироби мають оптимальні комплексні показники якості (Кпя) для бісквіту яблучного з вмістом 10 %
порошку — 1,115, а контрольний зразлк — 0,753.
З використанням у бісквіті раціональної кількості яблучного
порошку (10% від об’єму борошна) зростає питомий об’єм виробів;
пористість; стислість м’якишу; вологість що вказує на поліпшення
якості кондитерської продукції. Енергетична цінність розроблених
виробів зменшилася: в бісквіті яблучному на 5,3%, в пряниках
фруктових — на 3,0%, кремі вершково- яблучному — на 25,0%,
і кремі білково-яблучному — на 30%.
Дослідження динаміки вологи у дослідних зразках борошняних
кондитерських виробів свідчить про стабільність її вмісту.
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Наявність пектинових речовин сприяє більш міцному утриманню
вологи. У виробах із додаванням яблучного порошку доля зв’язаної
вологи зростає, завдяки чому знижується здатність вологи тіста не
тільки до випаровування, а й до міграції у м’якуші готових виробів.
Зменшення міграції вологи сприяє більш тривалому зберіганню
свіжості бісквіту — у 3,7 рази.
Експериментально підтверджено, що якість дослідних зразків
перевищує контрольні. Так, комплексний показник якості розроблених виробів дорівнює: контроль: бісквіт яблучний — 0,753: 1,115.
Мікробіологічні показники як контрольних, так і дослідних
зразків, протягом установлених термінів зберігання відповідали
«Медико-биологическим требованиям и санитарным нормам
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», що
свідчить про епідеміологічну безпеку нових видів кондитерських
виробів у межах гарантованого терміну зберігання.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Нижник С.О., Фетісова А.А.
ІV курс, група ТХ-61м, спеціальність «Технології харчування»,
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Завадинська О.Ю., к.т.н., доцент

У зв’язку із зростанням у останнє десятиріччя кількості
захворювань і встановленням їхнього причинного зв’язку з незбалансованим харчуванням, змінилося відношення до продуктів
харчування, як ефективного засобу, який здатний знизити розвиток
захворювань, зберегти і покращити здоров’я, завдяки наявності у їх
складі харчових функціональних інгредієнтів, які мають здатність
чинити сприятливі ефекти на одну або декілька фізіологічних
функцій і метаболічних реакцій організму людини. Згідно із
сучасними науковими досягненнями у галузі здорового
харчування, оптимізація харчового статусу і здоров’я людини
третього тисячоліття у значній мірі можлива за рахунок
впровадження функціональних продуктів харчування.
При складанні меню враховується генотип людини, стан
нервової та імунної системи, шлунково-кишкового тракту,
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індивідуальне неприйняття продуктів харчування і обов’язково
враховується мета харчування (зниження ваги, нормалізація
роботи серцево-судинної системи та ін.)
Доцільно використовувати функціональні продукти харчування, які одержують за інноваційними технологіями і розглядають не
тільки як джерела пластичних речовин та енергії, але й як складний
не медикаментозний комплекс, який відповідає фізіологічним
потребам організму людини та має профілактичні або оздоровчі
властивості. У харчуванні населення існує дефіцит вітамінів,
мінеральних речовин (йоду, селену, заліза), харчових волокон поряд
із споживанням надлишкової кількості легкозасвоюваних
вуглеводів, що призводить до зниження фізичної і розумової
працездатності, до поширення низки хвороб, скорочує тривалість
життя. Понад 579 млн. людей страждають від фізичних та
розумових вад — наслідків дефіциту йоду, ще 1,46 млрд. вважаються
групою ризику, оскільки вони проживають в регіонах з дефіцитом
йоду. Суттєвою проблемою є надлишкове споживання
легкозасвоюваних цукрів, що є одним із факторів захворюваності
населення на цукровий діабет та ожиріння.
Важливою складовою ринку продуктів функціонального
призначення є розроблення борошняних кондитерських
виробів зі зниженим вмістом легкозасвоюваних цукрів та
підвищеним вмістом ессенціальних речовин, харчових волокон.
Перспективним при виробництві борошняних кондитерських
виробів є використання чорноморських водоростей, під со лоджувачів природного походження (екстракт стевії) та
житнього борошна.
Відомо, що житнє борошно в порівнянні з пшеничним має
нижчу глікемічну нагрузку, що є позитивним при моделюванні
виробів для профілактики ожиріння та цукрового діабету, а також
має кращий амінокислотний скор, містить більшу кількість лізину,
більше заліза (на 30%), магнію і калію (в 1,5–2 рази). Вживання
виробів з житнього борошна сприяє зниженню холестерину
в крові, покращенню обміну речовин, роботи серця тощо.
З метою покращання мінерального складу борошняних
кондитерських виробів доцільно використовувати морські
водорості, зокрема фукуси та цистозіру. Цистозіра містить 28
макро- та мікроелементів, у тому числі йод — 360 мкг/100 г, селен —
32 мг/100 г, залізо — 8,6 мг /100 г. Високий вміст мінеральних
речовин у фукусах: йоду — 16 мкг/100г, селену — 0,105 мг/100г.
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Корекція харчування за рахунок використання функціональних
продуктів харчування за індивідуально підібраною схемою
дозволяє знизити смертність від серцево-судинних захворювань
більш ніж на третину, знизити кількість хворих на ожиріння,
підвищити працездатність та продуктивність праці, поліпшити
якість і тривалість життя.
У зв’язку з вищевикладеним, формула харчування людини
третього тисячоліття — постійне використання у харчуванні поряд
із традиційними функціональних харчових продуктів, які
забезпечують резистентність організму до негативного впливу
довкілля.

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
ЯБЛУЧНОГО ПОРОШКУ
Писаренко А.П., Кондратенко Д.А.
ІУ курс, група ТХ-61м,
спеціальність «Технології харчування»,
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент

Сучасні аспекти використання продуктів переробки яблук
у різних галузях харчових виробництв зумовило пошуки шляхів
вирішення проблеми забезпечення підприємств харчування сировиною, багатою на пектинові речовини та мінеральні речовини.
Особливу увагу приділено вивченню сучасного стану й перспективам розвитку виробництва яблучного порошку.
Об’єктом досліджень в пошуковій роботі став яблучний порошок — ТУ 18 УССР 666-85; та можливість використання його в харчовій композиції, що одержана комбінуванням різної кількості
яблучного порошку у кремах вершковому та білковому. Контролем
слугували кондитерські оздоблювальні напівфабрикати, виготовлені за традиційною рецептурою.
Експериментальними дослідженнями обґрунтовано раціональну технологію використання яблучного порошку у харчових композиціях. Визначено хімічний склад та технологічні властивості
яблучного порошку.
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Встановлено, що яблучні порошки містять: білкових речовин —
3,2%; вуглеводів — 56,0%, у т.ч. пектинових речовин — 14,1%, клітковини — 15,4%, органічних кислот — 3,8%, тіаміну (В1) —
0,20 мг/%, рибофлавіну (В2) — 0,34 мг/%, ніацину (РР) —
0,80 мг/%.
Дослідження складу мінеральних речовин яблучного порошку
виявило вміст калію (261,1мг/%); кальцію (106,0 мг/%); натрію
(139,0 мг/%); магнію (83,0 мг/%); заліза (117,2 мг/%); фосфору
(51,8 мг/%) та ін.
В кондитерські креми яблучний порошок вводили у відновленому стані. Обґрунтовано оптимальну технологію відновлення
яблучного порошку: замочування протягом 10 хв у трикратному
об’ємі води при температурі 60 0С. Для отримання кремів з високими показниками якості, використовували відновлений (гідратований) порошок. Реологічні дослідження в’язкоість, плинності,
динамічної межі плинності обґрунтовують раціональну технологію
відновлення яблучного порошку у композицію.
На основі комплексної оцінки якості даних із використанням
комп’ютерних технологій визначено раціональну кількість добавки
порошку
у
оздоблювальні
напівфабрикати
—
крем
вершково–яблучний (20 %) — 1,566 (контроль — 0,416); крем білково–яблучний (30% ) — 1,882 (контроль — 1,040).
На основі проведених досліджень розроблено та підтверджено
раціональну технологію виробництва кондитерських виробів
з яблучним порошком.
Також було вивчено вивчено структурно-механічні властивості
розроблених виробів.
Вершковий крем являє собою складну структуру, яку можна
розглядати у вигляді емульсії-піни. У процесі виготовлення крему
відбувається часткове руйнування кристалізаційно-коагуляційної
фази повітря, кульки якого входять до складу оболонки з білкових і
ліпідних речовин, що і обумовлює коагуляційну структуру в кремі.
Зміни реологічних властивостей крему обумовлені відповідним
співвідношенням зруйнованих та відновлених зв’язків структури,
що залежить від величини значення градієнту швидкості.При
збільшенні напруги зсуву спостерігається різке підвищення швидкості зсуву і відбувається інтенсивне руйнування просторової
структури крему, що знижує в’язкість системи у контрольного зразку більш суттєво. Таким чином визначено, що структура розробленого крему більш стійка.
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Проведені дослідження щодо впливу температури на здатність
готового крему до формо утримання. Так, додавання до крему відновленого яблучного пюре дозволяє одержати креми значно кращої якості при більш високих температурах.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Продан Богдан Олегович,
студент 3-го курсу,
Інженерно-технологічного інституту
Університет «Україна»
Науковий керівник: доц.. Бублик Г.А.

Одним з шляхів ефективної реалізації виробничої програми
закладу ресторанного господарства при максимальній економії
матеріальних, сировинних, енергетичних ресурсів, мінімальній
чисельності працівників закладу, раціональному використанні
виробничих площ є використання сучасного технологічного устаткування.
Відповідно до потреб часу перед закладами ресторанного господарства стоїть завдання не тільки придбання нового високотехнологічного устаткування, але і підвищення ефективності його використання. Впровадження нового високоефективного устаткування
дасть можливість підняти економічну ефективність роботи закладу,
скорочення витрат сировини і енергії, підвищити культуру обслуговування відвідувачів.
Ці вимоги треба враховувати, вирішуючи проблему придбання
устаткування, формування парку теплового, механічного, холодильного і іншого устаткування для виробництва закладів ресторанного господарства. Вирішується проблема уніфікації і стандартизації виробничого устаткування що дозволить значно скоротити
його номенклатуру, знизити металоємкість, матеріалоємність конструкції, що в свою чергу створить реальні умови для зменшення
трудоємкості технологічного процесу.
Перспективним напрямом є створення теплових технологічних
апаратів:
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– з новими видами теплової обробки продуктів (комбіноване
нагрівання,
обробка продуктів сухою парою і штучним конвективним обігрівом);
– з автоматичним регулюванням і програмуванням теплового
процесу;
– з безперервною дією процесів варіння і смаження продуктів;
– з пристроями і пристосуваннями, в яких механізуються процеси перевертання та перемішування продуктів.
Важливим фактором підвищення економічної ефективності
устаткування є дослідження ефективності роботи з використанням
різних видів споживаної енергії. Так, на прикладі експлуатації конструкцій з різними видами енергії з’ясовувалась ефективність
роботи газових, електричних, індукційних плит. Визначалось, яка
потужність витрачається на нагрівання до 90 °С плит з різними
видами споживаної енергії.
У сучасному устаткуванні за рахунок використання інноваційних нагрівальних елементів прогрівання від 200 до 265 °С становить
від 4 до 15 хв.
Ще одним напрямом економії енерговитрат при експлуатації
теплового технологічного устаткування є скорочення тривалості
доведення продукту до готовності.
Варто також відзначити, що в конструкціях сучасного теплового технологічного устаткування передбачено використання нових
зразків теплоізоляції і спеціальних енергозберігаючих пристроїв,
що значно зменшує теплову емісію поверхні устаткування.
У роботі закладів ресторанного господарства такі показники як
показник готовності устаткування до переробки або випуску продукції, показник випуску продукції, показник якості виробленої
продукції, показник собівартості продукції, сформований під
впливом експлуатації устаткування, залежать від ефективності
використання устаткування. Таким чином, вирішуючи завдання
підвищення ефективності експлуатації устаткування треба спрямувати увагу на: — створення машин та апаратів, що працюють на
основі електрофізичних методів теплової обробки харчових продуктів; — розробка засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів в цілому для закладів ресторанного господарства і зокрема для спеціалізованих і вузькопрофільних закладів;
— створення високопродуктивних універсальних машин і апаратів,
зручних для використання їх як в індивідуальної експлуатації
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так і в складі механізованих, автоматизованих поточних лініях; —
підвищення якості устаткування надійності, довговічності, ремонтопридатності з використанням стандартних уніфікованих вузлів і
деталей.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Суровцев Р.О.,
студент VI курсу, групи ТХ-61м,
спеціальності «Технологія харчування»,
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Калакура М.М., к.т.н., професор,
завідувач кафедри технології харчування

Харчова промисловість України є однією зі стратегічних галузей
розвитку вітчизняної економіки. Вона покликана забезпечувати
стабільне постачання населення необхідними якісними продуктами харчування і виступає важливою ланкою формування продовольчої безпеки держави й експортного потенціалу країни.
Кількість щоденного споживання хлібобулочних виробів населення України дозволяє вважати його одним з найважливіших продуктів харчування.
Основною тенденцією розвитку хлібопекарської галузі України
останніми роками є збільшення виробництва, що дозволяє оптимізувати логістику, прискорити реконструкцію підприємств, знизити
за рахунок «ефекту масштабу» собівартість продукції і таким чином
підвищити прибутковість виробництва. Так, сучасна структура
українського ринку хлібопродуктів представлена 6–7 компаніями,
що контролюють майже половину ринку, кожна з яких концентрує
виробничі потужності у певному регіоні. Решта компаній (57%
українського ринку) досить дрібні та зосереджені на виробництві
продукції для окремих населених пунктів або районів. Через високу соціальну значущість продукції галузь постійно знаходиться під
державним контролем, який фактично зводиться до адміністративного регулювання цін на хлібобулочні вироби. Ігнорування дії
об’єктивних економічних законів при розробленні цінової політики призвело до погіршення стану економічного, технічного та соціального розвитку підприємств галузі.
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В цілому по Україні спостерігається спад виробництва хліба
та хлібобулочних виробів, головні причини такого стану полягають у: зміні структури споживання, високій мірі зносу устаткування, збитковості діяльності, застарілі технології підприємства
тощо.
Важливим завданням подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів є суттєве поліпшення забезпечення попиту споживачів якісними хлібобулочними виробами промислової
випічки за прийнятними цінами, отримання на цій основі
достатньої маси прибутку хлібопекарськими підприємствами,
підвищення ефективності їх діяльності та впровадження новітніх технологій.
Підвищення економічної ефективності діяльності виробництва
хлібопекарської продукції слід здійснювати через переоснащення
підприємств — встановлення нових методів поліпшення структури
продуктів, зниження собівартості, посилення ефективності залучення інвестиційних ресурсів, залучення новітніх технологій
у виробництво хлібобулочних виробів для спеціального споживання. Одним із головних чинників є залучення новітніх технологій,
що забезпечить оптимізацію економічних ресурсів. Нашу увагу
привернули новітні технології з використанням структуроутворювачів рослинної природи, що може забезпечити високу якість хлібобулочних виробів.
Таким чином, ми пропонуємо впровадження нової технології
хлібобулочних виробів з використанням мальтодекстрину як структуроутворювача, завдяки чому можна поліпшити смак, структуру
виробу, енергетичну та харчову цінність, також завдяки мальтодекстрину можна зменшити собівартість виробу, виходячи з того, що
мальтодекстрин у 8 разів солодший від цукру і його треба менше.
Завдяки цьому фактору можна оптимізувати вартість виробів,
поліпшити структуру та підвищити їх харчову цінність продукту.
Використання нового структуроутворювача є доцільним.
Список використаних джерел
1. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3661
2. irbis-nbuv.gov.ua, Автор: Філіна О.О.
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КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ
ІЗ ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА
Харитонов О.О., Фур О. О.
VI курс, групи ТХ-61м, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор,
завідувач кафедри технології харчування

В наш час великим попитом користуються у населення борошняні кондитерські вироби. Вони відрізняються легкою засвоюваністю, приємним смаком і ароматом, привабливим зовнішнім
виглядом. Але надмірне вживання борошняних кондитерських
виробів порушує збалансованість повноцінного раціону, враховуючи їх низьку харчову та біологічну цінність. Внаслідок цього виникає дефіцит вітамінів, білків, незамінних амінокислот, що так важливі для повноцінного розвитку та функціонування людського
організму. Тому, потрібно створювати технології виробів, які б мали
у собі підвищений вміст ессенціальних нутрієнтів.
При збагаченні борошняних виробів дієтичними добавками,
отриманими із рослинної сировини, необхідно враховувати вірогідність взаємодії цих компонентів між собою та з компонентами
досліджуваного продукту, обрати такі їх співвідношення, форми та
стадії внесення, які б забезпечили їх максимальну збереженість при
виробництві та зберіганні.
Визначення зміни вмісту основних харчових нутрієнтів у дріжджовому тісті з додаванням дієтичної добавки «Суміш ядер волоського горіха і насіння соняшника» проводили розрахунковим
шляхом з використанням даних довідникової літератури стосовно
хімічного складу сировини для дріжджовому тіста та суміші.
З точки зору органолептичних показників готового виробу
попередньо встановлена можливість введення суміші у кількості
від 5 до 20% від загальної кількості сировини. При цьому мало
місце збереження співвідношення основних рецептурних компонентів, внаслідок чого характерні для тіста ознаки залишаються
незмінними. Тому саме в цьому інтервалі дозування добавки проводили розрахунки харчової цінності дріжджового тіста.
Під час досліджень було обрано основну сировину, яка відповідає вимогам нормативних документів, та дієтичну добавку «Суміш
волоського горіха та насіння соняшника».
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В процесі досліджень проводили визначення підсистем технології виробництва дріжджового тіста, їх зв’язків між собою та з
навколишнім середовищем. Виявляли та вивчали найбільш суттєві
для досліджень зв’язки (операції аналізу) з визначенням параметрів
оптимізації з наступним поєднанням вивчених елементів в нову
систему — технологію виробництва дріжджового тіста з додаванням дієтичної добавки «Суміш волоського горіха та насіння соняшника» (операція синтезу).Дієтичну добавку вводили на стадії замішування тіста разом з борошном у кількості 5; 10; 15 та 20% від
загальної кількості сировини. Якість виробу визначали за органолептичними властивостями. Відзначено, що в разі дозування дієтичної добавки «суміш волоського горіха та насіння соняшника»
5 та 10% до маси виробу спостерігається покращення органолептичних показників, а саме: вироби мають більший об’єм, добре
розвинену пористість, правильну круглу випуклу форму, смак і
запах, які майже не відрізняються від контрольного зразка.
Підвищення вмісту суміші до 15 та 20% супроводжується погіршенням пористості виробів, на поверхні з’являються підриви та тріщини, з’являється помітно виражений дефект кольору, стає більш
вираженим смак і запах самої добавки. Отже, вище зазначено дієтичну добавку можна використовувати у виробництві виробів із
дріжджового тіста в кількості 10% до маси виробу.

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЙ
В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Щирська О.В.,
асистент кафедри технології харчування,
Перехрест К.В.
ІІІ курс, група ТХ-31,
спеціальність «Харові технології»
Інженерно-технологічний інститут

Стосовно терміну «нанотехнології», то вперше так запропонував японський фізик Норіо Танігучі, який працював у Токійському
університеті у 1974 році. Подальшим поштовхом розвитку нанотехнологій стало створення у Цюріхському дослідному центрі ІВМ
скануючого тунельного мікроскопу у 1982 році, що дозволяв будувати тривимірну картину розташування атомів на поверхнях про260
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відникових металів. У 1985 році було відкрито фулерени, молекули,
які складаються з 60 атомів вуглецю, розташованих у вигляді сфери
(американські вчені Ричард Смеллі, Роберт Карл і Херальд Крото).
На основі фулеренів у 1991 році японський професор Суміо
Ліджіма, який працював у компанії NEC, розробив технологію
одержання нанотрубок діаметром 0,8 нм. На основі нанотрубок
випускаються матеріали в сто разів міцніше сталі. Міцність матеріалів з нанотрубок залежить від їх довжини. Цей перелік можливо
продовжувати і стверджувати, що нанотехнології міцно ввійшли
у всі галузі народного господарства, зокрема, у харчову та переробну промисловості, що дозволило створити унікальні матеріали.
При цьому відбувається розвиток нанобіотехнологій — галузі, яка
використовує наномастабні явища й процеси, що призводить до
зовсім нових й маловідомих шляхів розвитку біології, фізики, хімії
та медицини.
Сьогодні понад 400 компаній займаються дослідженнями в галузі
використання нанотехнологій у виробництві харчових продуктів й
пакувальних матеріалів. Передбачається, що використання цих технологій сприятиме подальшому підвищенню якості та безпечності
харчових продуктів. Використання нанотехнологій створить умови
для виготовлення нанокомпозицій харчових продуктів з необхідними органолептичними показниками, для розробки пакувальних
матеріалів, які забезпечать тривале зберігання готового продукту. На
даний час вже доступно понад 300 «nanofood» — продуктів. Введення
певних наночастинок у харчові продукти поліпшує засвоєння й біодоступність мікроелементів, вітамінів та деяких інших харчових
речовин. Повідомляється, що застосування наночастинок при
обробці насіння озимої пшениці сприяло підвищенню урожайності
на 20–25 %. Аналогічні результати було отримано при передпосівній
обробці посадкового матеріалу столового буряку та картоплі.
Нанотехнології передбачають створення нанонутрієнів, нанотран-спортних систем, нанокапсулювання харчових добавок, наноматеріалів для пакування харчових продуктів тощо. До нанонутрієнів відносяться харчові речовини дисперговані до нанорозмірних
величин, завдяки чому поліпшується їх біодоступність (нанодиспергований фосфат заліза і наночастинки селену). Застосування
нанорозмірних форм мікроелементів також сприяє покращенню
біодоступністі.
Використання наноматеріалів в якості нанотранспортних систем
вітамінів, ліпідів, біоантиоксидантів підвищує їх біодоступність,
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захищає від дії шлункового соку. Крім того нанокапсулювання харчових продуктів застосовується з метою маскування небажаного
смаку або запаху деяких харчових продуктів. Нанокапсули використовуються для доставки поживних речовин ( лікопіну, бетакаротину, лютеїну, фітостеринів та інших в організм і це сприяє
більш їх засвоєнню. Незважаючи на те, що існує багато повідомлень про використання наночастинок в харчових продуктах, ефективність використання цих частинок в харчових продуктах людини
практично не вивчена. Більш ефективним є використання наночастинок у пакуванні продуктів харчування. Введення наночастинок у пакувальні матеріали підвищує стійкість до дії світла й тепла,
посилює механічні й теплові характеристики, зменшує газопоглинання. Все вище наведене дає можливість створювати легкі, міцні і
термічно стійкі пакувальні матеріали, які мають антимікробні властивості.

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК НА БІОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ
Щирська О.В.,
асистент кафедри технології харчування,
Продан Б.О.
ІІІ курс, група ТХ-31, спеціальність «Харові технології»
Інженерно-технологічний інститут

Незважаючи на всі успіхи від застосування нанотехнологій та
стрімке зростання їх використання в харчових продуктах та пакувальних матеріалах, необхідно проводити дослідження про вплив
наночастинок на людський організм та навколишнє довкілля. При
цьому необхідно враховувати не лише розмірні фактори, але й
фізико-хімічні (площу поверхні, заряд, дози, шляхи надходження
тощо ) властивості. Відомо, що наночастинки смолистих речовин,
потрапляючи в людський організм,впливають на клітини легень й
можуть викликати серйозні захворювання. Наночастинки здатні
проникати в організм людини через шкіру, кровоносні та лімфатичні судини. Через малі розміри наночастинок захисні системи
людського організму можуть не розпізнати їх й вони не піддаватимуться біотрансформації та не виводитись з організму. Така ситуація може призвести до накопичення наночастинок в людському
організмі, що передається по харчовому ланцюгу, рослинних та тва262
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ринних організмах, мікроорганізмах. Крім того, наночастинки,
враховуючи малі розміри, можуть вбудовуватись в мембрани, проникати в клітинні органели, змінюючи функції біоструктур.
Повідомляємо, що наночастинки розміром 70 нанометрів можуть
проникати в легені, 50 нанометрів — в клітини, 30 нанометрів —
у кров й клітини мозку. Видно, що проникаюча здатність із зменшенням розміру наночастинок зростає. Крім розмірних факторів
на токсичність впливає розчинність. Найбільшу токсичність мають
нерозчинні у воді наночастинки розміром менше 20 нм. Відносно
цитотоксичності можна відзначити, що вона зростає із збільшенням розміру наночастинок. Завдяки таким розмірам наночастинок,
вони можуть вступати у прямий контакт не лише з біологічними
тканинами, а й з мікробними і немікробними токсинами.
Відсутність в Україні національних стандартів безпеки щодо
наноматеріалів ставить під загрозу здоров’я не лише споживачів
нанопродуктів, але й працівників наноіндустрії. Удосконалення
методик оцінювання впливу на організм людини та навколишнє
середовище розширює перелік наноматеріалів, що є токсичними й
становлять небезпеку. Раніше вважалось, що наночастинки ТіО2
або SiО2 безпечні й використовувались у лікарських препаратах.
В той же час з давнини відомо, що внаслідок вдихання пилу, який
містить кремнезем, виникає тяжке професійне захворювання —
силікоз. Зазначається, що небезпечні наночастики ТiО2 або SiO2
для біосфери мають певні структурно-морфологічні фракції.
Залежність біологічної активності від структурно-морфологічних
характеристик наночастинок пов’язана не лише із їх розмірами, але
й від технології отримання цих частинок: окислювальний синтез,
плазмовий синтез, хімічне осадження, механічне подрібнення,
механіко-хімічний синтез, золь-гель метод, високо-енергетичне
розмелювання, осадження з газової фази тощо. Підприємства, які
займаються виробництвом нанопорошків пропонують їх лише вказуючи розмірний фактор, не враховуючи інших важливих характеристик. Так, російське підприємство «Плазмотерм» випускає
широку гаму нанопорошків оксидів, карбідів, нітридів та їх композиції, вказуючи лише розмірні характеристики. На наш погляд,
варто контролювати не лише розмір, а й розподіл по розмірним
фракціям, визначати процентний вміст наночастинок з різною
кристалічною структурою та формами граней із різними кристалічними індексами тощо. Це важливо для забезпечення безпечності
використання нанопорошків не лише при виготовлені тих чи
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інших виробів, але й для безпеки робітників, які працюють на цих
підприємствах. Безпека застосування нанотехнологій повинна
регулюватись нормативно правовими актами та законами.
Національні стандарти у галузі нанотехнологій існують в США та
інших країнах. В України робота в галузі нанотехнологій обмежується Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2009 року №1231 «нанотехнології та наноматеріали» на 2010–2014
роки. До використання нанотехнологій та наноматеріалів в харчовій промисловості підходити дуже обережно, поки остаточно не
буде розроблено методи та стандарти по визначенню впливу цих
матеріалів на людський організм.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДЕСЕРТНИХ
ВИРОБІВ
Щирська О.В.,
асистент кафедри технології харчування,
Чемерський А.В.
студент ІІІ курсу, група ТХ-31, спеціальність «Харові технології»
Інженерно-технологічний інститут

Відповідно до програми «Здоров’я — 2020: український вимір»
для українців пріоритетним питанням є профілактика захворювань, мінімізація впливу негативних навколишніх факторів, збільшення споживання функціональних продуктів харчування.
Десертні вироби користуються великим попитом серед населення. Вони задовольняють смакові потреби та енергетичної цінності споживачів. Однак, перевантаження легкозасвоюваними вуглеводами, дефіцит макро- і мікроелементів, вітамінів, харчових
волокон спрямовує на необхідність регулювання хімічного складу
десертних виробів з метою отримання продукції підвищеної
поживної цінності, тобто продукт функціонального призначення.
Одним із шляхів підвищення поживної цінності десертних
виробів є використання функціонально-технологічних інгредієнтів.
Нами розроблені нові технології десертних виробів з використанням сухих кондитерських сумішей збагаченими функціональними інгредієнтами. Першочерговим завданням був вибір технологічних параметрів виробничого процесу десертних виробів.
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Для досліджень були обрані сухі функціональні суміші
«АЕ Panna Cotta Orange», «АЕ Африканска Мрія», «Крем-Брюле» та
апіродукти.
Для визначення сенсорних показників якості розроблених
десертних виробів було використано п’ятибальну шкалу їх оцінювання. Оцінку якості визначали за кольором, консистенцією, ароматом, смаком, видом на розрізі.
Дослідження показали, що нові десерти мають суттєві органолептичні переваги порівняно з контролем. Середній бал за показниками у контрольного зразку становить 3,94, у нових десертів —
4,6. Нові вироби мають однорідну кремо-піноподібну консистенцію, ніжний кремовий колір, з вершковим ароматом та смаком, без
сторонніх присмаків.

Рисунок 1. Оцінка якості десертних виробів
за органолептичними показниками — контроль

Рисунок 2. Оцінка якості нових десертних виробів
за органолептичним показниками на основі сухих сумішей
з апіпродуктами
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Дослідження структурно-механічних властивостей показали,
що стійкість піни та її розшаровування не спостерігається до 48
годин зберігання.
Отже, розроблені нові десертні вироби на основі сухих сумішей
з апіпродуктами володіють не змінюють своєї структури впродовж
48 год., володіють органолептичними показниками, збагачені
функціональними інгредієнтами.

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ
Щирська О.В.,
асистент кафедри технології харчування,
Шаповалов Д.В.
ІІІ курс, група ТХ-31, спеціальність «Харові технології»
Інженерно-технологічний інститут

ТК299 «Нанотехнології» ISO опублікував технічну доповідь
ISO/TR 12885, яка є оглядом рекомендацій по запобіганню шкідливої для здоров’я дії наноматеріалів, особливо наночасток, на
людину та дотримання норм безпеки в процесі виробництва,
обробки, використання і зберігання наноматеріалів.
1. Наноматеріали: характеристика і виробництво. Приведено
деякі характеристики і вказано області застосування фуллеренів,
сажі, вуглецевих нановолокон, вуглецевих нанотрубок і вуглецевих
нанопластин, металевих оксидних наноструктурних матеріалів
у формі агломерованих і агрегованих наночасток, золотих і срібних
наночасток, металевих нанопроводів на основі кобальту, золота
і міді, квантових крапок із провідникових матеріалів, органічних
полімерних матеріалів (дендримерів, волокон), біопоглинаючих
наноматеріалів. Дано короткий опис типових методів виготовлення
наноматеріалів: аерозольних (полум’яного піролізу, високотемпературного випаровування і плазмового синтезу); рідкофазних
(колоїдного, самооб`єднання, гель-золь-метода); осадження пари;
електрополімеризації і електроосадження; електро-центрифугування (синтезу полімерних нановолокон); механічних (аттриторних) процесів (помелу, змішування і легування).
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2. Характеристика небезпеки. Обговорюються проблеми безпеки, які пов’язані з впливом наноматеріалів (в першу чергу, випадкових або природних наночасток і нановолокон) на здоров’я
людей. Наводяться результати епідемологічних досліджень,
пов’язаних із захворюваннями в результаті шкідливої дії наночасток. Дається оцінка небезпеки виробництва наноматеріалів.
3. Оцінка шкідливої дії наноматеріалів. Обговорюються шляхи
шкідливої дії наноматеріалів (при інгаляції, ковтанні, контакті із
шкірою). Приведено огляд інструментарію і методів визначення
схильності дії наночасток (прямого вимірювання концентрації,
розмірного розподілу в аерозолях і вимірювання активної поверхні,
гравіметричного і хімічного аналізу тощо). Приводяться відомості
про дозову оцінку (внутрішня схильність).
4. Оцінка небезпеки у виробничому оточенні. Вказано на компоненти процесу оцінки небезпеки — ідентифікація небезпеки,
оцінка схильності, оцінка дії, характеристика небезпеки.
Наголошується, що в даний час нормативні документи по кількісних методах оцінки небезпеки для здоров’я і дані про дію більшості наноматеріалів практично відсутні.
5. Методи контролю. Проведено аналіз даних щодо принципів і
методів контролю (регулювання) для зменшення або запобігання
дії наноматеріалів, що виготовляються, на робочому місці.
Показано, що основними засобами запобігання їх дії являється:
усунення джерел небезпеки; заміна джерел небезпеки (сировини —
на менш токсичне, аерозольні продукції — на пасти, гранули,
«сухих» технологічних операцій — на «вологих»); адекватне використання технічних засобів запобігання небезпеки (висока небезпека — локалізація процесу, середня — місцева вентиляція,
низька, — загальна вентиляція); адміністративні системи контролю
(навчання та інструктаж, скорочення робочого часу, загальна і особиста гігієна); використання персональних засобів захисту.
Таким чином, нинішній рівень вивчення безпеки нанотехнологій і наноматеріалів характеризується розробкою норм, тренінгів,
методологій, стандартів, застосування яких в ході вивчення фізикохімічних і фармако-токсикологічних властивостей нанопродукції,
екологічних наслідків і, власне, нанотехнологічних процесів дозволить на основі обгрунтованих і об’єктивних результатів захистити
здоров’я і забезпечити надійний рівень безпеки людей, які працюють із наноматеріалами.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ
В ХАРЧУВАННІ
Яблонський В.
IV курс, група ТХ–41, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Юліна А. І., к. т. н., доцент

Значення кальцію в житті людини багатогранно. Він знаходиться в постійній динаміці між кістками і рідинами організму, виконує
в ньому різні функції: є антиоксидантом, основою кісткової тканини і дентини зубів, регулює обмін речовин, захищає від стресів,
запалень і інфекцій, забезпечує збуджуваність нервових тканин,
скорочення м’язів і згортання крові, нормалізує тиск, активізує ряд
ферментів, гормонів та ін.
В середньому в організмі людини міститься 1 кг кальцію, при
цьому в кістках його 99%, а решта в крові і лімфі в іонному або
зв’язаному стані. Рахується, що кальцій погано засвоюється.
Доведено, що із їжі організм отримує не більш 10–40% кальцію,
тому людина практично завжди зазнає дефіцит кальцію, а це, за
деякими оцінками, призводить до виникнення більш ніж 150 хвороб, таких як порушення імунітету, кислотно — лужного балансу,
антиоксидантного статусу. Причиною поганого засвоєння кальцію
є зайвий вміст жирів і цукру в раціоні, нестача вітаміну D, порушення оптимального співвідношення з іншими елементами, зокрема з магнієм (2: 1), фосфором (1: 1), стронцієм, кремнієм, йодом,
наявністю фітинової і щавлевої кислот. Краще за все засвоюється
іонізований кальцій, який знаходиться в рослинних продуктах, які
не підлягали термообробці, тобто сирі: морква, капуста, буряк,
помідори і т. д. Всмоктуванню кальцію сприяють вітаміни C, B3,
B6, K і жовч. Тому людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам
рекомендується споживати більш сирих овочів, фруктів і ягід, крім
того використовувати кальційвмістні добавки. Збагачувати їжу
бажано тими мікронутрієнтами, дефіцит яких найбільш розповсюджений і безпечний (вітамін C, групи B, фолієва кислота, каротиноіди, йод, залізо). Борошняні вироби збагачують вітамінами
групи B, залізом і кальцієм. У міжнародній практиці добавки
(премікс) вносять в такій кількості, щоб задовольнити за рахунок
даного продукту 15–30 % (min) і 30–50% (max) добового
споживання.
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В деяких країнах для лікування дефіциту кальцію використовують корали (готують кальциновану воду) або яєчну шкаралупу
(перепелину, курячу). В них кальцій міститься в іонному вигляді.
Нами розроблена технологія деяких борошняних і круп’яних виробів з додаванням яєчної шкаралупи в кількості 2,0% до маси борошна.
Продовжуючи дослідження щодо розширення асортименту
страв, використовували яєчну шкаралупу в борошняні вироби, вказані в таблиці.
Таблиця
Хімічний склад борошняних виробів

Асортимент
виробів (зразки
без начинки)
Заварні

Пряничні
Листкові

Залізо

Органол
ептична
оцінка,
бал

Вміст мінеральних речовин в 100 г
готового продукту, мг
Кальцій Магній Фосфор

контроль

155

116

186

27

4,5

дослід

875

128

192

28

4,4

контроль

19

2

75

1

4,7

дослід

738

14

80

2

4,7

контроль

31

10

66

2

4,6

дослід

752

21

72

3

4,6

Аналізуючи отримані результати доречно підкреслити, що вміст
кальцію у дослідних зразках дорівнює або наближений до фізіологічної денної норми при позитивній якості готових виробів.
Але випечені зразки є напівфабрикатами для тістечок і використовуються в них масою не 100 г, а всього 12–15 г (заварне) або
25–40 г (листкове). Тому за рахунок яєчної шкаралупи, задовольняється від 15 % до 40 % добової потреби кальцію, що корелюється з
міжнародної практики.
Навіть, якщо в організмі виявиться зайва кількість кальцію, то
він не завдає шкоди і легко виводиться з нього.
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ПРОЦЕС ХЛОРУВАННЯ КАРБОНАТУ
Й ОКСИДУ МАГНІЮ
Бобир С.С.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Об’єктом термодинамічних досліджень обрано реакції хлорування карбонату магнію, природний мінерал якого (магнезит
MgCO3) використовують у промисловій практиці хлорування. З
урахуванням того, що термодинамічно вірогідним є протікання
процесу через стадію попередньої дисоціації карбонату, паралельно
розглянуто можливість здійснення реакцій хлорування карбонату й
оксиду магнію. Оскільки в науковій літературі з’явилися повідомлення щодо розробки процесу з використанням газоподібного відновника, також було розглянуто термодинамічні залежності для
зазначеного процесу.
Таким чином, проаналізували можливість протікання реакцій:

270

;

(1)

;
;

(2)
(3)

.

(4)

Cучасні інженерні технології

Секція 16.2

Результати розрахунків наведено у графічній формі. Залежності
змінювання енергії Гіббса від температури в розглянутому температурному діапазоні для реакцій (1)-(4) є прямими лініями, які
лежать в області негативних значень від –119 до –318 кДж/моль.
Як випливає з одержаних залежностей, термодинамічно вірогідними є реакції хлорування, як карбонату, так і оксиду магнію.
Хід змінювання вільної енергії реакцій (1)-(4) показує, що за температури до 714 °С (температура плавлення хлориду магнію MgCl2)
термодинамічно прийнятнішим є хлорування карбонату й оксиду
магнію газоподібним відновником. Із зростанням температури
вище 714 °С вірогідніші реакції взаємодії карбонату й оксиду магнію з твердим відновником. На графічних залежностях спостерігається невеликий перелом, який відповідає точці плавлення хлориду магнію, що утворюється.
На підставі термодинамічних розрахунків можна сказати, що
утворення хлориду магнію як результат взаємодії за реакціями (1)(4) є термодинамічно можливим в усьому розглянутому діапазоні
температур, у тому числі в низькотемпературній області. Виконані
експериментальні дослідження механізму реакції взаємодії магнезиту з газовою сумішшю хлору й оксиду вуглецю показали ряд суттєвих відхилень від термодинамічних прогнозів.
По-перше, низькотемпературна хімічна взаємодія між магнезитом і реакційними газами не спостерігається. Криві нагрівання
карбонату в струмі реакційних газів показують, що взаємодія у системі починається після завершення процесу дисоціації карбонату,
який відбувається в інтервалі температур 620…660 °С. Подальший
хід реакції визначається швидкостями нагрівання системи та подавання реакційних газів.
По-друге, питома швидкість процесу хлорування, що досягнута
на пілотній установці з використанням суміші (CO+Cl2) за температури 950…1000 °С, приблизно у три рази перевищує швидкість хлорування з твердофазовим відновником, не дивлячись на те, що термодинамічні залежності, вказують на переваги ведення процесу із
твердим відновником у цьому інтервалі температури. Проте методично правильно організовані кінетичні дослідження дозволили авторам
встановити дифузійний характер процесу, особливості його протікання й організувати його у максимально вигідному технологічному
режимі, суттєво перевищивши швидкість традиційного процесу.
На підставі встановленої дифузійної природи визначено стадію
процесу, яка його лімітує, — транспорт газових реагентів до
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поверхні оксиду. Теоретичними та кінетичними дослідженнями
показано, що відповідно до природи реагентів для досягнення максимальних швидкості хлорування та ступеню використання хлору
потрібним є надлишок СО в реакційній суміші, що забезпечує рівність дифузійних потоків реагентів, яке не виконується за стехіометричним співвідношенням газів.

ПРОЦЕС ХЛОРУВАННЯ ДВООКСИДУ ТИТАНУ
Боровик С.О.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Розрахунок термодинамічних характеристик виконували для
реакцій:
;

(1)

;

(2)

.

(3)

Аналіз змінювання вільної енергії () реакцій хлорування двооксиду титану (табл.) показує, що в усьому дослідженому температурному інтервалі прийнятнішою є реакція хлорування за участю твердого відновника, чим газоподібного. Проходження процесу за
участю хлоридів заліза є термодинамічно маловірогідним.
Таблиця — Розрахункові термодинамічні характеристики та логарифми константи рівноваги реакцій, що протікають під час хлорування двооксиду титану
Реакція

ΔG0T, кДж/моль
200

400

600

800

log K
1000

200

400

600

800

1000

8

-397,75 -459,07 -519,07 -577,81

635,40

43,92

35,63

31,06 28,13 26,07

9

-317,08 -270,85 -227,01 -185,14

144,97

35,01

21,02

13,58

9,01

5,95

202,75 -16,32 -11,72 -10,10

-9,04

-8,32

10

147,85

150,99

168,75

185,78
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Під час аналізу результатів експериментальних досліджень більшістю авторів відзначалося, що процес хлорування двооксиду титану
(TiO2) має дифузійну природу, швидкість його контролюється транспортом розчиненого хлору до поверхні оксиду, а відновник бере
участь на другій стадії при видаленні з розплаву кисню, що виділяється. При цьому, за хлоруванням титанових шлаків у розплавах, як було
встановлено О.Б. Безукладніковим, спостерігається значний каталізуючий вплив хлоридів змінної валентності, у тому числі сполук заліза. Було виміряно коефіцієнти дифузії іонів Fe3+ та показано, що, відповідно до моделі комплексної структури розплавлених солей,
транспорт хлору до поверхні TiO2 реально здійснюється, в основному,
шляхом стоксівського трансляційного дрейфу комплексних угрупувань [FeСl4]–, що вивільняють активний хлор на поверхні оксиду.
Надалі, ця ж закономірність підтверджена і під час хлорування танталит-ко-лумбітового концентрату. Встановлено, що у процесі хлорування, за вмістом у розплаві хлориду заліза 5%, до поверхні Nb2O5 та
Ta2O5 іоном [FeСl4]– транспортується хлору в 12 разів більше, ніж підводиться розчиненого та дифундуючого хлору. У експериментах із спільним хлоруванням лопаритового та колумбітового концентратів показано, що церій також виконує функцію активного переносника хлору.
Проте здійснити термодинамічні
розрахунки, засновані на
–
участі у процесі іонів [FeСl4] , нині не представляється можливим
через недостатню вивченість іону цього типу та відсутність вимірювань щодо його термодинамічних параметрів.
Висновки. 1. Для взаємодії простих бінарних реагентів має
місце досить висока вірогідність збігу висновків термодинамічних
розрахунків і кінетичних досліджень.
2. Під час вивчення взаємодій складніших сполук (солі та тому
подібне) спостерігаються відхилення від розрахункової схеми протікання реакцій, можлива первинна дисоціація сполук на складові
або проміжні продукти, а також подальше розгортання процесу
взаємодії за участю простіших сполук.
3. Закономірності механізму здійснення процесу транспорту
реагентів у реакційну зону можуть вносити корективи до співвідношення та коефіцієнтів реагентів у рівняннях, тобто вимагати
надлишку одного з реагентів для повнішої реалізації процесу.
4. У реакціях за участю реальних мінеральних і технологічних
продуктів супутні домішки можуть суттєво каталітично впливати,
створюючи додаткові взаємодії, що визначають механізм і швидкість основного макропроцесу.
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ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОРОШКІВ НА ОСНОВІ
КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
І ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ
МЕТАЛІЗОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Бут О.С.
ІV курс, група АГ-41,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут, Університет «Україна».
Науковий керівник: Чередник В.М., доцент

Третє завдання полягала у підвищенні стійкості процесу нанесення КГП на деталі машин, зносостійкості і фізико-механічних
властивостей отриманих покриттів. Поставлена задача вирішується
тим, що в якості дисперсної фази КГП застосовується порошок
спеченого твердого сплаву на основі карбіду вольфраму з розміром
частинок 0,1 мкм і менше (нанопорошок). Даний порошок отримували при наступних параметрах установки ЕЕД (процесу диспергування): напруга на електродах — 120 В, ємність розрядних конденсаторів — 5 мкФ, частота проходження імпульсів — 700 Гц, відстань
між електродами — 100 мм.
Для отримання КГП на основі заліза приготовлявся хлористий
середнєконцентрований електроліт залізнення наступного складу:
хлористе залізо (FeCl2-4H2O) — 300 г/л, соляна кислота (HCl) —
0,8-1,5 г/л. Потім в приготований електроліт вводили невеликими
порціями і ретельно перемішували нанопорошок з розмірами частинок 0,1 мкм і менше, отриманий з спеченого твердого сплаву
ВК8, до концентрації 100 г/л. Нанесення покриттів здійснювали
при наступних режимах: температура ванни: 60, 75, 90 °С; сила
струму: 40, 50, 60 А. З огляду на те, що розмір часток порошку
менше 1 мкм, а сам процес нанесення покриттів, як правило, не
займає більше однієї години (через високу швидкості осадження
заліза), то достатньо попереднього перемішування електроліту-суспензіі перед осадженням покриття і відсутня необхідність в постійному направленому переміщенні частинок порошку до катода, що
підвищує стійкість процесу, а, отже, збільшується його технологічність і знижується собівартість. Електроліт-суспензія з частинками
порошку розміром менше 1,0 мкм кінетично стійкий і з технологічних міркувань найбільш придатний для отримання КГП. Під дією
часток порошку розміром до 0,1 мкм відбувається спотворення
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кристалічної решітки металу. Найбільшу твердість мають покриття
з явно вираженими дефектами кристалічної решітки. Застосування
електроліту-суспензії, що включає порошок твердого сплаву на
основі карбіду вольфраму з частинками розміром до 0,1 мкм, сприяє збільшенню мікротвердості і зносостійкості покриттів деталей
машин.
В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування в якості дисперсної фази композиційних гальванічних
покриттів високотвердих і зносостійких нанопорошхов сферичної
форми на основі карбіду вольфраму з розміром частинок 10-100 нм
замість порошку карбіду вольфраму з розмірами частинок 1-10 мкм
дозволяє підвищити зносостійкість покриттів деталей машин в
середньому на 15-20% (залежно від режиму нанесення покриттів і,
відповідно, концентрації частинок порошку в отриманих покриттях), підвищити їх ресурс, а також знизити собівартість нанесення
покриттів.

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗПЛАВІВ
ВОЛЬФРАМАТ НАТРІЮ-ПІРОСУЛЬФАТУ НАТРІЮ
Гладкий В.В.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., профессор

Експериментальний хід залежності платино-кисневого електрода можна пояснити розвитком нами іонної моделі будови вольфраматних розплавів. Як відомо, у чистому вольфраматному розплаві існує рівновага:
(1)
з константою рівноваги

.
Під час додавання акцепторів кисневих іонів Na2S2O7 до розплаву вольфрамату натрію є можливим перебіг реакції:
.
(2)
Ймовірність протікання реакції підтверджується термодинамічним розрахунком її вільної енергії . Використовуючи довідкові дані,
275

Секція 16.2

Сучасні інженерні технології:

одержали значення
за температури 1173 К, яке складає
-55,82 кДж/моль. Позначивши частку всіх «учасників» рівноваги
(1) через «n» та беручи до уваги іонний баланс за вольфрамом:
можна вивести рівняння залежності потенціалу
платино-кисне-вого електрода від концентрації піросульфату
натрію. В розплавах, до яких вводять піросульфат натрію, утворюються іони W2O72– за реакцією (2). В цьому разі, кількість граміонів n(W2O72–) дорівнює кількості доданих молей n(S2O72–).
Відповідно, мольно-долеві концентрації іонів вольфрамату та
дівольфрамату визначаються таким чином:
[WO42–] = 1 – n[S2O72–];
[W2O7

2–]

= n[S2O7

2–].

(3)
(4)

Таке припущення надалі буде підтверджено прямо пропорційним характером залежності струму піка електровідновлення іонів
W2O72– від концентрації S2O72–.
Опускаючи математичні перетворення, одержують:
.
(5)

Відповідно до рівняння (5), коефіцієнт перед логарифмом
залежності
повинен складати
0,116 В за температури 1173 К. Експериментальні дані, одержані із
залежності
показують, що у досліджуваному
діапазоні концентрацій піросульфату натрію коефіцієнт перед
логарифмом становить 0,112…0,121 В, що свідчить про можливість
перебігу реакції (2) у даній області концентрацій піросульфату
натрію.
Зіставлення коливальних ІК-спектрів і дифракційних рентгенівських спектрів індивідуальних плавів солей Na2WO4, Na2W2O7,
Na2S2O7 та суміші Na2WO4-Na2S2O7 підтверджує появу дівольфрамат-іонів у вольфраматних розплавах за додаванням піросульфату
натрію.
Значення константи рівноваги К визначали вирішенням рівняння (6), взятого для двох значень для стехіометричного Na2WO4
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та розплаву Na2WO4–1 мол. % Na2S2O7. Вирішуючи зазначену систему одержують, що К = 109,7; E(O2–/O2) = -1,061 В; nO2– = 10–4,85.
Кількість електронів, яка припадає на одну електроактивну частинку, що обчислено з коефіцієнта перед логарифмом залежності
dE/dlg C(Na2S2O7), дорівнює 1,5. Цьому значенню кількості електронів відповідає електродна реакція:
(6)

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМОВИХ ПОКРИТТІВ
ІЗ ВОЛЬФРАМАТНО-ПІРОСУЛЬФАТНИХ РОЗПЛАВІВ
Гладкий О.О.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

Вольфраматно-піросульфатний розплав було використано
нами для електроосадження вольфрамових покриттів. Оптимальна
концентрація Na2S2O7 становила 2,5…15,0 мол. %. За значної концентрації Na2S2O7 не зафіксовано створення зчепленого покриття.
Суцільні покриття одержують за температури 1073…1248 К і щільності струму до 0,15 А/см2. За температури нижче 1073 К і щільності струму вище ніж 0,15 А/см2 виходять порошкові осади. Товщина
покриття на графіті, міді, нікелю, сталі досягає 150 мкм, його
мікротвердість становить 3,6…4,2 ГПа.
Для успішного здійснення нанесення покриття потенціал корозії повинен бути більш позитивним щодо потенціалу осадження
вольфраму -(1,0…1,3) В, щодо платино-кисневого електрохімічного синтезу (О2)Pt|Na2WO4–0,2WO3 у досліджуваному розплаві).
Тому для оцінки виконання зазначеної вище умови було виміряно
стаціонарні потенціали титану в розплаві Na2WO4 — 15 мол. % WO3.
Зазначені потенціали титану не встановлювалися протягом тривалого часу та стрибкоподібно змінювалися. Мабуть, це пов’язано з
розчиненням кисню у поверхневому шарі електроду. Вивчення
титанових зразків після потенціометричних вимірювань показало
наявність оксидних фаз у слабко зчепленому поверхневому шарі
зразків. Методом рентгенофазового аналізу поверхневого шару
виявлено фази Ti, TiO та TiO2.
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Для одержання зчеплених покриттів необхідно усунути оксидні
фази титану. Тому перед осадженням вольфраму на титан поверхню
останнього піддавали нікелюванню з водних розчинів або поверхневому азотуванню в атмосфері азоту, нагрітого до температури
873…973 К. Для нанесення нікелевих покриттів на титан використовували наступні електроліти та умови: 1) 230…460 г/л Ni(BF4)2
(pH = 0,7…2,8; T = 298…353 K; ik = 0,5…30 А/дм2); 2) 250…350 г/л
NiSO4⋅7H2O, 5…6 г/л NaF, 0,4…0,8 г/л формальдегіду (pH =
5,8…6,0; T = 313…323 K; ik = 3…5 А/дм2). Електроосадження здійснювали до товщини нікелевого покриття 20…30 мкм. Для нікелю за
температури 173 К стаціонарний потенціал у розплаві Na2WO4 —
15 мол. % WO3 щодо платино-кисневого електрода порівняння
складає — (0,85…0,91) В, що значно позитивніше потенціалу осадження вольфраму.
Випробування зразків титану, вольфраму та титану з вольфрамовим покриттям на корозійну стійкість виконували у розчині сірчаної кислоти (9,5 м.ч.) за температури 343…353 К, реєструючи за
часом змінювання потенціалу та швидкості корозії. Швидкість
корозії визначали фотоколориметрично (за кількістю титану та
вольфраму в розчині). Також вивчали анодну та катодну поляризацію титану, вольфраму й титану з вольфрамовим покриттям за
швидкості розгортки 50 мВ/с. Всі потенціали перераховані щодо
нормального водневого електрода.
Потенціал корозії титану з покриттям вольфраму суттєво
зростає з -(0,59…0,61) до (0,26…0,31) В, переходячи в пасивноактивну область титану, та всього лише на 0,02…0,04 В не досягаючи потенціалу корозії вольфраму. Фотоколориметричний
аналіз розчину виконували через 5, 10, 15 і 20 годин випробувань. Середня швидкість розчинення титану, що розрахована за
ці проміжки часу, для зразка з покриттям є постійною та становить 0,005…0,01 г/(м2·год). Швидкість же розчинення титану за
потенціалу вільної корозії дорівнювала 19,1…19,3 г/(м2·год).
В результаті нанесення покриття швидкість розчинення
титану зменшується в 2000…4000 разів. Швидкість розчинення
титану без покриття за потенціалу (0,30…0,31 В), що встановлювали на зразках з вольфрамовим покриттям, становить
0,41…0,50 г/(м2·год).
Середня швидкість корозії вольфрамового покриття із збільшенням тривалості корозійних випробувань зменшувалася з
0,03…0,04 г/(м2·год) у перші п’ять годин до 0,007…0,011 г/(м2·год)
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через 20 годин. Подібне змінювання середньої швидкості корозії за
часом було також виявлено під час вивчення корозійно-електрохімічних властивостей вольфраму в розчинах сірчаної та соляної кислот різної концентрації.

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОРОШКІВ НА ОСНОВІ
КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
І ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. НАНЕСЕННЯ
ПОРОШКІВ ТВЕРДОГО СПЛАВУ
Головащенко Ю.Ю.
ІІ курс, група ОД-21,
cпеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»,
Інженерно-технологічний інститут,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Чередник В.М., доцент

Друге завдання полягало у виборі методу нанесення порошку
твердого сплаву на деталі машин при їх відновленні і зміцненні.
В даний час успішно розвивається технологія електроосадження
композиційних гальванічних покриттів (КГП). Це покриття багатоцільового призначення. Суть методу осадження КГП полягає в
тому, що разом з металом з гальванічної ванни на деталі осаджують різні порошки: оксиди, карбіди, бориди або сульфіди, а також
порошки полімерів, металів та ін. Включення дисперсних матеріалів в металеву матрицю значно змінює властивості покриттів, а
головне підвищує їх зносостійкість, антифрикційні характеристики, термічну і корозійну стійкість, що створює передумови для
широкого застосування покриттів в найрізноманітніших пристроях. Практичні приклади реалізації технології осадження КГП
показали, що гальванічні покриття з дисперсною фазою мають
унікальні властивості і можуть бути використані для вирішення
різноманітних завдань. Метод відрізняється такими перевагами,
як порівняльна простота нанесення покриттів безпосередньо на
деталі, низька собівартість, можливість автоматизації технологічного процесу, незначний вплив покриттів на властивості матеріалу деталей.
КГП отримують різними способами, але найбільш часто
з гальванічної ванни. У найпростішому варіанті в ванну заливають
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електроліт, засипають порошок, перемішують, встановлюють
аноди, закріплюють на катоді деталь. Дисперсну фазу підтримують
у зваженому стані або транспортують до катода. При пропущенні
через суспензію електричного струму на деталі осаджується
покриття. Встановлено, що КГП можна отримати з багатьох відомих електролітів. Найбільш легко КГП осідають з електролітів міднення, сріблення, нікелювання і залізнення.
В умовах ремонтного виробництва гальванічним шляхом
нарощуються метали головним чином на поверхні, що втратили
свої первісні форму, розміри і деякі службові властивості в
результаті природного зносу. Найбільше поширення при відновленні деталей машин мають: хромування і залізненням.
Враховуючи, що при хромуванні можуть бути нарощені покриття
товщиною до 0,2–0,5 мм, а при залізненні 1,0–1,5 мм і навіть
більше, то процес залізнення забезпечує можливість відновлення
деталей машин практично при будь-якій величині їх зносу. Саме
тому залізнення знайшло більш широке застосування в ремонтному виробництві для відновлення зношених деталей автомобілів, ніж хромування.
Процес залізнення володіє хорошими техніко-економічними
показниками: низька вартість вихідних матеріалів; високий
(85–95%) вихід металу по струму; висока (0,2–0,5 мм/год) швидкість осадження заліза; товщина твердого покриття може досягати
1,0–1,5 мм; можливість в широких межах отримувати властивості
покриттів (мікротвердість 1,6–7,8 ГПа) залежно від їх призначення
обумовлює універсальність процесу; висока зносостійкість покриттів, що наближається до зносостійкості загартованої сталі; досить
низька собівартість відновлення деталей. Враховуючи вищесказане, найбільш перспективним методом нанесення порошків, отриманих методом ЕЕД з відходів спечених твердих сплавів, на деталі
машин при їх відновленні і зміцненні є електроосадження КГП на
основі електроліту залізнення.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА
ТА ПОЛІРУВАННЯ МОЛІБДЕНУ
В НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ РОЗПЛАВАХ
НА ОСНОВІ КАРБАМІДУ ТА АЦЕТАМІДУ
Горбунов І.О.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доцент

Із циклічної вольтамперограми молібденового електроду в розплавленому індивідуальному карбаміді слідує, що метал електрохімічно розчинюється в розплавленому карбаміді, процес розчинення молібдену відбувається без пасивації. Згідно даним
гравіметричного методу аналізу, при електрохімічному розчиненні
в розплавленому карбаміді молібден переходить в розплав у вигляді шестивалентних іонів.
Електронні спектри поглинання знімали під час анодного розчинення Мо в карбамідному розплаві при щільностях струму j =
5-50 мА/см2. На ЕСП зафіксовані смуги переносу заряду при 28000,
33000, 38000 см-1, які характеризують утворення ізоціанатних октаедричних комплексів типу [Мо(NCO)6]. Для підтвердження одержаних результатів були зняті інфрачервоні спектри швидкоохолодженого розплаву карбаміду після електролізу. В ІЧ-спектрах
зафіксовані характерні частоти коливань NCO-групи: υas (NCO) —
2200 см-1, υs(NCO) — 1332 см-1 σ(NCO) — 625 см-1 та частоти коливань зв’язків С-О та C-N в молекулі карбаміду. Дані
ІЧ-спектрів підтверджують утворення ізоціонатних комплексів
[Мо(NCO)6]. Таким чином, проаналізувавши сукупність експериментальних даних, було показано, що молібден анодно розчинюється в карбамідному розплаві з утворенням іонів вищого ступеня
окислення молібдену — Мо(VI) з утворенням комплексів типу
[Mo(NCO)6].
Виходячи з форми катодної частини вольтамперограми
Мо–електроду в розплавленому карбаміді, можна заключити, що
утворена комплексна сполука не є електрохімічно активною, тому
що відновлення іонів Мо на циклограмі не спостерігається.
Для підтвердження утворення в розплаві карбамід-NH4Cl іонів
Мо(VI) проводився комплекс спектроскопічних досліджень.
Отримані ЕСП при анодному розчиненні Мо в карбамід-хлоридно281
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му розплаві характеризуються полосами переносу заряду при
27000, 32000, 37000 см-1. Виходячи з даних електронних спектрів та
порівняння з літературними даними можна зробити висновок, що
при електрохімічному розчиненні в розплаві карбамід-NH4Cl
молібден переходить в розплав у вигляді іонів Мо(VI), аналогічно
розчиненню в карбамідному розплаві. При цьому в розплаві утворюються квазіоктаедричні змішані комплекси металу типу
[МоCl4(CO(NH2)2)2]2+. Одержані результати були підтверджені
ІЧ-спектрами швидкоохолоджених розплавів. На спектрі зафіксовані частоти коливань зв’язків υ(Мо-Сl) — 340 cм-1, υ(Мо-N) —
485cм-1, а також зменшення частоти валентного зв’язку С-N до
1405 cм-1.
Відновлення іонів молібдену (VI) проходить ступінчасто в
два етапи. Виходячи з форми кривих, було зроблено припущення , що обидва процеси відповідають однакової кількості електронів, що приймають участь у процесі розряду. Для визначення
ступені окислення проміжної сполуки проводили стаціонарний
електроліз при потенціалі — 0,58 В на протязі 1,5 годин для
накопичення сполуки в розплаві. Потім проводили дослідження
розплаву методом електронної спектроскопії. На електронних
спектрах зафіксовані частоти коливань при 23200, 18300,
14500 см-1, що згідно з літературними даними відповідає утворенню комплексної сполуки Мо (ІІІ) у вигляді змішаного комплексу [Mo(KA)2Cl4]. Таким чином, відновлення іонів Mo (VI)
відбувається ступінчасто через утворення молібдену (ІІІ).
Можна припустити, що подальше відновлення Мо(ІІІ) проходить до металу, оскільки нахили першої та другої хвиль приблизно однакові. Внаслідок електролізу були одержані гальванічні
осади на міді з характерним металевим блиском, добре зчеплені
з основою. Однак, рентгенофазовий аналіз показав, що вміст
чистого металу у катодному осаді невеликий (приблизно 5–7 %),
основну частину осаду складають оксигалогенідні сполуки нижчих ступенів окислення молібдену.
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ МОЛІБДЕНУ
З НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗПЛАВУ
АМОНІЙНОЇ СОЛІ
Денисенко Я.О.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доцент

За густини постійного струму 10 і 25 мА/см2 з розплавлених
електролітів HCOONH4 — NH4Cl — Na2MoO4 було досліджено
морфологію осаджених шарів в області низьких густин струму.
Встановлено, що при низькій густині струму утворювався електроосаджений шар молібдену з нерегулярною кристалічною структурою. При зростанні густини струму розмір зерен осадженого
шару зменшувався. Зрозуміло, що густина струму значно впливає
на якість шару молібдену, осадженого з використанням постійнострумового методу. При низькій густині струму, наприклад при і =
10 мА/см2, на катоді відбувається повільне відновлення молібдатіонів. При цьому, швидкість зростання зародків кристалічних зерен
перевищує швидкість нових зародків, що призводить до збільшення розмірів зерен осадженого молібдену.
Методом СEM вивчено шар молібдену, електроосаджений на
різні основи з розплавленої бінарної амідної системи, що містила
5 моль % Na2MoO4 при 150 °С. Видно, що молібден можна осадити
як на мідному, так і на нікелевому анодах. Із результатів рентгенівської дисперсійної спектроскопії видно, що співвідношення вмісту
елементів Mo: Cu є близьким до 1: 0,79 для мідного катоду, а Mo:
Ni — близьким до 1: 1,17 для нікелевого катоду відповідно. Це свідчить про можливість отримання шару молібдену за допомогою процесу електроосадження при сталому струмі. Для того, щоб дослідити вплив струмого режиму і густини струму на процес
електроосадження, було проведено електроосадження молібдену з
розплавлених електролітів в імпульсному струмовому режимі з густиню струму від 10 мА/см2 до 120 мА/см2. Виявилося, що швидкість
електроосадження протягом імпульсу струму може бути значно підвищена при використанні імпульсного режиму у порівнянні з
постійнострумовим режимом. Кристалізація є процесом інкорпорування ад-атомів чи ад-іонів в кристалічні решітки. Кристалізація
може проходити шляхом росту старих кристалів або утворення
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нових. Ці два процеси постійно конкурують і зазнають впливу різних
факторів. Висока швидкість поверхневої дифузії, низька популяція адатомів і низькі перенапруги є факторами, що сприяють росту старих
кристалів. І навпаки, низька швидкість поверхневої дифузії, велика
кількість ад-атомів і високі перенапруги на поверхні прискорюють
нуклеацію. Оскільки густина під час імпульсу струму зазвичай значно
вища за відповідну густину постійного струму, популяція ад-атомів на
поверхні протягом імпульсу струму при зміннострумовому електроосадженні є вищою, ніж при постійнострумовому елекроосадженні,
при зміннострумовому електроосадженні відбувається зростання
швидкості нуклеації і, як результат, утворюються більш дрібнозернисті осади. Виявилося, що співвідношення тривалості імпульсу струму
до тривалості міжімпульсного інтервалу ton/toff під час зміннострумового електроосадження виявилося важливим фактором, що впливає
на морфологію осадженого шару. Частота імпульсів струму була сталою, і для електроосадження було вибрано відношення ton/toff = 3:1.
Зображення електроосадженого шару для серії електроосаджень
з ton/toff = 3:1 вони свідчать про те, що зміннострумове електроосадження з низькою густиною струму імпульсу призводить до покращення якості осадів, зокрема зменшення шорсткості їх поверхні, і до
підвищення швидкості їх осадження. Вплив форми імпульсів струму
на морфологію поверхні осадженого шару наведено в таблиці. Склад
електроосадженого шару було досліджено методом EДР. Найвищий
вміст молібдену в шарі спостерігався для процесу зміннострумового
електроосадження. Вміст молібдену становив 83% і 65% при густині
струму імпульсу 25 мА/см2 і 50 мА/см2, відповідно, з ton/toff = 3:1 в
обох випадках. Виявилося, що при зниженні густини струму імпульсу вміст молібдену в отриманому осаді зростає.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ СИЛІЦИДІВ ХРОМУ
Журавський М.П.
І курс, група ХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент

Спочатку електрохімічний синтез силіцидів хрому здійснювали
із розплавленої суміші NaCl — Na3AlF6 — K2CrO4 — SiO2.
Вольтамперні залежності містять хвилі відновлення оксифторид284
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них комплексів хрому і кремнію при потенціалах, що значно відрізняються, — (0,7…0,9) V і — (1,6…1,9) V відповідно. Залежно від
складу і параметрів електролізу, на рентгенограмах фіксували фази
CrO3, вищого силіциду CrSi2, силіциду Cr3Si в суміші із сполуками
алюмінію.
Для оптимізації отримання силіцидів хрому, які не містять сполук алюмінію, електрохімічний синтез здійснювали в системі
KCl — KF — K2SiF6 — K2CrO4. На вольтамперних залежностях цієї
системи наявні хвилі відновлення оксифторидних комплексів
хрому і кремнію при потенціалах, які значно відрізняються.
Залежно від складу і параметрів електролізу отримано як індивідуальні фази CrO3, Cr3Si і CrSi2, так і суміші цих фаз із невеликим
вмістом кремнію (табл. 1). При виборі концентрації CrO42- і SiO2
(K2SiF6) необхідно брати до уваги, що на першій стадії електролізу
утворюється Cr2O3-сольова «груша», яка починає силіціюватися у
міру витрати важкоплавкого металу. На відміну від високотемпературного електрохімічного синтезу силіцидів молібдену і вольфраму
в цьому синтезі один із компонентів осаджується не в елементарному вигляді, а у вигляді оксиду, а інший є продуктом відновлення
даного оксиду.
Здійснений нами аналіз реакцій Cr2O3 з Si із використанням
довідкових даних для отримання різних силіцидів (Cr5Si, Cr3Si,
CrSi, CrSi2) і окиснення Si до SiO або SiO2 (табл. 2) показав, що
утворення вищого силіциду CrSi2 відбувається через стадії утворення нижчих силіцидів. За умов електрохімічного синтезу (973…1173
К) термодинамічно найбільш вигідне утворення силіцидів Cr3Si і
CrSi2 і окиснення Si до SiO2. Експериментальні дані (табл. 1) показують, що кремнієтермічне відновлення Cr2O3 залежить від ряду
чинників, серед яких вирішальну роль відіграють температура
і тривалість процесу.

Таблиця 1
Фазовий склад продуктів електролізу системи KCl-KF
(25 wt. %) — K2SiF6 (1 wt. %) — SiO2 — K2CrO4 (T=1173 K, U=3…4 V).
K2CrO4,
wt. %

Тривалість електролізу, min.
5

10

15

30

60

0,5

Cr2O3

Cr3Si; Si

Cr3Si; rSi2

CrSi2

CrSi2; Si

1,0

Cr2O3

Cr3Si

Cr3Si; Si

Cr3Si; rSi2

CrSi2; Si
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Значення G (kJ/mol) реакцій Cr2O3 + Si
Температура
електролізу К
CrxSiy

Підтвер
дження
існування
[1]

CrxSiy

973

1173

Cr5Si3

-3391

-6597

Ні

Cr3Si

-65572

-89650

Так

Таблиця 2
CrxSiy + SiO2.

Температура
електролізу, К

Підтвер
дження
існування

973

1173

CrSi

-15938

-21166

Так

CrSi2

-39868

-46619

»

Для визначення стійкості до окиснення зразка дисперсного
порошку CrSi2, отриманого електрохімічним синтезом, були проведені термогравіметричний аналіз (ТГА) та диференційна скануюча
калориметрія (ДСК) в атмосфері повітря. Незначні масові втрати
пов’язані з втратою вологи, адсорбованої на його поверхні.
Кількість адсорбованої води дуже мала, тому неможливо виявити
ендотермічний пік на кривій ТГА при відповідній температурі. В
інтервалі 873…1273 К маса поступово збільшується на 4,5%. При
подальшому підвищенні температури спостерігається окиснення
поверхні зразка. На ДСК кривій спостерігається один значний
екзотермічний пік при температурі близько1073 К. Кореляція
даних ТГА і ДСК кривих дає змогу стверджувати, що до температур
873…893 К CrSi2 не окиснюється.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗПЛАВІВ
ВОЛЬФРАМАТ НАТРІЮ-ПІРОСУЛЬФАТУ НАТРІЮ
Іванчук О.А.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Малишев В.В., д.т.н., професор

На графіках стаціонарних і нестаціонарних вольтамперних
залежностей вольфраматних розплавів, що містять піросульфат
натрію, спостерігали хвилю відновлення за потенціалів -1,1…1,2 В.
Величини граничних струмів є пропорційними не загальній кон286
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центрації вольфраму в розплаві, а концентрації доданого піросульфату натрію. Процес відновлення протікає в одну стадію.
Збільшення швидкості поляризації до 10 В/с не дозволяє виявити
стадійність процесу. Продуктом електролізу розплаву за потенціалу
-1,2 В є металевий вольфрам.
Залежність струму піка від концентрації піросульфату натрію за
різної швидкості поляризації носить прямо-пропорційний характер. Значення ip/V1/2 залишаються практично постійними в інтервалі швидкості поляризації 0,05…2 В/с. Значення кінетичної
константи ip/n·F·C для стаціонарних хвиль становить
(0,74 …0,91)⋅10-6 м/с і є порівняним зі значенням для дифузійного
доставляння реагуючих речовин до поверхні електрода. Пропорційна залежність ip = C(Na2S2O7), сталість значень ip/V1/2 у широкому діапазоні швидкості поляризації та значень ip/n·F·C свідчать
про лімітування електродного процесу дифузією електроактивних
частинок до поверхні електрода.
Із рівняння константи рівноваги K для реакції визначають рівноважну концентрацію електроактивних частинок, що становить
W2O7–2 = 10–5…10–7 мол. % та є значно нижчою межі чутливості
вольтамперометрії. Піросульфат натрію, як акцептор кисневих
іонів, зміщує рівновагу реакції вліво. Концентрація електроактивних частинок W2O7–2 в розплаві підвищується, при цьому їх відновлення відбувається за потенціалів -(1,1…1,2) В, що є більш позитивним, ніж відновлення вольфрамат-іонів за -(1,8…2,0) В.
Для з’ясування характеру стадії перенесення заряду та визначення кількості електронів, що беруть участь в електродному процесі, стаціонарні вольтамперні залежності проаналізували в напівлогарифмічній системі координат E – lg(id – i). Нахил залежності
E – lg(id – i)для досліджуваних концентрацій піросульфату натрію
становить 36…42 мВ, а значення n = 5,6…6,2. Теоретичне значення
нахилу для шестиелектронної зворотної реакції складає 39 мВ.
Близькість значень експериментального та теоретичного нахилу
свідчить про зворотний характер стадії перенесення заряду, що підтверджується також наступними експериментальними даними:
потенціал виділення та потенціал напівхвилі не залежать від швидкості поляризації аж до 0,2…0,5 В/с, концентраційна залежність
потенціалу рівноваги описується рівнянням Нернста. Кількість
електронів, що беруть участь в електродному процесі, для концентрацій Na2S2O7 до 15 мол. % визначено також з напівширини піків
нестаціонарних вольтамперних залежностей за критерієм
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Мацуда-Аябе. Для різних швидкостей поляризації (0,04…0,20 В/с),
значення n = 5,8…6,1.
Збільшення швидкості поляризації більш ніж на 0,5 В/с призводить до переходу від зворотного електродного процесу до квазізворотного. Це підтверджується також відхиленням залежності ip/V1/2
від прямо лінійного характеру та залежністю потенціалу піку та
напівпіку від швидкості поляризації.

НАНОПОРОШКИ НА ОСНОВІ ВОЛЬФРАМУ:
ХІМІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ
ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Касаджик А.С.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент

На рис. наведено термогравіметричні дані щодо проміжного
продукту, які одержано у двох середовищах: водні та гелії. Як видно
з поданих даних, металізація хімічної суміші відбувається у декілька етапів і в різних температурних інтервалах. Проте температурні
інтервали та температурні максимуми, що характеризують відновлення як ферумової, нікелевої та кобальтової, так і вольфрамової
складових у суміші, зміщено у більш низькотемпературну область.
Аналіз одержаних експериментальних даних фазового аналізу
дозволяє припустити, що механізм взаємного впливу одного компонента на іншій є різним. Зниження температури металізації
оксидів заліза, нікелю, кобальту пов’язано, мабуть, із зменшенням
площі взаємних контактів окремих часточок цих фаз, а також із
зниженням парціального тиску води в об’ємі відновлюваної шихти
в даному температурному діапазоні (200…500 °С) через присутність
оксиду вольфраму. Окрім того, вольфрамова оксигеновмісна складова мабуть є перешкодою для укрупнення часточок заліза, нікелю
й кобальту, що також може призводити до зниження температури
відновлення залізної, нікелевої та кобальтової складових. При
цьому на відновлення оксиду вольфраму впливають не оксиди заліза, нікелю та кобальту, а їх відновлені фази. Збільшення кількості
центрів утворення зародків на поверхні кристалітів оксиду воль288
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фраму, якими слугують відновлені часточки заліза, нікелю та
кобальту, прискорює процес металізації оксиду вольфраму.
В експерименті випробувано декілька температурних режимів
водневого від-новлення для синтезу порошків складу 7,2% вольфраму; 1,9% кобальту; 1,8% нікелю та 1,0% заліза. Такі параметри
відновлення, як температура та тривалість зазначеного процесу,
варіювали у діапазоні 923…1173 К протягом 1...2 годин. Було
досліджено структуру, фазовий склад і дисперсність синтезованих
порошків, які впливають на механізм консолідації та властивості
масивних зразків. На рис. наведено рентгенограму відновленого
нанопорошку на основі вольфраму.
Рентгенівським аналізом встановлено наступний фазовий
склад відновленого нанопорошку сплаву на основі вольфраму,
об.%: W — 87,72; Ni — 6,14; -Fe — 2,63; Fe-Ni — 0,88; Co — 0,88.
Хімічний склад відновленого нанопорошку сплаву на основі вольфраму характеризувався наявністю 89,9% вольфраму, 7,2% нікелю,
1,8% заліза та 1,1% кобальту.
З результатів фазового та хімічного аналізів відновленого
порошку випливає, що оксидні й інтерметалідні фази у зразках є
відсутніми, а хімічний склад порошку відповідає заданому.
Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що матеріал
представляється щільними агломератами, середній розмір яких
становить 300…400 нм із розміром окремих часточок 100 нм.

1 — залежність швидкості змінювання маси m зразка проміжного продукту на основі вольфраму під час нагрівання у середовищі гелію від тривалості процесу; 2 — залежність швидкості змінювання маси m зразка проміжного продукту на основі вольфраму під час нагрівання у середовищі
водню від тривалості процесу; 3 — крива змінювання температури
Рисунок — Термогравіметричні криві
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ГАЛЬВАНІЧНІ ТАНТАЛОВІ ПОКРИТТЯ:
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ З ХЛОРИДНО-ФТОРИДНИХ
І ФТОРИДНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ,
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Кириченко Д.А.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Урсуляк Л.В., старший викладач

Властивості і структура танталових покриттів визначаються,
головним чином, умовами електроосадження: природою і складом
електроліту, наявністю в нім пасивуючих речовин, режимом електролізу (щільністю струму, температурою та ін.) і конструктивними
особливостями виконання електролізера. Для досягнення корозійної стійкості покриття повинні бути безпористими, дрібнозернистими, з високою когезією між зернами і адгезією до основи.
Для осадження танталових покриттів застосовували сольові
розплави евтектичного складу % (мас.): 49 NaF + 51 LiF (tпл =
652°C) і 27.5 NaF + 72.5 NaCl (tпл = 640°C) з добавками 7.0; 10.0; 18.0
і 30% (мас.) K2TaF7. Электроліз вели при катодній щільності струму
(jk) = 1.5, 3.0, 6.0, 10.0 А/дм і температурах 700, 750, 800 і 850°С.
Тривалість одиничного електролізу змінювали в інтервалі від 30 мін
до 5 год. Кількість пропущеного струму за дослід при одношаровому осадженні танталу складала q = 5.0; 10.0; 15.0 А-год/дм2.
Товщина покриття коливалася від 20 до 120 мкм.
Температура, як показали дослідження, перш за все впливає на
характер електрокристалізації металу. При відносно низькій температурі (>700 °C) утворюються погано зчеплені з основою лускаті і
губчасті нарости з дуже дрібних кристалів. Такі осідання, як правило, містять підвищену кількість солей електроліту і, тому, вимагають ретельнішої гідрометалургійної обробки.
Підвищення температури >750 °С веде до зростання і подальшого розвитку форм і граней кристалів, сприяє укрупненню структури і посиленню дендритоутворення. Подальше підвищення температури до 800 °С призводить до чисто стовпчастої структури. При
850 °С зерно сильно збільшується, а поверхня осаду стає дуже шорсткою через утворення пірамід, вершини яких поступово переростають у дендрити. Оскільки, у стовпчастих осіданнях перетин кристалів збільшується у міру видалення від основи, відповідно з ним
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зростає і шорсткість покриття. У всіх розглянутих електролітах при
оптимальних температурах були отримані компактні, без тріщин і
пор, покриття різної товщини. Всі вивчені осади мають аксіальну
текстуру з віссю <111>, перпендикулярною до основи. Напрям
зростання дендритів часто співпадає з напрямом осі текстури
суцільного осаду. Відмічено, що підвищення температури зміщує
отримання доброякісних осадів в область вищої щільності струму.
Катодна щільність струму істотно впливає на якісні, кількісні і
зовнішні характеристики танталового осаду. Зі зниженням катодної
щільності струму підвищується вихід по струму і поліпшується
якість покриття. Так, при jk = 1.5–3.0 А/дм2 були осаджені компактні дрібнокристалічні танталові осади. Зі збільшенням щільності
струму осади стають великокристалічними, поверхня їх швидко
огрублюється, зростання суцільного шару сповільнюється через
інтенсивний розвиток дендритів. Так, при висоті шорсткості
20–25 мкм, велика частина металу унаслідок зниження швидкості
росту компактного шару осідає на утворених виступах, які розростаються, перетворюються на дендрити.
Для отримання танталових покриттів більшої товщини доцільно вести процеси у фторидному електроліті при катодній щільності струму 3.0 А/дм2 протягом 5 год (15 А-год/дм2) з дотриманням
решти оптимальних параметрів електролізу. Товщина компактного
шару обложеного танталу досягає при цьому 120 мкм. У разі потреби процес можна повторювати багато разів, кожного разу очищаючи поверхню зразка від дендритів, що утворилися.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ СИЛІЦИДІВ МОЛІБДЕНУ
І ВОЛЬФРАМУ
Мостовий І.О.
І курс, група ХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Габ А.І., к.х.н., доцент

На вольтамперних кривих хлоридно-кріолітних розплавів за
спільної присутності молібдату натрію і оксиду кремнію спостерігається дві хвилі. Перша з них відповідає електровідновленню
оксифторидного комплексу молібдену, друга — оксифторидного
комплексу кремнію. Різниця потенціалів півхвиль становить
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0,8…0,9 V. Аналогічна картина спостерігається і в присутності вольфрамату натрію з тією відмінністю, що різниця потенціалів півхвиль на 100…150 mV менша. Ці дані підтверджують, що синтез
силіцидів здійснювався при електролізі в кінетичному режимі.
Наводимо послідовність стадій електрохімічного синтезу силіцидів молібдену і вольфраму: I стадія — виділення більш електропозитивного металу (молібдену або вольфраму); II — виділення
другого компоненту — кремнію на поверхні молібдену (вольфраму), який виділився раніше, III — реакційна дифузія кремнію вглиб
металосольової «груші» з утворенням різних за складом силіцидних
фаз аж до вищих силіцидів.
Тривалість першої стадії синтезу залежить від кількості тугоплавкого металу в системі і від густини катодного струму. Для отримання молібдену або вольфраму у вигляді високодисперсного
порошку густина струму повинна бути максимальною. Друга стадія
починається по мірі витрати електропозитивного компонента.
Синтез силіцидів здійснюється лише за умови, що порошок молібдену або вольфраму виділяється на катоді у вигляді металосольової
«груші» таких розмірів і форми, які дозволяють їй міцно утримуватися на катоді без руйнування. У разі осипання порошку металу (W
або Мо) на дно електролізера компоненти синтезу не взаємодіють і
синтез силіцидів не відбувається.
Оптимізація електролізу розплавів силіцидів молібдену або
вольфраму зводиться до визначення концентраційних співвідношень, густини струму, температури, тривалості процесу. При виборі концентраційних співвідношень компонентів керувалися
наступним. Діоксид кремнію має обмежену розчинність у кріолітному розплаві (8,82 wt. %) при 1283 K. Додавання хлориду натрію до
кріоліту призводить до зниження температури плавлення суміші і
розчинності SiO2. У розплаві (1010 К) евтектичного складу (68,5 wt. %
NaCl і 31,5wt. % Na3AlF6) розчинність становить ~ 1,0 wt. %.
Максимальний вміст кріоліту в подвійній системі NaCl — Na3AlF6,
який дозволяє проводити електроліз при 1173 К, становить 70 wt. %
при розчинності SiO2 2,0 wt. % в розплаві такого складу.
Концентрація молібдату (вольфрамату) натрію визначається розчинністю SiO2, що забезпечує отримання силіцидів стехіометричного складу. При виборі концентрації оксисолі важкоплавкого
металу слід також брати до уваги першу стадію електросинтезу. На
першій стадії формується металосольова «груша», а осадження
кремнію починається після витрати солі. Від концентрації солі в
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розплаві (при ik=const) залежать тривалість виділення металу на
катоді і розмір «груші». Для повного силіціювання молібдену (вольфраму), який виділився, вміст Na2MO4 в розплаві не повинен перевищувати 2 wt. %.
Значну роль при електролізі розплавів силіцидів молібдену і
вольфраму відіграють температура і густина струму. Зниження температури нижче 1123 К не забезпечує повноту взаємодії Мо (W) і Si,
з підвищенням температури понад 1223 К зменшується стійкість
металосольової «груші» і силіциди не утворюються. При оптимальному складі розплаву одержують чисті продукти, якщо густина
струму становить 0,5…1,2 А/cm2 для МоSi2 і 0,5…1,5 А/cm2 для WSi2.
При ik < 0,5 А/cm2 цільовий продукт забруднений Мо або W.
У інтервалі густин струму 0,5…1,5 А/cm2 з підвищенням густини
струму зростає дисперсність силіцидів молібдену і вольфраму.

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОРОШКІВ
НА ОСНОВІ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН.
РЕГЕНЕРАЦІЯ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
Панченко А.М.
ІІ курс, група ОД-22, спеціальність «Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів», Інженерно-технологічний інститут,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Чередник В.М., доцент

Дослідниками останніх років і виробничою практикою встановлено, що більшість деталей ремонтованих машин вибраковується внаслідок незначного зносу робочих поверхонь, що становить не більше 1% початкової маси деталей. Якщо врахувати, що до
моменту списання автомобілів для повторного використання шляхом відновлення придатне 65-75% деталей, то організація відновлення зношених деталей є не тільки важливим резервом задоволення народного господарства запасними частинами, а й суттєвим
резервом підвищення якості ремонту, а також зниження витрат
матеріальних і трудових ресурсів. Застосування для відновлення і
зміцнення зношених деталей машин сучасних методів нанесення
покриттів і, в першу чергу, з використанням зносостійких порошків
твердих сплавів сприяє значному підвищенню їх довговічності.
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Аналіз дослідних робіт в області твердих сплавів показує, що
більшість з них пов’язане з питанням економії місткості в них вольфраму. Це питання має вельми актуальне значення у зв’язку з дефіцитом, дорожнечею і безперервним, розширенням області застосування вольфраму. З економією вольфраму тісно пов’язані заходи
щодо збору відходів вольфрамовмісних спечених твердих сплавів і
їх переробці.
Перша задача полягала в тому, щоб отримати порошки з спечених твердих сплавів на основі карбіду вольфраму екологічно чистими і енергетично маловитратними методами. В даний час у вітчизняній і зарубіжній промисловості існує ряд способів переробки
відходів вольфрамовмістних спечених твердих сплавів з метою
отримання порошків і подальшого їх використання (як правило,
для повторного виробництва спечених твердих сплавів). Всі ці способи характеризуються багатотоннажністю, енергоємністю, великими виробничими площами, малою продуктивністю, а також,
найчастіше, екологічними проблемами (стічні води, шкідливі
викиди). Одним з найбільш перспективних методів отримання
порошку шляхом переробки відходів вольфрамовмісних спечених
твердих сплавів є метод електроерозійного диспергування (ЕЕД).
Процес ЕЕД являє собою руйнування струмопровідного матеріалу в результаті локального впливу короткочасних електричних
розрядів між електродами і (або) частинками сплаву (електрична
ерозія матеріалу). У зоні розряду під дією високих температур відбувається нагрів, розплавлення і часткове випаровування матеріалу. Рідкий матеріал і пароподібний матеріал викидається в робочу
рідину і застигає в ній з утворенням окремих частинок. Метод відрізняється відносно невисокими енергетичними затратами,
нешкідливістю і екологічною чистотою, відсутністю механічного
зносу устаткування, отриманням порошку безпосередньо з шматків
твердого сплаву різної форми за одну операцію, отриманням частинок переважно сферичної форми розміром від кількох нанометрів
до сотень мікрон.
Для отримання порошків твердих сплавів на експериментальній установці електроерозійного диспергування дисперговані відходи спеціального твердого сплаву марки ВК8. В якості робочої
рідини використовували дистильовану воду. При цьому змінюючи
електричні параметри установки (частоту проходження імпульсів
0-700 Гц, напруга на електродах 0-160 В, ємність розрядних конденсаторів 5-40 мкФ), отримали порошок з розмірами частинок
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0,01-50 мкм. Дослідження показали, що мікротвердість порошків,
отриманих методом ЕЕД з відходів спеченого твердого сплаву
марки ВК8, вище мікротвердості промислово випущених порошків
(22,0 ГПа і 18,4 ГПа відповідно), що пояснюється специфікою процесу порошкоутворення при ЕЕД (отримані порошки мають спотворені кристалічні решітки ).

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ НАНОПОРОШКІВ БОРИДІВ
І КАРБІДІВ МЕТАЛІВ IV-VI В ГРУП У ЕЛЕКТРОЛІТАХ
НІКЕЛЮВАННЯ
Панчуков О.Г.
І курс, група ЗХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент

Корозійна стійкість порошкових матеріалів, використовуваних як зміцнювальні фази в композиційних електрохімічних
покривах (КЕП), є важливою характеристикою, що визначає принципову можливість їх отримання. Розчинення порошків у розчинах електролітів приводить до погіршення умов електролізу, що
накладає істотні технологічні обмеження на застосування того або
іншого матеріалу для отримання КЕП. Аналіз наявних даних
показує, в роботах без урахування розчинення зміцнювальних фаз
(бориду), допущені неточності, а нехтування цим фактом привела
до необгрунтованої реклами процесів дисперсного зміцнення,
котрі реалізовуються в електролітах хромування, що містять диборид цирконію. Тому вивчення корозійної стійкості порошків
тугоплавких сполук є важливим прикладним, а їх наностанів —
і науковим завданням. Необхідність проведення подібних
досліджень зумовлена також недостатньою інформацією з цього
питання.
В обох групах сполук корозійна стійкість матеріалів співставна і
обумовлена в першу чергу кислотністю електроліту. В кислих електролітах (рН = 2,0·3,0) нанопорошки швидко розчиняються. Так,
через 3 години при Т = 323К ступінь розчинення боридів становив
15,6…9,5%, через 24 години — 38,2…31,0%, а через
240 годин — 89,9…75,1%. Нанопорошки металоподібних карбідів
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відрізняються вищою корозійною стійкістю: аналогічні боридам
ступені розчинення досягаються відповідно за 24, 120 і 360 годин.
Для всіх матеріалів спостерігалися зниження корозійної стійкості із
зростанням температури і зростання питомої поверхні в ході розчинення, яка становить при збереженні форми частинок
2000…10000 m2/kg, що свідчить про пошаровий характер процесу.
Винятком є лише нанопорошок карбіду кремнію, ступінь розчинення якого у всьому досліджуваному інтервалі значень рН і температури не перевищував 7…10%.
Кінетичні криві розчинення (залежності відсотку матеріалу, що
розчинився (d), від часу експозиції) боридів і карбідів, розраховані
за зміною концентрації йонів боридо(карбідо)утворювального
металу, наведені на рис. 3. Розрахований за отриманими результатами час, за який розчиняється половина початкового дисперсного
матеріалу, становить в електролітах з рН = 2,5 32…49 годин для
боридів і 68…88 годин для карбідів; в електролітах з рН = 3,0 —
92…112 годин і 138…167 годин, відповідно, а в електролітах
з рН = 5,0 він практично необмежений. Співставлення отриманих
кінетичних характеристик з відомими для грубозернистих порошків показує, що швидкість розчинення нанопорошків у 3…5 разів
вища.
Таким чином, корозійна стійкість боридів і карбідів цирконію,
титану, ванадію, хрому, молібдену і вольфраму в розчинах електролітів в межах кожної групи сполук є аналогічною і визначається
головним чином кислотністю середовища, причому швидкість розчинення нанопорошків значно перевищує таку для грубозернистих
матеріалів, що можна розглядати як один з проявів розмірного
ефекту. Меншою мірою останній виявляється при розчиненні
нанопорошку карбіду кремнію, стійкого практично у всьому
досліджуваному інтервалі рН. Отже, нанопорошки боридів і металоподібних карбідів можуть бути використані в технологічних процесах композиційного зміцнення із слабкокислими або лужними
електролітами, а карбіду кремнію — в процесах з електролітами
будь-якої кислотності.
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ВИСОКОЧАСТОТНІ ГЕНЕРАТОРИ НА ПОВЕРХНЕВИХ
АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ
Ружицький Д.В.
V курс, група ЕА-51/15М,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
Інженерно-технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 067-503-33-84
Законов Є.С.
IV курс, група ДЕ-21,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. 067-480-50-99
Науковий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с.

В якості джерел стабільних високочастотних коливань у сучасних радіотехнічних системах широко використовуються кварцові
генератори [1]. Технологічні труднощі виготовлення тонких кварцових пластин обмежує верхню межу робочих частот кварцових
резонаторів біля 50 МГц на основному типі коливань. Істотним
недоліком кварцових генераторів є їх відносно низька частота, що
визначається конструктивно-технологічними можливостями виготовлення кварцової пластини. Крім цього, достатньо складне механічне кріплення і мала товщина кварцових пластин призводять до
труднощів при використанні кварцових генераторів в умовах підвищеного механічного навантаження і вібрацій.
Широко також використовуються LC-автогенератори, але для
забезпечення їх високої стабільності необхідно застосування складних систем автопідстроювання частоти та термостабілізації. У найбільш технологічному мікросмужковому виконанні LC-автогенератори істотно нестабільні. Добротність їх коливальних систем, як
правило, не перевищує 100, а параметри не мають достатньої
стабільності.
Автогенератори на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) займають по стабільності проміжне положення між кварцовими та LCавтогенераторами. Добротність коливальної системи автогенераторів на ПАХ лежить в інтервалі 100…10000. На основному типі
коливань вони працюють в діапазоні частот від 10 МГц до 3 ГГц.
Перевагами автогенераторів на ПАХ є малі габарити та маса,
висока механічна міцність, мала чутливість до вібрацій, а також
технологічність виготовлення їх без використання індуктивностей,
що дозволяє легко виготовити їх у мікроелектронному виконанні
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в єдиному технологічному процесі з іншими складовими
елементами.
Порівняльна характеристика кварцових генераторів на об’ємних акустичних хвилях, LC-генераторів та генераторів на поверхневих акустичних хвилях представлена в таблиці.
Порівняльна характеристика генераторів
Температурн
ий коефіці- Робочий діаєнт частоти пазон частот,
на 10 С
Гц
(-30…+70 °С)

Тип генератора

Добротність
резонансної
системи

Максимальна девіація
частоти, %

Кварцовий

5•103…2•106

±0,55

Менше 10–6

2•103…108

LC-генератор
або на об’ємних резонаторах

10…103

±30

10–5…10–4

103…1011

ПАХ-генератор

102…104

±10

10–6

107…2•109

Із таблиці випливає, що автогенератори на ПАХ володіють
одночасно широким частотним перестроюванням і високою стабільністю частоти. При цьому необхідна добротність резонансної
системи забезпечується вибором акустичної довжини лінії затримки на ПАХ.
У даній роботі запропоновано конструкцію та математичну
модель лінії затримки з секційним зустрічно-штировим перетворювачем (ЗШП) ПАХ з метою забезпечення високої стабільності частоти.
Список використаних джерел
1. Дворников А.А., Огурцов В.И., Уткин Г.М. Стабильные генераторы с
фильтрами на ПАХ . –М.: Радио и связь, 1983. — 136 с.
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СОЛЕЙ МЕТАЛІВ ПРИ ХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ СОЛЕЙ
Соколов М.В.
І курс, група ХТ-12/14 М,
спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ».
Науковий керівник: Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор

У даній роботі вивчено залежність між параметрами процесу
осадження і властивістю осадів, з метою розробки ефективних технологічних прийомів хімічного осадження та одержання осадів із
заданими властивостями і структурою в нанодисперсному діапазоні. Однією з важливих проблем сучасної фізико-хімії дисперсних
систем є можливість управління процесами структуроутворення і
властивостями дисперсної системи на початковому етапі їх формування. Процес формування, зокрема, цитратів, з водно-органічних
розчинів вібувається у дві стадії: утворення у розчині кристалізаційних центрів у вигляді комплексів або агломератів молекул і ріст
кристалічних зародків. Форма і розмір часток визначаються співвідношенням швидкості на першій та другій стадіях утворення
осаду. При формуванні цитратів (аскорбатів) хімічним способом
важливі такі умови осадження: концентрація вихідних компонентів, pН розчину, порядок змішування, швидкість приливання і
перемішування компонентів реакції, температура, в’язкість, наявність центрів кристалізації тощо.
Важливою умовою синтезу є прискорення доставки іонів металів
до поверхні кристалів солей металів, що формуються. Процес кристалізації проводили при постійному перемішуванні компонентів.
Швидкість перемішування і приливання розчинів є однією
з найважливіших операцій, тому що на цій стадії формується структура частинок. Процес змішування компонентів, рівномірний їх
розподіл у реакційній суміші — основа формування структури,
фізико-хімічних властивостей і морфології мікрокристалів, які
зароджуються. Використання безперервного процесу осадження у
встановленому режимі дозволяє забезпечити сталість усіх фізикохімічних і технологічних умов цього процесу.
Швидкість перемішування суміші також впливає на величину
кристалів осаду і при її зростанні від 40 до 500 об/хв. розмір кристалів збільшується від 0.005 до 1–2 мкм (табл. 1).
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Таблиця 1.
Вплив швидкості перемішування розчинів
на розмір частинок солей металів
Розмір частинок, мкм

Швидкість перемішування розчинів, об/хв

цитрат заліза

цитрат Fe-Co-Ni

20

0.03–0.05

0.02–0.04

40

0.03–0.05

0.03–0.05

60

0.06–0.1

0.2–0.4

100

0.25–0.45

0.6–0.8

300

0.8–1.0

1.0–1.3

400

2.0–2.2

2.2–2.5

Очевидно, зі збільшенням швидкості перемішування в більшій
мірі здійснюється розчинення дрібних кристалів або їх перенос до
поверхні більших із наступним утворенням агломератів. Швидкість
перемішування розчинів було обрано експериментально, виходячи
з необхідного розміру кристалів.
У процесі кристалізації швидке введення розчинів компонентів
реакції сприяє утворенню більших частинок. Так, при збільшенні
швидкості введення кислот від 10 до 100 мл/сек, величина кристалів зростає від 0.05 до 2.0 мкм (табл.2). 10–20 мл/сек є оптимальною
швидкістю введення свіжого розчину в систему.
Таблиця 2.
Вплив швидкості приливання лимонної кислоти
на розмір частинок солей металів
Розмір частинок, мкм

Швидкість приливання
кислоти, мл/сек

цитрат заліза

цитрат Fe-Co-Ni

10

0.03–0.05

0.03–0.06

20

0.05–0.07

0.04–0.07

40

0.3–0.5

0.5–0.7

80

0.8–1.0

1.0–1.5

100

1.0–1.5

1.5–2.0
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Науковий керівник: Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор

Оскільки дисперсність осаду визначається співвідношенням
між швидкістю утворення зародків і швидкістю їх росту, то можливо припустити, що в обраних умовах осадження підвищення швидкості введення свіжого розчину в більшій мірі сприяє росту кристалів солей і в меншій — зародкоутворенню.
Солі металів утворюються в кислому середовищі, тому зниження pН розчину сприяє утворенню більших кристалів солей. Зміна
pН до 4–5 призводить до збільшення розміру кристалів до 1.3–3.0
мкм.
Підвищення температури від 5 °С до 30 °С призводить до збільшення середнього розміру кристалів від 0.5 до 1.0 мкм. Температура
5–10 °С забезпечує утворення кристалів розміром від 0.01 до
0.05 мкм.
Встановлено, що в процесі формування частинок металів із
заданими властивостями необхідно вводити в реакційне середовище комплексоутворювачі, зокрема, спирти. Спирти утворюють
комплексні сполуки, стійкість яких росте зі збільшенням констант
стійкості комплексів (в залежності від наявності OH- — груп у вуглеводневому радикалі спирту). Використання спиртів дозволяє
також регулювати дисперсність солей металів, і в кінцевому результаті, керувати, наприклад, розмірами часток (FeCoNi C6H2O7)nН2O
і (FeCoNi C6H2O6)nН2O, а також магнітними параметрами після їх
відновлення у відповідному середовищі.
Вплив спиртів на розмір частинок солей приведено в табл.1.
Відомо, що розмір часток залежить також від перенасиченості
розчину: при високому перенасиченні розчину формуються більш
дрібні частинки. У якості одного з основних компонентів, відповідальних за розміри часток при формуванні солей металів у водноорганічних розчинах нами запропоновано різні природні модифікатори вуглецевмісні сполуки, зокрема, сахариди в кількості від
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Таблиця 1
Вплив спиртів на розмір частинок солей
Атомність спирту

Розмір частинок, мкм

Без спирту

1,0–2,0

Одноатомний

0,1–0,25

Двоатомний

0,07–0.1

Триатомний

0,03–0.05

Поліатомний

0,01–0,03

1–2% від маси солей металів. З перенасичених розчинів на центрах
їх кристалізації утворюються зародки твердої фази солей металів,
і відбувається їх подальший ріст.
В’язкість розчину значною мірою визначається температурою
проведення експерименту, а також додаванням інших компонентів
і з її збільшенням вміст твердої фази наближається до рівноважного стану. Швидкість кристалізації пропорційна абсолютній температурі. Чим нижча кінцева температура в розчині, що містить модифікатори, тим дисперсніший осад. Тому, солі металів формують при
ступені перенасичення 1.5–1.6 і температурі 5–10 °С, що дозволяє
одержувати осади в нанодисперсному діапазоні.
Крім того, модифікатори, будучи відновниками, ускладнюють
окиснення комплексних сполук металів у розчинах і вони не кристалізуються.
Паралельно із перенасичених розчинів на гранях зародків
модифікаторів при введенні реагенту-осаджувача лимонної (аскорбінової) кислоти утворюються їх солі Fe-Co-Ni (Sуд.= 1.45 м2/г),
утримувані ними у зваженому стані.
Проведені дослідження показали, що солі металів можна одержувати й у відсутності вуглеводів, але в цьому випадку зменшується дисперсність осадів і збільшується їх схильність до утворення
агломератів. Питома поверхня солей металів при цьому була на
рівна 0.98–1.26 м2/г (табл. 2).
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Таблиця 2.
Значення питомої поверхні і розмір частинок цитратів Fe-Co-Ni
№

Порошок

Питома
поверхня,
Sпит., м2/г

Розмір частинок,
мкм, розрахований із величин
питомої поверхні

1

Fe (з вуглецем)

0.94–1.10

0.01–0.03

2

Fe (без вуглецю)

0.82–0.79

0.05–0.07

3

Fe-Co-Ni (з вуглецем)

1.45–1.52

0.015–0.025

4

Fe-Co-Ni (без вуглецю)

0.98–1.26

0.02–0.05

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО
ХВИЛЕВОДУ ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ
Шелест Я.О.
V курс, група ЕА-51/15М,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої», Інженернотехнологічний інститут ВМУРоЛ «Україна», тел. 063-156-33-74
Плешка Т.Є.
IV курс, група ДЕ-21,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. 067-575-30-98
Науковий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с.

В якості звукопроводу у пристроях на ПАХ використовуються
акустичні кристали різних зрізів [1]. У той же час використання
хвилеводів дозволяє більш раціонально використовувати площу
підкладки, значно підвищувати густину акустичної потужності,
інтегрувати пристрої на ПАХ з електронними елементами на одній
підкладці [2].
Метою досліджень є розробка математичної моделі плівкового
хвилеводу ПАХ на базі п’єзоелектричної структури ZnO–SiO2пл.
(рис. 1).
Направлене поширення ПАХ в плівковому хвилеводі характеризується дисперсією фазової швидкості хвилі, що виникає
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в результаті впливу багаторазових відбиттів хвилі на границях хвилеводу. При цьому може спостерігатися багатомодовий процес поширення ПАХ, при якому кожна мода має свою фазову швидкість та
критичну частоту. Це буде призводити до виникнення небажаних
фазових зсувів у вихідному сигналі ПАХ-пристрою.
Для моделювання хвилеводу ПАХ нами була використана експериментальна залежність фазової швидкості ПАХ VS в необмеженій плівковій структурі ZnO–SiO2пл. [4], апроксимацією якої отримана аналітична залежність фазової швидкості ПАХ VS у вигляді:

VS = VR exp[–1,412h/λ + 1,811(h/λ)2],

(1)

де VR — швидкість релеївських хвиль на підкладці; h — товщина
плівкового покриття; λ — довжина ПАХ.

Рис. 1. Поперечний переріз ПАХ-хвилеводу

Рис. 2. Залежності фазової швидкості ПАХ у хвилеводі
від нормованої товщини плівки
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Це дозволило отримати дисперсійне рівняння для ПАХ-хвилеводу у вигляді:
(2)
де β = V/VS; V — швидкість ПАХ у хвилеводі; G = d/h; m = 0, 1,
2… — номер моди хвилеводу ПАХ.
На рис. 2 представлено результати розрахунків фазової швидкості ПАХ у хвилеводі для фундаментальної та антисиметричної
моди, які дозволяють визначати конструктивні параметри для
забезпечення одномодового режиму поширення хвилі.
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Поверхневі акустичні хвилі (ПАХ) широко використовуються
в системах формування та обробки інформаційних сигналів, перетворювачах фізичних та механічних величин [1, 2]. Крім цього,
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вони починають активно впроваджуватися в системи безпровідних
пасивних сенсорів та ідентифікації об’єктів, що отримали назву
«радіомітка» [3, 4].
У цій роботі обґрунтовується можливість створення системи
радіочастотної ідентифікації на базі радіомітки на ПАХ із стисненням вхідного сигналу радіозапиту та дозволяє забезпечувати режим
множинного доступу [4].
Система радіочастотної ідентифікації, зазвичай, складається з
пристрою опитування та обробки інформації (ПООІ) та декількох
радіоміток. Радіусом дії системи називається максимальна відстань
між радіоміткою та ПООІ, при якій приймач ПООІ може виділити
корисний сигнал мітки для подальшої обробки та оцінки на фоні
перешкод та шумів.
Робота пристрою опитування та обробки інформації поділена на два етапи: перший — запит, під час якого передавач через
антену надсилає сигнал радіозапиту на всі пристрої в радіусі дії
системи; другий етап — прийом від радіоміток сигналів радіовідгуку.
Під час радіозапиту, від ПООІ узгоджений сигнал радіозапиту
через радіоканал поступає на антени радіоміток на ПАХ. Антена
перетворює радіосигнал в електричний сигнал, що поступає на
вхідні/вихідні перетворювачі радіоміток, що виконують перетворення електричних сигналів в поверхневі акустичні хвилі, виконуючи при цьому її стиснення. Імпульс ПАХ рухається у напрямку
масиву електродів, які частково відбивають ПАХ у зворотному
напрямку. Зворотна хвиля, проходячи під структурою електродів
вхідних/вихідних перетворювачів, завдяки прямому п’єзоефекту
збуджують вихідні кодовані послідовності сигналів з подальшим їх
випроміненням через антену. Приймач ПООІ, що через радіоканал
зв’язаний з радіомітками на ПАХ, після надходження на нього сигналу радіовідгуку здійснює його обробку (підсилення, фільтрацію,
кореляційний аналіз тощо).
Особливість запропонованої радіомітки — конструкція вхідного/вихідного перетворювача ПАХ, який призначений для узгодженої фільтрації сигналу радіозапиту з частотною модуляцією.
У вихідному масиві відбивальних електродів кодова послідовність
формується за рахунок того, що сувора впорядкованість в чергуванні електродів протилежної полярності (+ – + – + – + –+ –) місцями змінюється (для прикладу, + – + – – + + – – +).
Таким чином, можна довільно задавати фазу високочастотної
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несучої всередині сигналу радіовідгуку і використовувати запропоновану радіомітку на ПАХ для ідентифікації великої кількості
об’єктів.
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У Збройних силах України військова автомобільна техніка
є одним з основних засобів забезпечення рухомості військ.
Технічний стан автопарку в цілому характеризується понаднормативними термінами служби, зниженням експлуатаційної надійності. З кожним роком техніка має властивість зношуватися і, як наслідок, потребує дедалі більших матеріальних, трудових і фінансових
витрат на підтримання належного рівня її боєздатності.
Метою роботи є підвищення ефективності системи технічного
обслуговування і ремонту військових автомобілів шляхом вдосконалення методу визначення раціонального режиму їх обслуговування на базі діагностичної інформації про фактичну витрату палива. Об’єкт дослідження — система технічного обслуговування
і ремонту рухомого складу військового автотранспорту.
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У роботі використовуються аналітичні й експериментальні
методи досліджень, що базуються на принципах системного аналізу з використанням основних положень планування експериментів, теорії диференційних рівнянь, методів чисельного аналізу, теорії імовірностей і математичної статистики із застосуванням
комп’ютерної техніки. Експериментальні дослідження проводилися на натурних стендах і в умовах військової частини Укроборонпрому.
Проведений аналіз методів оцінки паливної економічності
автомобілів і розрахунку витрати палива, а також засобів вимірювання витрати й кількості рідкого моторного палива показав, що
витрата палива залежить від стану пов’язаних між собою елементів
системи «водій — автомобіль — дорога — середо-вище», конструктивних та експлуатаційних чинників і може бути використаний як
більш чутливий показник щодо вибору раціональної періодичності
профілактичних впливів.
Реалізація раціональних режимів технічного обслуговування на
основі інформації про фактичну витрату палива є комплексне завдання, що включає в себе вибір методів і засобів контролю витрати
палива, розробку методів збору й математичної обробки первинної
інформації та програмного забезпечення. Її практичне вирішення
дозволяє реалізувати нову концепцію профілактичного обслуговування і ремонту транспортних засобів за їх фактичним технічним
станом на основі діагностичної інформації при індивідуальному
підході до автотранспорту з використанням сучасних методів контролю.
На основі виконаних експериментів визначено числові характеристики розподілів основних показників експлуатаційної надійності військових автомобілів загального призначення та рівнів
розвитку виробничо-технічної бази системи технічного обслуговування. Це дало змогу вдосконалити відому раніше математичну модель, скласти загальний алгоритм, програму імітаційного
моделювання організаційно-технічної взаємодії між сферами
використання та ремонтно-обслуговуючою базою і на основі її
реалізації визначити раціональні періодичності діагностування за
критерієм гарантування безвідмовної роботи військового автотранспорту у наступному періоді їхньої експлуатації після чергового діагностування.
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Безперечним є той факт, що в розвинених країнах транспортним системам приділяється особлива увага. Загальновідомо, що
стан та рівень розвитку транспортно-дорожнього комплексу тісно
корелює з ефективністю економічної системи та рівнем соціальних
стандартів. Тому хаос притаманний економіці України притаманний і транспортній системі України. Як результат транспортомісткість ВВП України в чотири рази більша ніж в країнах Заходу.
Ця проблема не має належної уваги зі сторони влади та засобів
масової інформації щодо публічного її обговорення. За витратами
енергоносіїв транспорт знаходиться на другому місці після комунальної сфери. Маючи свої проблеми в розвитку та функціонуванні транспорт акумулює на собі проблеми споживачів транспортних
послуг в контексті неефективних ринкових перетворень та нераціональної просторової організації виробництва.
Це також притаманно і обраному для дослідження підприємству — комунальному автотранспортному підприємству Солом’янського району м. Києва розміщеному за адресою: 03056, м. Київ,
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вул. Залізнична, 14. Підприємство існує більше 40 років, за час
існування зазнавало багато організаційно-штатних змін та перепідпорядкувань, але за цей час істотної реконструкції не зазнавало.
Автопідприємство є змішане і виконує перевезення народногосподарських вантажів та пасажирів по району, місту, області, Україні та
поза її межами. Рухомий склад підприємства на цей час складається з автобусів та вантажних автомобілів загальної кількості 195 одиниць виробництва України та країн СНД.
Метою дослідження було розробити проект технічного переоснащення дільниці з діагностування та технічного обслуговування
ходової частини сучасних автобусів та вантажних автомобілів
виробництва країн СНД, Китаю та ЄС.
В перебігу дослідження проведений технологічний розрахунок з
визначенням складу виробничо-технічної бази підприємства при
існуючому обсязі наданих послуг спрямований на їх подальше
збільшення.
Також проведені розрахунки чисельності робітників виробничих підрозділів, площ виробничих і допоміжних приміщень.
Виконано розрахунки штучного і природного освітлення, вентиляції та опалення. В конструкторсько-технологічній частині більш
детальніше розглянута дільниця з діагностування та технічного
обслуговування ходової частини вантажних автомобілів. Розглянуті
варіанти планування дільниці, перелік необхідного технологічного
обладнання та інструменту.
Пропонується переоснащення дільниці новітнім обладнанням,
заміна застарілих методів ремонту та діагностики сучасними.
Зокрема для діагностики геометрії ходової частини автомобіля пропонується впровадити новітнє обладнання німецького виробництва: стенд аналізу геометрії ходової частини CURA R 2000, а також
стенди розвал — сходження для легкових автомобілів ATT того
самого виробника.
Техніко-економічні розрахунки оцінюють загальну вартість
проекту в 267 тис. грн. з розміром необхідних залучених інвестицій
в 183 тис. грн. Базуючись на визначених кількісних показниках
виробничої діяльності СТО, технічних характеристик виробничотехнічної бази та розрахованого доходу від виробництва термін
окупності проекту складе 0,96 року.
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Дані дослідження виконувалися засобами вимірювальної техніки,
внесеними в державний реєстр України, з використанням стандартних методів: 1) скануючої (растрової — РЕММА-102А, № 3-2004)
і трансмісійної (що просвічує — ПЕМ-УМ, № 4-92) електронної
мікроскопії; 2) енерго-дисперсійного спектрального (EDS) та хвильового рентгенівського (WDS) мікроаналізу; 3) рентгенофазового
аналізу
(ДРОН-4.13);
4)
рентгенівської
флюориметрії
(EXPERT 3L).
Скануюча (растрова) електронна мікроскопія. Фрактографічні
дослідження структури та хімічного складу поверхні зразків після
триботехнічних випробувань проводилися на растровому електронному мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-102А з комп’ютерним керуванням (Сумське ВАТ «Selmi», м. Суми, Україна). Це
універсальний прилад для дослідження мікроструктурних характеристик твердих тіл при збільшеннях у 400–5000 разів, прискорюючій напрузі 0,5–30 кВ, діапазоні елементів, що аналізуються, від 5В
до 92U. Основне призначення приладу полягає у відтворенні за
допомогою електроннопроменевої трубки тривимірного зображення поверхні зразка за загальноприйнятою методикою. При цьому
можливе дослідження мікротопографії грубих поверхонь і масивних зразків, що не представляється можливим у випадку традиційних методів оптичної (світлової) і, що просвічує, (трансмісійної)
електронної мікроскопії. Розрізнення на зображенні при задовільних умовах зйомки може досягати 5–6 нм, а значна глибина фокусу, яка виникає внаслідок малого кута випромінювання електронного пучка (зазвичай приблизно 10 мрад), більш ніж в 300 разів
перевищує глибину фокуса в світловому мікроскопі, що працює в
аналогічних умовах.
Взаємодія електронів первинного пучка з матеріалом досліджуваного зразка призводить до появи: зворотно розсіяних електронів;
повільних і швидких вторинних електронів; електронів, що поглинені зразком; ОЖЕ-електронів; електромагнітного і рентгенівського випромінювання.
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Трансмісійна (що просвічує) електронна мікроскопія (ТЕМ).
Дослідження мікроструктури та фазового складу тонких поверхневих шарів зразків після триботехнічних випробувань проводилися
на електронному мікроскопі, що просвічує, з системою
комп’ютерного управління ПЕМ-УМ. За допомогою мікроскопа
можливо проводити візуальне спостереження і фотографування
зображення об’єкта в широкому діапазоні збільшень, отримувати
дифракційні картини від об’єктів. Мікроскоп являє собою складний електронно-оптичний прилад і може працювати в наступних
режимах:
– малих збільшень;
– великих збільшень в основному або контрастному режимах
роботи;
– мікродифракції в основному або контрастному режимах
роботи.
Для формування зображення ТЕМ застосовується монокінетичний пучок швидких електронів, що прискорений високою
напругою (50–100 кВ або навіть 1 MB), які фокусуються електронними лінзами (електричним або магнітним полем). Зображення
об’єкта проектується на флуоресцуючий екран або фотопластинку.
Хід променів в електронному, що просвічує, та оптичному мікроскопі практично ідентичний, високе розрізнення ТЕМ досягається
виключно за рахунок короткої довжини хвилі електронного променя. Щоб електронний пучок пройшов у мікроскопі весь шлях (до
100 см) без зіткнень, у колоні мікроскопа застосовується високий
вакуум.
У формуванні зображення ТЕМ беруть участь лише ті електрони, які при проходженні через об’єкт розсіюються на порівняно
малі кути; електрони, які розсіюються на великі кути, затримуються апертурною діафрагмою і не беруть участі у формуванні зображення. Тому важливою умовою для спостереження в ТЕМ є товщина об’єкта, яка не може перевищувати 100 нм, а зазвичай становить
від 20 до 30 нм. До числа недоліків ТЕМ слід віднести складність
приготування зразків і можливість появи «артефактів» у визначенні структури.
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Енерго-дисперсійний спектральний (EDS) та хвильовий рентгенівський (WDS) мікроаналіз застосовувалися у вигляді додаткових систем до універсального приладу РЕММА-102А для визначення кількісного та якісного хімічного складу поверхневих шарів.
Кількісні результати хімічного аналізу розраховувалися методом
ZAF-корекції. Детектування кількісного мікрорентгеноспектрального аналізу ZAF-4FLS, що використовувався в даній роботі,
заснований на застосуванні еталонів відомого складу. При проведенні кількісного мікроаналізу визначається величина відношення
інтенсивностей рентгенівського випромінювання досліджуваного
елемента в зразку та еталоні.
Однак, у ряді випадків, стандартна програма автоматичного
розрахунку концентрацій дає великі похибки. Це пов’язано із взаємним впливом профілів характеристичних ліній елементів.
У цьому випадку набагато більш достовірні результати розрахунку
вмісту елементів можуть бути отримані за допомогою підпрограми
ручного розрахунку концентрації. Ця підпрограма оперує не реальним проявом піків елементів, а їх площами.
Рентгенофазовий аналіз заснований на детектуванні характеристичного рентгенівського випромінювання, що генероване
в зоні взаємодії первинного пучка прискорених електронів із
зразком. Аналіз може здійснюватися двома видами спектрометрів з дисперсією: по енергії рентгенівських квантів і по довжині
хвилі рентгенівського випромінювання. В роботі, що розглядається, для визначення фазового складу поверхонь зразків і
кристалічної структури матеріалів, визначення параметрів
решітки, виявлення різних типів дефектів, аналізу напруженого
і текстурованого стану використовувався рентгенівський дифрактометр ДРОН-4.13 (ВАТ НВП «Буревісник», м. СанктПетербург, Росія), внесений до Держреєстру України як засіб
вимірювання з дисперсією за довжиною хвилі рентгенівського
випромінювання.
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Рентгенофазовий аналіз проводився за дифрактограмами
для визначення фазового складу зразків поверхонь тертя методом порівняння міжплоскостних відстаней, що отримані при
розрахунку експериментальної дифрактограми, з даними електронної бази ASTM (PDF2) Американського товариства випробувань і матеріалів. При роботі дифрактометра ДРОН-4.13
використовується явище дифракції рентгенівських променів
від атомних площин кристалічної решітки зразка, що досліджується.
Рентгенофлуоресцентний аналіз визначення хімічного складу
поверхонь тертя на досліджених зразках проводили на аналізаторі
EXPERT 3L (ВАТ НВП «Інститут аналітичних методів контролю»,
м. Київ, Україна) за стандартною методикою. Діапазон хімічних
елементів, які реєструються, від 12Mg до 92U. Аналізатор є універсальним прямопоказуючим приладом, який оперативно без зміни
калібрувань і переналаштування визначає масові частки (%) хімічних елементів у зразках невідомого складу і довільної форми. Згідно
ДСТУ 3215-95 Держспоживстандарт України атестує аналізатор як
засіб для безпосереднього прямого вимірювання масової частки
хімічних елементів у зразках сплавів.
В аналізаторі реалізований метод рентгенофлуоресцентного
аналізу (РФА) речовин. Перевага цього методу перед іншими —
повне збереження об’єкта аналізу від пошкоджень: неруйнівний
контроль для об’єктів аналізу. Метод дозволяє визначати склад
шару речовини об’єкта, що аналізується, товщиною від 10 мкм
до 1 мм в залежності від щільності і складу шару. Принцип дії
РФА полягає в збудженні атомів об’єкта контролю зовнішнім
джерелом іонізуючого випромінювання та подальшої реєстрації
характеристичного рентгенівського випромінювання (ХРВ) атомів. Енергія ХРВ однозначно пов’язана зі структурою рівнів
атома конкретного хімічного елементу. Для якісного аналізу
достатньо за допомогою рентгенівського спектрометра визначити енергії ліній ХРВ від об’єкта і по їх значенню ідентифікувати
наявні елементи. Кількісний аналіз базується на затвердженні
пропорційності між інтенсивністю ХРВ елемента і його вмістом в
об’єкті контролю.
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У підручнику «Будова й експлуатація автомобілів» (авт. Кислов В.Ф., Лущик В.В.) зазначено, що більшість сучасних легкових
автомобілів мають без рамну конструкцію. За раму в цьому разі
править кузов, який у місцях кріплення двигуна, агрегатів трансмісії та підвісок має спеціальні підсилення. Кузов складається із сталевого суцільнозварного корпусу, до якого прикріплено капот двигуна, передні й задні крила, двері, кришку багажника,
облицювання фар та радіатора, передній та задній буфери, накладку та інше. У середині кузова розміщено сидіння для водія
та пасажирів.
Для кожного власника легкового автомобіля відомо, що кузов є
найбільш вразливою частиною автомобіля. Найбільший вплив на
кузовну частину легкового автомобіля відбувається саме під час:
зміни температурного режиму; випадання опадів у вигляді снігу або
дощу; впливу прямих сонячних променів; хімічних реагентів,
якими посипаються дорожні шляхи в зимовий період; незадовільне
покриття доріг та багато інших факторів.
Технології ремонту кузова легкового автомобіля включає в себе
кілька напрямків усунення дефектів на одному з основних елементів конструкції автомобіля. Ремонт кузова підрозділяється на
локальний і повний.
Локальний ремонт здійснюється при незначних пошкодженнях
кузова, які не призвели до деформації окремих його частин. За
допомогою локального ремонту ліквідується наступні дефекти:
сколи, неглибокі подряпини; невеликі за своїм діаметром вм’ятини; первинні осередки корозії метала.
Видалення незначних подряпин та сколів можливо здійснити за
допомогою різних спеціалізованих «автоолівців» та поліролів.
Якщо вм’ятина незначна, без порушень лакофарбового покриття, її
можна усунути за допомогою несильного натиску на метал з внут316
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рішнього боку легкового автомобіля. Для цього необхідно забезпечити доступ до протилежного боку кузова методом демонтажу частини внутрішньої оббивки.
У випадку виявлення більш глибокої вм’ятини (без наявності
сколів на лакофарбній поверхні) можна скористатись на ковальнею
та гумовою киянкою. Для цього на ковальню покривають декількома шарами тканини, яка попереджує вірогідність пошкодження
фарби на зовнішній поверхні частини кузова, яка вирівнюється.
Сильні вм’ятини зі сколами лакофарбного покриття випрямляються як було зазначено вище, але на кінцевому етапі роботи необхідно прибрати сліди сколів.
Існує метод усунення вм’ятин, суть якого полягає в тому, що
пошкоджена поверхонь кузова підлягає нагріванню до високої
температури, після чого її різко охолоджують. Автомайстерні
виконують такі роботи на спеціалізованому професійному обладнанні для нагріву, керувати яким може лише спеціально навчений
оператор.
У цьому випадку в процесі відновлення кузова обов’язково
контролюється всі його геометричні параметри. Зробити це
можливо тільки на професійному комп’ютерному обладнані,
яке експлуатується на сучасних станціях технічного обслуговування, тому виконувати повний ремонт власними силами спеціалісти категорично не рекомендують з наступних причин:
неякісне зварювання або рихтування кузова може призвести до
погіршення його візуального сприйняття; не професійно
виконана витяжка кузова призводить до порушення загальної
геометрії, що веде за собою відхилення від норми у роботі ходової частини автомобіля, зниженню періоду експлуатації
автомобільних покришек.
Отже, технології ремонту кузова визначаються характером
пошкодження його поверхні; можливостями станції технічного
обслуговування, на професійному рівні, вчасно діагностувати усі
недоліки як під час експлуатації легкового автомобіля, так і після
дорожньо-транспортної пригоди.
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Кевлар відноситься до полімерних композиційних матеріалів,
які складаються з полімерної матриці та наповнювача — кевларового волокна, або тканини з цього волокна. В промисловості цей
матеріал відомий під назвами кевлар (США), СВМ (Росія), тварон
(Європа). За складом і структурою вони дуже схожі. Однак, оскільки кевлар був першим (виготовлений у 1965 р.), його назву
використовують в якості терміна, що охоплює групу подібних матеріалів.
Кевлар (англ. kevlar) являє собою пара-арамідне синтетичне
волокно, яке складається з довгих молекулярних ланцюгів, вироблених з поліпара -фенилентерефталаміду. Між собою ланцюги жорстко скріплені міцними зв`язками, які надають цьому матеріалу
специфічні властивості: високе значення міцності, твердості і жорсткості і, як наслідок, — малу розтяжність. Крім того кевлар характеризується високим електроопором, хімічно стійкий, має низький
коефіцієнт термічного розширення, ударо- і тріщиностійкий, вогнестійкий — здатний до самотушіння тощо. Кевлар зберігає міцність при низьких температурах (до –196 °С). Більш того, при зниженні температури він стає міцнішим. При нагріванні кевлар не
розплавляється, а при температурі 430…480°С розкладається. При
температурі вище за 150 °С міцність кевлару починає зменшуватися. Наприклад, при температурі 160 °С межа міцності зменшується
на 10…20%, а при 250 °С кевлар втрачає 50% своєї міцності.
Композит із кевлара на основі епоксидної матриці ЭД-20 характеризується такими фізико-хімічними властивостями: щильність —
1,3 т/м3; межа міцності — 1600 МПа; модуль пружності при розтяганні — 70 ГПа.
З початку матеріал був розроблений для армування автомобільних шин; в цій якості він використовується і зараз. Крім того кевлар використовують в якості арматури в композиційних матеріалах,
які характеризуються високою міцністю і легкістю. З кевлару виготовляють легкі бронежилети та інші елементи броні, наприклад,
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при виробництві броньованих автомобілів, військових касок тощо.
Було визначено, що жилет з семі шарів тканей з кевлару здатний
захищати людину від куль 38 калібру. Однак, для куль більшого
калібру треба застосовувати більшу кількість шарів. Було визначено також, що здатність захисту від куль зменшується при намоканні, після прання, під дією ультрафіолету. В звязку з цим було розроблено водостійкий жилет з покриттям з тканини , що
перешкоджає дії сонечного променю та інших негативних факторів. З кевлару виготовляють також спортивні шлеми, деталі літаків
, ракетки настільного тенісу, обувь і одяг для спортсменів, спортивні човни і весла, щогли яхт, повітряні кулі тощо. Його використовують для армування мідних і волоконно- оптичних кабелів (волокна вздовж всієї довжини кабеля запобігають його розтяганню і
розриву). Його також застосовують в якості армуючого компонента у змішаних тканинах, що надає виробам стійкість проти розтягуючих, абразивних та ріжучих дій. З цих тканин виготовляють
рукавички і захисні елементи у спортивному одязі для мотоспорту,
сноубордінгу тощо. З нього також виготовляють антипрокольні
устілки для взуття. Кевлар являє собою матеріал не тільки міцний,
но і красивий. Чистый материал має золотистий колір, близький до
телесного, але виготовляють його і іншого кольору. Цей факт суттєво розширює спектр застосування кевлара у виробництві декоративних деталей, таких, як дверні та інші элементи автомобіля.
Впровадження кевлару в різні галузі триває.

МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН В АВТОСЕРВІСІ
ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
Матвійчук О.М.
V курс, група ЗОА-51,
Інженерно-технологічний інститут
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Науковий керівник: Захарченко А.В., доцент

При встановленні цін на послуги станція має знайти важелі для
стимулювання збуту. Ними можуть бути:
– безкоштовне діагностування автомобілів у дні чи години
спаду попиту;
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– знижка ціни для постійних клієнтів на 10–20 відсотків;
– знижка ціни в ранкові години, коли станція незавантажена;
– знижка ціни в дні чи місяці, коли зменшується попит;
– безкоштовна перевірка складу відпрацьованих газів, але платне регулювання складових системи керування двигуном;
– знижка цін у випадках, коли немає роботи: краще виконати
роботу за мінімальну ціну (ціну беззбитковості), аніж взагалі не
мати роботи.
Якщо на шляху до вашої станції автовласникові трапиться ще
декілька СТО, то він проїде повз них і прямуватиме до вас за умови,
що ціни у вас нижчі [1].
У Німеччині ви ніколи або дуже рідко побачите ціну 1, 5, 100 чи
1000 Ђ. Усі ціни там закінчуються цифрами 5, 7 чи 9. Як ви гадаєте:
чому там такі «заплутані» ціни? Очевидно, тому, що спрацьовує
психологічний фактор [2].
Таким чином, при ціноутворенні слід враховувати кінцеве
сприйняття ціни споживачами. Не менше значення при цьому має
й те, як сприймають ціни продавці послуг та товарів. Можна не
сумніватися, що до завищення цін вони ставитимуться негативно,
бо на практиці це призводить до поділу робіт на вигідні та невигідні. Якщо ціна завищена на трудомісткість робіт, то вона буде вигідною для виконавців цих робіт. І навпаки.
Слід простежувати встановлення цін на роботи, що пов’язані
між собою. Так, запровадивши невисоку ціну на регулювання геометрії керованих коліс, доречно підвищити ціни на супутні роботи:
низька ціна на основну роботу приверне до станції клієнта, а від
більшої ціни на супутні послуги йому нікуди буде дітись.
Приваблюючими для споживача є ціни «із зарахуванням»,
тобто, коли з них виключається вартість зданих старих акумулятора чи запасних частин. Доцільно робити «сезонні» скидки на послуги — узимку, коли завантаження станції менше. Або, наприклад,
у вранішні години, у вихідні дні чи в пізно вечірній час, коли, як
правило, на станції затишшя. Сьогодні вже часто практикується на
СТО скидка за вартість комплексу робіт для постійних клієнтів, що
сприяє зростанню попиту на послуги [3].
Можна зробити клієнтам і такий подарунок: перед святом, коли
всі готуються до нього, і після свята, коли вже треба прощатися з
дозвіллям, — знижка ціни на послуги з обслуговування автомобілів
може викликати інтерес у клієнтів і збільшити їх приплив
на станцію.
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Мабуть, правильно вчиняють ті станції, які по справедливості
визначають нижчі ціни для, скажімо, пенсіонерів, інвалідів тощо.
Це характеризує станцію як таку, що має соціальну орієнтацію, від
чого її репутація тільки підвищується [4].
Висновки. Значний вплив на формування ціни має середовище, в якому живуть споживачі. Якщо людина звикла, точніше, змушена, споживати прості та дешеві продукти і товари, то вона дуже
негативно сприйматиме ціни, що не відповідають її уявленню про
справедливі ціни. І навпаки: низька ціна може стати перешкодою
для користування послугами станції людині забезпеченій, яка має
високий рівень споживання. Отже, як бачимо, ціна повинна враховувати не лише економічні, але й соціальні фактори.
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ПІДШИПНИКИ
З ВБУДОВАНИМ АКТИВНИМ СЕНСОРОМ
Пащенко Богдан
аспірант
Національний університет харчових технологій,
Київ, Україна
Науковий керівник: Кадомский С.В., к.т.н., доцент,

Датчик швидкості колеса є одним з найбільш важливих на
транспортному засобі і використовуються не тільки для ABS, але і
для різних систем управління.
Датчики еволюціонували від пасивних, які складаються з котушки і пульсуючого кільця, до активних, які використовують магнітні датчики, такі як різноманітні мікроелементи, що дозволяють
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Рис. 1. Датчики ABS інтегровані у підшипники

послідовне виявлення швидкості обертання від повільної до швидкісної їзди.
NTN є розвинутим технологічним блоком, де датчики інтегровані в маточину підшипників з магнітними кодерами з приєднаним
вбудованим датчиком ABS(також вбудований у маточину підшипників) або з будованим датчиком підшипника з підвищеною надійністю.
У той час як підшипники з датчиками обертання використовуються в промислових машинах і оснащені вихідним допуском
в кілька десятків імпульсів на оберт, попит на більш високий
допуск збільшується разом з розвитком систем управління. Проте,
збільшення допуску на перевищення висоти намагніченості кодера, виникає зменшення магнітної сили. Таким чином виникла нова
технологія NTN-SNR, яка покликана покращити можливості сенсорних датчиків і має на меті розробити датчик високого допуску з
можливістю виявлення конверсії.

Рис. 2. Інтеграція датчика з високою роздільною здатністю:
1 — датчик високої роздільної здатності; 2 — резинова матриця; 3 —
ущільнення; 4 — магнітний датчик; 5 — ущільнення з магнітним кодером
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Ця технологія контролю обертання має допуск, в 40 разів вище,
ніж попередні аналоги, навіть якщо датчик виконаний у поєднанні
зі звичайними магнітними кодерами. NTN-SNR також має тунельний магнітоопір ний ефект (TMR) — елемент з високою чутливістю, що є магнітним датчиком наступного покоління і, як очікується, зможе використовуватися як додатковий пристрій в якості
магнітного датчика з великим повітряним зазором.

а

б

Рис. 3. Підшипники ковзання обладнанні датчиком обертання
з високою роздільною здатністю:
а — для ведучого колеса; б — для веденого колеса.

Такі сенсорні датчики (MPS40S) відповідають по специфікації
усім вимогам, необхідної для роботи транспортних засобів та технологія NTN матиме своє використання в маточинах підшипниках.

НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
НА НОРМИ ВИКИДІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ
АВТОМОБІЛІВ
Пащенко Богдан,
аспірант
Національний університет харчових технологій,
Київ, Україна
Науковий керівник: Кадомський С.В., к.т.н., доцент,

Основною часткою забруднення атмосфери є відпрацьовані
гази автомобілів. До 2000 року в Україні діяв один єдиний стандарт
ГОСТ 17.2.2.02.-87, який регламентував рівень викидів оксиду вуглецю (СО) і вуглеводнів (СnHm) на холостому ході. Рівень димності дизельних двигунів регламентувався ГОСТ 21393-75
323

Секція 16.3

Сучасні інженерні технології:

«Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов». Згадані
стандарти не враховували тип палива, температурний режим двигуна, була відсутня протокольна форма результату вимірювань,
похибка вимірювань не відповідала сучасним вимогам. У 2004 році
з’явились національні стандарти: ДСТУ 4276-04 Норми і методи
вимірювань димності у відпрацьованих газах автомобілів з дизелями або газодизелями та ДСТУ 4277-04. «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах
автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі», що регламентують норми димності та токсичності відпрацьованих газів
від АТЗ, що працюють на бензині або газовому паливі. Вимоги орієнтовані на експлуатаційників АТЗ. Перевірка автомобілів проводиться на СТО, стоянках АТЗ, гаражах, АТП, за допомогою газоаналізатора, який діагностує екологічний стан автомобіля.
Аналіз вимог національних стандартів України та відомих європейських нормативів Євро 2, 3, 4, 5, доводить, що вони є різними
нормативами і пряме їх порівняння немає сенсу. Згідно ДСТУ 4277
вимірюється відносний вміст СО і СН, а нормативи Євро регламентують масові викиди в г/км СО, СН і NOx на одиницю пробігу
для легкових автомобілів і г/кВт·год для вантажних. Значно відрізняються методи і прилади для вимірювання. Згідно з національними вимогами застосовується тільки інфрачервоний метод вимірювання, а за нормами Євро — інфрачервоний для вимірювання СО,
хемілюмінесцентний для вимірювання NOx, полум’яно-іонізаційний для вимірювання вуглеводнів СnНm. Автомобіль перевіряється
на холостому ході, що фактично можна провести навіть у польових
умовах. Випробування згідно з нормативами Євро вимагає складного і коштовного обладнання, вимагає введення європейських
стандартів на бензин і дизельне паливо (за вмістом сірки національні стандарти на бензин допускають її наявність у бензині
у 2,5 рази більше, ніж європейські).
Міжнародний стандарт [ISO 3930:2000/OIML R 99:2000.
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions (Засоби вимірювання шкідливих викидів).] встановлює загальні технічні, у тому
числі метрологічні вимоги і методи випробування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), а саме газоаналізаторів, якими вимірюють
об’ємні частки певних компонентів газових викидів колісних транспортних засобів, та визначає умови, за яких такі ЗВТ повинні відповідати всім вимогам документів Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML) до їхніх експлуатаційних характеристик.
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Інший стандарт [ISO 3929:2003. Road vehicles — Measurement
methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance
(Колісні транспортні засоби. Методи вимірювання шкідливих газових викидів під час технічного контролю чи технічного обслуговування)] визначає процедуру, методику прямого вимірювання концентрації викидів токсичних газів від колісних транспортних
засобів під час контролю чи ТО.
Основним нормативно-правовим актом, в якому регламентуються вимоги до газоаналізаторів відпрацьованих газів є «Технічній
регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки»
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009
№ 332).(далі ТР), в Додатку 10 якого викладено вимоги до технічних і метрологічних характеристик газоаналізаторів .
При порівнянні вимог стандарту ДСТУ 4277 і ТР виявлено, що
вони суттєво відрізняються: у першому нормуються і вимірюються
викиди двох газів (СО і СН), у ТР та ISO 3929:2003 — (CО, CН, CО2,
О2), різні діапазони вимірювання, різні похибки тощо. Тому на цей
час доцільне розробляння національного стандарту, гармонізованого з ISO.

БЕЗПНЕВМАТИЧНІ ШИНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Пащенко Богдан,
аспірант, Університет «Україна»
Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор,

Високі технології не тільки прагнуть удосконалити показники
потужності і економічності автомобіля, але і вирішити проблему
спущених шин. Так, на ринку з’явилися унікальні безповітряні
покришки, яким не страшні проколи.
Першими безповітряні шини запатентували в 2005 році
Michelin, назвавши своє творіння Tweel (шина (tyre) + колесо
(wheel)). Використовують їх на все тій же спецтехніці, скутерах та
інвалідних візках, але конструкція все ще не дороблена для високих
швидкостей. Конструктивно Tweel являє собою систему цілісних
маточин, що прикріплені до півосі. Навколо них розташовані
поліуретанові спиці, з’єднані в певній послідовності. Через спиці
проходить розтяжний хомут, формуючи зовнішній край шини.
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Конкурентом для Michelin стала компанія Polaris, продемонструвавши своє бачення «шин майбутнього». Конструктивно вони
досить схожі, але в Polaris внесли одне поліпшення: спиці замінили
на систему сот на зразок бджолиного вулика. Плюс застосували
власної розробки інші композиційні матеріали. Стали помітні
переваги новинки: отримані осередки в залежності від швидкості
руху виявляють різні параметри жорсткості: то вони жорсткі, то
вони гнучкі, а як наслідок — краще підтримується форма колеса
разом з хорошим поглинанням нерівностей.
Безповітряні шини Bridgestone показали світу свій «малюнок»:
тепер в профілі закручуються в обидві сторони спиці, завдяки яким
шина стає більш пружною. Втім, практика показала можливість
застосування подібної конструкції лише в гольф-карах: максимальна швидкість обмежується вже навіть не 80, а 64 км/год., а вантажопідйомність одного колеса всього 150 кг.
Останньою новиною у цих інноваціях став випуск шин Hankook
I-Flex п’ятого покоління, в яких інженерами вдалося побороти швидкісну межу у 130 км/год. Додатковою перевагою новинки стала можливість встановлення нових Hankook I-Flex-V на стандартний обід.
Сьогодні безповітряні шини встановлюються на невеликі господарські транспортні засоби, скутери, візки для гольфу, інвалідні
коляски, велосипеди, а також на великогабаритну техніку, яка розганяється більше 80 км/год. Інноваційні покришки поки не призначені для високих швидкостей, тому їх ще не використовують для
легкових і вантажних моделей. Як тільки виробники вирішать
питання з підвищеною вібрацією на швидкості по над 80 км/год.,
цілком можливо, що без повітряні шини замінять традиційні
покришки.
До переваг безповітряних шин відносять: колесо може змінювати свою форму в залежності від нерівностей; висока надійність,
працює, поки цілі по над 70% всіх її елементів;її не потрібно накачувати, вона не може лопнути; вага набагато менше її пневматичного аналога; за рахунок невеликої ваги шин скорочується і витрата палива; доступні ціни.
До недоліків безповітряних шин відносять:
– на високих швидкостях дані шини можуть бути причиною
вібрації кузова автомобіля; низька вантажопідйомність; сміття між
спицями знижує її амортизаційні властивості;
– безповітряні шини мають завжди однакову жорсткість. Деякі
вважають це перевагою, проте кожну таку шину необхідно буде
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ретельно підбирати. Наприклад, якщо вас не влаштує жорсткість,
доведеться купувати нову шину. У пневматичних же колесах жорсткість можна регулювати за рахунок тиску повітря.
Відомі компанії-виробники покришок продовжують працювати над вдосконаленням конструкції безповітряних шин, щоб
виключити їх нинішні недоліки. При цьому в будь-якому випадку
виробники обіцяють, що вартість інноваційних покришок не перевищуватиме ціну традиційних пневматичних шин.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «СЛЮСАРНА СПРАВА»
ЯК ФУНДАМЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ТЕХНІКА-МЕХАНІКА
Петренко Т.В.
аспірант каф. філософії і освіти дорослих,
Університет менеджменту освіти
Науковий керівник: Отич О.М., д.пед.н, професор,
проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН

Обсяг слюсарних робіт досить широкий, вони передбачають
обробку переважно металевих заготовок і виробів за допомогою
слюсарно-складального інструмента вручну, із застосуванням пристосувань і верстатного обладнання. До слюсарних робіт відносяться: розмітка, рубання та різання, обпилювання, нарізування, різьблення, гнуття, правка, притирання, свердління, зенкування,
розгортання, клепка, пайка та інші операції, які передбачені технічним процесом. Слюсарні роботи виконуються головним чином
під час складання машин та їх вузлів на авторемонтних підприємствах, станціях технічного обслуговування, технічного сервісу, а
іноді безпосередньо на місці роботи машини чи агрегату.
Враховуючи сучасний стан розвитку технологій ремонту автомобіля, слід зазначити важливість впровадження навчальної дисципліни «Слюсарна справа» для підготовки майбутнього технікамеханіка на базі дев’ятого та одинадцятого класів під час навчання
у коледжі. Оскільки, у школах практично відсутнє трудове навчання, слюсарна справа набуває великого значення для набуття знань,
умінь та навичок щодо вміння проводити ремонтні роботи як під
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час проходження практики (навчальної, технологічної та виробничої), так і після отримання диплома за кваліфікацією.
Зокрема, навчальна практика передбачає безперервну професійно-практичну підготовку спеціаліста з метою формування загального уявлення студента про особливості професії автослюсаря та
визначення персональної цілі розвитку майбутнього техніка-механіка. Головними завданнями практики є: знайомство з особливостями автомобільного підприємства (станцією технічного обслуговування чи автосервісом); з умовами праці; з нормативно-правовою
документацією та стандартами, які регламентують роботу автомобільного підприємства (станції технічного обслуговування чи автосервісу) тощо. Технологічна практика передбачає глибоке ознайомлення структури підприємства (станції технічного обслуговування
чи автосервісу) шляхом вивчення технології виконання операцій
щодо обслуговування та ремонту автомобілів та двигунів.
Виробнича практика спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення
певного циклу теоретичних дисциплін практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві, в установі з виробничим
процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання
вмінь і навичок техніка-механіка.
Навчальну дисципліну «Слюсарна справа», на нашу думку,
необхідно планувати для учнів дев’ятих класів коледжу за шкільною програмою «Трудове навчання» з поступовим впровадженням
елементів ремонту автомобілів і двигунів для техніка-механіка та
студентів, які вступили до коледжу після одинадцятого класу готувати в період проходження усіх видів практик на базі навчального
закладу та підприємств, що проводять обслуговуючи та ремонтні
роботи автомобілів і двигунів.
Рівень підготовки майбутнього техніка-механіка необхідно
визначати на державному іспиті шляхом написання тестів та виконання практичного завдання.
Розробка тестів передбачає завдання, які будуть визначати теоретичну підготовку майбутнього техніка-механіка. Нами пропонується на кожний період проходження практики перелік тестових
завдань для закріплення теоретичних та практичних знань, умінь та
навичок. Під час державного іспиту робити узагальнення тестів з
кожного рівня, що забезпечить високу оцінку студенту.
Практичне завдання передбачає написання технологічного
процесу відповідно до вимог стандартів та нормативної документа328
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ції. Кожна операція має супроводжуватись ескізом з проставленими розмірами, шорсткістю та пристосуванням.
Після того, як студент підготовить теоретичну та практичну
частини відповіді на білет (студент усно доповідає), екзаменаційна
комісія дає оцінку кожному завданню окремо, якщо відповідь без
зауважень, то студент отримує високий бал за національною шкалою, а також у відповідності до системи ECTS, якщо відповідь
недостатня, то комісія задає додаткові питання.
Отже, майбутній технік-технолог — це спеціаліст з високим рівнем підготовленості до роботи у виробничих умовах. Знання слюсарної справи надає можливість не лише набути вмінь та навичок з
різних видів обробки, та налаштування механізмів і машин, але
сприяє під час навчання на бакалавра застосовувати свій досвід при
вивченні новітніх технологій необхідних для інженера-механіка.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЗАХОДІВ
ДЛЯ УПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ
ПРИГОД
Таран М.М.
6 курс, група ЗАГ-61/15,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут, тел. (050)0602357
Науковий керівник: Шаповал В.В., к.т.н., доцент, тел. (066)4385827

Безпека дорожнього руху є одним з найважливіших напрямків
удосконалення ефективності функціонування транспортних систем. Спеціальні дослідження дорожньо-транспортних пригод
(ДТП), що ведуться в сучасних умовах, стосуються всього комплексу проблем автомобільного транспорту. Ефективність роботи з
попередження ДТП значною мірою визначається тією основою, на
якій будується аналіз причин їх виникнення і характеру розвитку,
що в свою чергу визначає комплекс заходів щодо ліквідації розповсюджених причин ДТП.
Порівняно з країнами Європи стан безпеки дорожнього руху в
Україні можна охарактеризувати як вкрай незадовільний через
високий рівень смертності та дорожньо-транспортного травматизму. Наслідки ДТП в ЄС завдають збитків у розмірі 2% ВВП,
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а в Україні — 3,5%. Відносна кількість загиблих у нас в 7–10 разів
більша, ніж у розвинених країнах. Кількість загиблих у ДТП в Україні становить 13% від загиблих у дорожніх подіях усієї Європи,
тоді як кількість автомобілів — лише 2% від усього європейського
автомобільного парку.
З точки зору організації дорожнього руху рішення питання
оцінки та підвищення рівня його безпеки можливо тільки при
застосуванні об’єктивних оціночних показників, на підставі інформації про які, власне, і приймаються відповідні керуючі впливи на
окремих ділянках дорожньої мережі. Миттєва енергетична характеристика безпеки руху транспортного потоку дозволяє вести детермінований аналіз кінематики з погляду безпеки руху практично
в будь-яких умовах експерименту. Інтенсивність зміни можливої
тяжкості ДТП прямо пропорційна зміні швидкості транспортного
потоку та його масовій щільності.
Порівняння даних розрахунків тяжкості ДТП і залежності аварійності від масової щільності потоку із застосуванням миттєвої
енергетичної характеристики з даними експериментальних досліджень, проведеними деякими іноземними дослідниками, свідчить
про достатню збіжність результатів експерименту і теоретичних
положень, що дозволяє рекомендувати енергетичну характеристику як універсальну та найбільш об’єктивну характеристику щодо
рівня безпеки руху транспортного потоку.
Розроблені методики визначення діючих значень коефіцієнта
зчеплення на основі інформації протоколів дорожньо-транспортних пригод, розрахунку гальмових моментів на колесах автомобіля під час аварійної ситуації, метод і алгоритм оцінки експлуатаційних гальмових властивостей автомобіля в дорожніх умовах при
службовому гальмуванні.
Список використаних джерел
1. Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Безпека руху автомобільного транспорту. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 177 с.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО
АВТОМОБІЛЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Тарасюк Я.В.
5 курс, група АГ-51/15,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут, тел. (096)8297689
Науковий керівник: Шаповал В.В., к.т.н., доцент, тел. (066)4385827

Україна сьогодні є найбільш критичним регіоном Європи за техногенним навантаженням і потенційною небезпекою шкідливих
виробництв для населення та навколишнього природного середовища. Екологічна небезпека поглиблює соціальнополітичну напругу,
що стає об’єктивною причиною збільшення кількості аварій і катастроф природного та техногенного характеру. Успішне запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідація їх наслідків неможливі
без урахування екологічних та соціально-економічних передумов.
Населення й територія України перебувають під значним негативним впливом техногенних і природних чинників, які призводять до надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, загибелі людей
на виробництві, в дорожньо-транспортних пригодах, у побуті,
погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення довкілля та значних економічних збитків.
Виникнення пожеж у різних галузях людської діяльності є підставою для вирішення Державною службою України з надзвичайних ситуацій серйозних завдань щодо зменшення кількості, масштабів, сили пожеж та розроблення нових засобів пожежогасіння.
Для успішного виконання протипожежними службами всього комплексу завдань, подолання негативних тенденцій збільшення кількості пожеж і матеріальних збитків необхідно переозброєння їх підрозділів, оснащення об’єктів економіки та житлового фонду
сучасними високоефективними технічними засобами пожежогасіння, використання принципово нових технологій.
На основі проведених досліджень функціонування автомобілів
для аварійно-рятувальних робіт запропоновано системний підхід
до розв’язання актуальних науково-прикладних завдань поліпшення й оптимізації їх використання за рахунок розроблення та
практичної реалізації моделей і алгоритмів взаємодії об’єкта
дослідження з експлуатаційним середовищем.
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Розроблено математичну модель взаємозв’язку системних
властивостей автомобілів з факторами, які формують середовище
їх використання за призначенням, а також конструктивних і експлуатаційних властивостей, що є основою забезпечення ефективності проектування, виготовлення й експлуатації спецавтомобілів
на всіх етапах життєвого циклу.
Для одержання оцінок часу виконання рятувального розгортання, що залежать від варіантів компонування аварійно-рятувального
обладнання, розроблена узагальнена мережна модель.
Проведено дослідження основних факторів середовища цільового використання автомобілів як основи з визначення ступеня адаптивності конструкцій до ефективної експлуатації за сучасних умов.
Розроблені організаційно-технічні й технологічні моделі та критерії
реалізації шляхів забезпечення ефективності конструювання, виробництва й експлуатації автомобілів для аварійно-рятувальних робіт.
Список використаних джерел
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ
ДЕТАЛЕЙ ШЛЯХОМ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ
ЕЛЕКТРОЛІЗОМ ІОННИХ РОЗПЛАВІВ
Тимошенко О.В.
студент групи ОД-31,
спеціальність « Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно-технологічного інституту.
Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н., професор.

Деталі автомобілів, працюючи в дуже жорстких умовах (корозійні процеси, тертя, знакоперемінні навантаження та інші фактори), стають передчасно непридатними і їх треба вилучати із експлуатації і замінювати. Це вимагає значних економічних витрат.
Один із шляхів подолання цих недоліків є підвищення твердості
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поверхневих шарів деталей різними способами. Найбільш поширеним є нанесення на поверхню зношених деталей шару твердих
матеріалів, які не тільки поновлюють геометричні форми деталей,
але і підвищують зносостійкість. Спосіб нанесення цих матеріалів
на поверхню деталей може бути досить різноманітним — це плазмове напилення, електродугове, газотермічне тощо.. Кожен з цих
методів має свої переваги та недоліки. Так, наприклад, плазмове
напилення краще наноситься на зовнішні поверхні і вимагає
подальшої механічної обробки для надання певних геометричних
розмірів і шорсткості поверхів цьому випадку найбільш перспективним методом відновлення зношених автомобільних деталей, на
наш погляд, є нанесення покриттів з тугоплавких сполук електролізом із іонних розплавів при високих температурах.
Сутність методу електролізу розплавів полягає в утворенні
тугоплавких сполук в результаті первинних чи вторинних електродних реакцій як на катоді, так і на аноді. При електролізі розплавів
реакція утворення тугоплавкої сполуки є первинним електродним
процесом, а при електролізі у розплавах вона може бути як первинним, так і вторинним процесом. Відносно синтезу тугоплавких
сполук (карбідів, силіцидів, боридів) використовується електроліз у
розплавах, в якому розчинені сполуки реагуючих компонентів.
Останні знаходяться в розплаві як в електронейтральному атомарному чи молекулярному стані, так і у вигляді іонів чи комплексів.
В роботах пропонується для осадження покриттів карбідів вольфраму використовувати розплав систем NaCI — LiF — Na2WO4 —
Na2CO мас %, що містить 5 мас% Na2WO4. При цьому, склад осаду
на катоді буде залежати від концентрації карбонату, а найбільш
оптимальною концентрацією буде 0.5–1.0 мас%, і утворюватиметься суцільний осад W2C — WC. З’ясовано, що найбільш оптимальні
умови для отримання суцільних покриттів складу W2C — WC є температура 1073–1323К і щільність струму 2–15 А/дм2 із розплавів
складу NaCI — LiF — 5 мас% NaWO4 — 0.2 % Na2CO3, де співвідношення NaCI: LiF дорівнює 3: 1, анод — графіт.
Відновлення зношених автомобільних деталей (первинний вал
коробки передач, зубчасті колеса і т.п.) виготовлених зі сталі 45,
електролізом розплавів вищевикладеного складу показали відсутність відшарування покриттів, а мікротвердість визначена на шліфах приладом ПМТ — 3 становила 2900–3000 кг/мм2. Наявність
дифузійної зони, що забезпечує адгезію покриття з основою, підтверджено якісними і кількісними мікрорентгеноспектральним
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електродним аналізом шліфів поперечних перерізів за допомогою
електронного зонда MS — 46 «Самеса».
Як показано в роботах зносостійкість зразків із деталей виготовлених зі сталі 45 із покриттям складу карбід вольфраму, де контр
тіло — загартована сталь 45, збільшилося у 6–9 разів.
Оцінка абразивної стійкості, яку проводили за ДСТУ 23208 —
89, у середовищі електрокорунду фракції 150 мкм при навантаженні 44.1 ± 0.25 Н, показало, що карбід-вольфрамові покриття підвищують цю характеристику в 7–8 разів.
Таким чином, даний спосіб нанесення покриттів електролізом
із іонних розплавів на зношені автомобільні деталі показав перспективність цього методу.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОМОБІЛІВ В УМОВАХ СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОЦЕСІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
Хлистуненко Д.В.
V курс, група АГ-51,
спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут.
Науковий керівник: Стукота С.А., к. тех. н.,
професор

Результати аналізу стану парку легкових автомобілів України
свідчить про те що для найбільш повного задоволення потреби
населення в послугах з ремонту та технічного обслуговування необхідно суттєве збільшення потужності виробництва з надання
послуг в системі автосервісу, удосконалення структуру їх розміщення, зниження вартість робіт, а також впровадження системи якості,
яка є основою для підвищення внутрішньої ефективності виробництва, інструментом безперервного удосконалення технологічних
процесів надання послуг.
На сучасному етапі розвитку цієї сфери одним з перспективних
напрямків є розвиток діагностувальної бази підприємств галузі.
Виходячи з цього сформульована мета дослідження — обґрунтування виробничо-технічної бази станції технічного обслуговування
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ТОВ «ТрансОболонь» в місті Києві у відповідності до навантаження
та розробка рекомендацій з вдосконалень і модернізації саме за рахунок удосконалення зони діагностування. СТО є структурним підрозділом ВАТ «ТрансОболонь», яке було зареєстровано державною
адміністрацією Мінського району міста Києва 05.01.1996 р.
ВАТ «ТрансОболонь» є правонаступником державного автотранспортного підприємства 13070, яке було засновано в 1955 році.
Підприємство розташоване у промисловій зоні Оболонського району біля окружної дороги при виїзді з міста Києва, де проходять
основні міжміські та міжнародні маршрути. Підприємство більше
60 років спеціалізується на наданні транспортних послуг. На початку
2000-х років ВАТ почало перетворювати власний пункт технічного
обслуговування та ремонту на станцію технічного обслуговування.
Предметом дослідження обрано зону з діагностування (інструментального контролю) легкових автомобілів цієї СТО, об’єктом
дослідження — обладнання зони та можливість її переоснащення.
В результаті аналізу національного законодавства в галузі
виробництва з надання послуг визначено, що вітчизняне нормативне забезпечення процесу надання послуг з автосервісу достатньо повно охоплює процеси ТО і Р автомобілів випуску 90-х —
2000-х років, але слабо зорієнтоване на передові европейські та взагалі світові тенденції розвитку автомобілебудування.
Для того щоб успішно обслуговувати сучасні автомобілі треба
досить потужно впроваджувати європейські та світові регламенти і
норми, які не суперечать законодавству України.
В перебігу дослідження проведений технологічний розрахунок
підприємства з визначенням складу виробничо-технічної бази підприємства при існуючому обсязі наданих послуг спрямований на їх
подальше збільшення. Також проведені розрахунки чисельності
робітників виробничих підрозділів, площ виробничих і допоміжних приміщень.
Розробка зони діагностики (інструментального контролю) легкових автомобілів з проведена з урахуванням виконання робіт по
контролю систем автомобіля, які безпосередньо впливають на безпеку руху: рульове керування, ходова частина, гальма, світлова сигналізація. Розглянути варіанти планування даної зони, перелік
необхідного технологічного обладнання та інструменту та обґрунтуваний вибір варіанту. В якості конструкторської розробки розглянутий гальмівний стенд з механізмом підйому для з’їзду (переїзду)
автомобіля з роликів.
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Розрахунок економічної ефективності запропонованих проектних рішень доводить доцільність розробки та впровадження проекту. Капітальні вкладення у проект складуть 212 тис. грн., термін
окупності становить 2,3 роки.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СТАНЦІЙ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА РАХУНОК
СТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЦІ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ
ГАЗОБАЛОННОГО ОБЛАДНАННЯ
Хоменко В.П.
VI курс, група ЗАГ-61,
спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут.
Науковий керівник: Стукота С.А., к. тех. н.,
професор.

Метою створення та функціонування підприємства автосервісу,
як і будь-яких комерційних підприємств, є отримання прибутку.
Прибуток забезпечується шляхом продажу споживачам продукту
діяльності підприємства. Продуктом діяльності автосервісних підприємств є послуги з ТО та ремонту автомобілів.
Останнім часом все більшого попиту користуються послуги з
обладнання серійних автомобілів різноманітним додатковим обладнанням перелік якого з кожним днем розширюється. Це наприклад:
– додаткове обладнання систем активної та пасивної безпеки;
– додаткове механічне, електричне та електронне обладнання
систем комфорту;
– дизайн-обладнання;
– обладнання економної експлуатації автомобіля.
Це обумовлює актуальність та важливість мети проведеного
дослідження — організація виробничо-технічної бази станції технічного обслуговування «Автотрейдінг» шляхом розширення
надання послуг спеціальної дільниці по встановленню та подальшому обслуговуванню додаткового обладнання.
СТО «Автотрейдинг СТО» є складовою частиною автокомплексу «Автотрейдінг АГ» на вул. Кіквідзе, 17. ТОВ «Автотрейдінг Атолл
групп» (Автотрейдінг АГ), в свою чергу є одним з підприємств
Групи компаній Атолл Холдінг, яка входить до трійки гравців україн336
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ського автомобільного ринку. На цей час перед СТО керівництвом
холдингу поставлене завдання збільшення прибутку за рахунок розширення спектра послуг спеціальної дільниці по встановленню та
подальшому обслуговуванню додаткового обладнання.
Таким чином, предметом дослідження обрано спеціальну дільницю по встановленню та подальшому обслуговуванню додаткового обладнання легкових автомобілів цієї СТО, об’єктом дослідження — обладнання цієї дільниці та можливість її переоснащення.
В перебігу дослідження розглянуто процес Формування виробничих потужностей підприємства виходячи з визначеного обсягу
робіт та їх розподілу по технологічному процесу. Виходячи з цього
проведені розрахунки чисельності робітників виробничих підрозділів, площ виробничих і допоміжних приміщень.
В конструкторсько-технологічній частині дослідження розглянуті варіанти планування дільниці по встановленню та подальшому
обслуговуванню додаткового обладнання та обґрунтовано вибір
варіанту конструкторської розробки. В якості останньої розглянуто
удосконалення підйомника гаражного двостійкового електромеханічного та його складових частин.
Проведений розрахунок ефективності запропонованих проектних рішень, який показав що при невеликій сумі інвестицій
в 150 тис. грн. кількість автомобілів, що обслуговуються, зросте на
138 одиниць та досягне 2438 одиниць, чистий прибуток зросте на
127 тис. грн. на рік а термін окупності вкладень складе 1,18 року.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
«ОБОРОНАВТОЦЕНТР» З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО РОБОТИ
Чачіло А.В.
VI курс, група ЗАГ-61,
спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут.
Науковий керівник: Стукота С.А., к. тех. н., професор.

Умови інтегрування України у світову спільноту ставлять перед
структурними елементами транспортного сектору країни нові завдання, пов’язані з ефективністю їх побудови і використання,
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зокрема інфраструктури та ефективності формування та функціонування виробничо-технічної бази технічного обслуговування і
ремонту. Формування, розвиток і ефективність функціонування
підприємств автосервісу є завданням мікроекономічного рівня, що
дозволить створити умови для послідовного та системного функціонування.
Темпи зростання парку легкових автомобілів випереджають
темпи зростання виробничо-технічної бази системи автосервісу.
Тому зростання об’ємів і видів послуг по ТО і ремонту транспортних засобів, які належать населенню, нерозривно пов’язане з
необхідністю розширення як мережі підприємств автосервісу, так і
спектра послуг, які вони надають.
Це обумовлює актуальність та важливість меті проведеного
дослідження — вдосконалення виробничо-технічної бази станції
технічного обслуговування ТОВ «Оборонавтоцентр» з метою підвищення ефективності його роботи. Компанія «Обороавтосервіс»
створена на базі колишньої гарнізонної станції технічного обслуговування автомобілів Київського гарнізону Міністерства оборони
України з багаторічною історією обслуговування автомобілів ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ та Урал.
Наприкінці 90-х вона була роздержавлена і деякий час продовжувала займатися обслуговуванням автомобілів радянського
виробництва. На цей час це достатньо сучасна СТО спеціалізована
на автомобілях японського виробництва, що є і перевагою і недоліком станції.
Предметом дослідження обрано зону діагностики легкових
автомобілів з виконанням робіт по перевірці та регулюванню кутів
встановлення коліс цієї СТО, об’єктом дослідження — обладнання
зони та можливість її переоснащення.
В результаті аналізу національного законодавства в галузі
виробництва з надання послуг визначено, що вітчизняне нормативне забезпечення процесу надання послуг з автосервісу достатньо повно охоплює процеси ТО і Р автомобілів випуску 90-х —
2000-х років, але слабо зорієнтоване на передові європейські та взагалі світові тенденції розвитку автомобілебудування. Для того щоб
успішно обслуговувати сучасні автомобілі треба досить потужно
впроваджувати європейські та світові регламенти і норми, які не
суперечать законодавству України.
В перебігу дослідження проведений технологічний розрахунок
підприємства з визначенням складу виробничо-технічної бази під338
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приємства при існуючому обсязі наданих послуг спрямований на їх
подальше збільшення. Також проведені розрахунки чисельності
робітників виробничих підрозділів, площ виробничих і допоміжних приміщень. Виконано розрахунки штучного і природного
освітлення, вентиляції та опалення.
Розглянуті варіанти планування зони діагностики легкових
автомобілів, перелік необхідного технологічного обладнання та
інструменту та обґрунтовано вибір варіанту. В якості конструкторської розробки розглянутий оптично-лазерний стенд, встановлений на ножничному підйомнику, з додатковою можливістю підйому автомобіля для розвантажування підвіски.
Доцільність розробки та впровадження проекту обґрунтована
техніко-економічними розрахунками. Загальна вартість проекту
складає 520 тис. грн. з терміном окупності 2,06 року.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Чесноков Д.І.
студент групи ОД-31, кафедра автомобільного транспорту,
Інженерно-технологічний інститут,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Косенко В.А., к.т.н. професор

На сьогоднішній день дуже гостро стоїть проблема забруднення
атмосферного повітря шкідливими газами. Транспортні засоби є
одним з головних штучних джерел забруднення атмосферного
повітря. Треба зазначити, що з кожним роком кількість транспортних засобів збільшується, а разом з цим збільшується викид шкідливих продуктів в атмосферу.
Характер та інтенсивність забруднення повітряного басейну
автотранспортними засобами залежить від складу відпрацьованих
газів, організації руху автомобілів, планування вулиць, метеорологічних та кліматичних умов. В місцях прилеглих до автомагістралей
з інтенсивним рухом транспорту, вміст токсичних речовин в
міському повітрі може перевищувати граничні рівні в десятки разів.
Над великими містами атмосфера містить у 10 разів більше аерозолів і у 25 разів більше шкідливих газів.
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Склад відпрацьованих газів автомобілів залежить від якості та
виду застосованого палива, олив, присадок до них, типу та режиму роботи двигуна. його технічного стану, умов руху автомобіля
тощо. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному та нерівномірному згоранні палива. При малих швидкостях
руху автомобілів та гальмуванні об`єм викидів в 3–5 разів більший ніж при стабільно великій швидкості. У зв`язку з цим рівні
забруднення повітря у містах істотно залежить від ширини
вулиць, кількості перехресть, наявності підземних переходів
тощо.
Підвищений рівень забруднення атмосферного повітря фіксується на проїзній частині та вздовж автомагістралей, де значення концентрацій забруднюючих речовин перевищують гранично
допустимі рівні у 12–18 разів. В умовах високого рівня автомобілізації в Україні (220…250 автомобілів на 1000 мешканців збільшуються масштаби реальної екологічної небезпеки, як для мешканців так і для навколишнього середовища. Високі темпи
розвитку транспортної галузі призвели до різкого збільшення
використання паливно-енергетичних ресурсів, домінуюча роль
серед яких займає нафта. Понад 90% усіх видів транспортних
засобів використовують нині в якості паливного продукти переробки нафти — бензин й дизельне пальне. Різке збільшення автомобільного парку призведе до збільшення використання пального , і як наслідок цього збільшення шкідливих викидів в
атмосферне повітря. Як прогнозують експерти запасів нафти
вистачить приблизно ще на 40 років, тому пошук альтернативних
видів моторного палива, присадок до них для двигунів внутрішнього згорання розглядається як одне з найбільш актуальних
напрямків.
Для покращення екологічних характеристик моторного палива потрібно використовувати наноприсадки з метою зниження
шкідливих викидів автотранспорту в атмосферне повітря.
Внесення наночасток в паливо для двигунів внутрішнього згорання суттєво знижує утворення забруднень та відкладань в системі
подачі палива, впускних та випускних системах, камері згорання,
каталітичних нейтралізаторах. Це пояснюється розвиненою
поверхнею наночастинок, специфікою морфології та енергетикою цих частинок. Запропоновано добавки на основі нанорозмірних частинок діоксиду церія, що разом з розчиненими моторному
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паливі карбамідами призводить до зниження емісії токсикантів.
Розроблений нанокаталітичний аддитив FaberOХ вводиться безпосередньо в моторне паливо будь-якого типу й забезпечує зниження температуру згорання, підвищує ефективність роботи двигуна. Нейтралізатори очистки відпрацьованих автомобільних
газів на основі нанопорошків платини спроможні знизити вміст
оксиду вуглецю до 40 разів для дизеля й більш ніж в 10 разів для
бензинових двигунів.
Таким чином, практичне використання наноприсадок дозволить збільшити термін експлуатації двигуна, знизити витрати
палива та олив, зменшити токсичність відпрацьованих газів.
Важливим є те, що в майбутньому впровадження багатофункціональних паливних присадок в транспортній галузі дозволить
зменшити шкідливу дію забруднюючих речових.
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СЕКЦІЯ XVI.IV
СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ:
Науково-технологічний прогрес
і дизайн

ФОТОГРАФІЯ В ТВОРЧІЙ ПАЛІТРІ ДИЗАЙНЕРА
Агієнко Є.П.
ІІ курс, гр. Дз 21-14 Б, спеціальність «дизайн»,
Університет «Україна», т. 425-26-10
Науковий керівник: Ломовський А.І., доцент

Першою фотографією вважається знімок («вид із вікна»), отриманий французьким художником Нісефором Ньєпсом у 1826 році за
допомогою камери-обскури на олов’яній пластинці, вкритій тонким
шаром асфальту. У 1839 році француз Луї Жак Дагерр опублікував
спосіб отримання зображення на мідній пластині, вкритій сріблом,
яку назвав дагеротипія. Практично тоді ж англієць Вільям Генрі
Фокс Телбот винайшов інший спосіб отримання фотографічного
зображення, де носієм зображення був папір, просочений хлористим
сріблом, який він назвав калотипією. Фотографії, отримані методом
Талбота, мали гіршу якість і тому не відразу набули популярності.
Однак невдовзі і цей метод отримав визнання, оскільки дозволяв
робити чимало відбитків з одного негатива. Крім того, паперові
фотографії були значно дешевші та зручніші, ніж делікатні дагеротипи. Ще в 1880-х роках фотографія залишалась для багатьох недоступним заняттям, оскільки цей процес був дорогим і доволі складним. Але в 1888 році Джордж Істмен створив перший компактний
фотоапарат «Кодак», в який вставлялася котушка з гнучкою плівкою. Так народилась фотографія для широкого загалу. Саму назву
«фотографія» було узаконено Французькою академією в 1839 році.
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В Україні фотографія з’явилася приблизно в 40-их роках 19 століття з приїздом іноземних фотографів — учасників щорічних міжнародних Київських ярмарок «Контрактів». Одним з найвідоміших
фотографів в Україні був свого часу Альфред Федецький
(1857–1902). Уродженець Житомира, випускник Фотографічного
інституту Віденської Академії мистецтв, він спочатку працював у
Києві у фотоательє Влодзімєжа Висоцького, уродженця Волині, а
потім відкрив власну фотомайстерню у Харкові. Велика колекція
фотознімків його харківської майстерні зберігається у фондах історико-культурного комплексу «Замок Радомисль».
Сьогодні щороку в світі друкуються мільярди фотографій.
Методом фотодруку наносять зображення на папір, шпалери, тканину, кераміку тощо. Оформлення інтер’єру фотографіями вже
стало частиною дизайну. Сюжет фотографій для кожного приміщення підбирається індивідуально. Зазвичай, це — натюрморти для
кухні, сімейні фото для спальні і кабінету, пейзажі для вітальні, анімалістичні знімки для дитячої. Важливим елементом експозиції
фотографій є рамки, які підбирають до сюжету зображення та стильового вирішення інтер’єру. Маленькі фотографії можна оформити в паспорту, а потім вставити в раму. Якщо планується розміщення великої кількості фотографій, то рами краще підбирати простого
дизайну. Дві-три фотографії, розташованих в одну лінію можна
оформити в широкі рами. В житловому інтер’єрі розміщувати
фотографії бажано на висоті трохи нижче рівня очей. Це можуть
бути фото із сімейного архіву або просто гарні фотознімки, які
використовують замість картин. У великих, просторих кімнатах
добре виглядають постери, або плакатні фотографії. Якщо планується розмістити в кімнаті всього одне, але великого розміру фото,
можна зробити з нього поліптих — фото розрізається на декілька
частин, які розміщуються на невеликій відстані одна від одної.
Нове життя в сучасному інтер’єрі отримали фотошпалери. За
допомогою малюнку фотошпалер можна ілюзорно коригувати розміри приміщення (наприклад, панорамні перспективні зображення візуально розширюють простір), створювати певний емоційний
настрій.
Техніка виконання фотографій постійно вдосконалюється,
поряд із традиційними появляються нові види: з 3D ефектом (стандартні, світлодіодні, флуоресцентні), які знаходять своє місце в інтер’єрі. Тому, можна зробити висновок про те, що фотографія сьогодні є активною складовою творчої палітри дизайнера.
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ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
МОНАСТИРСЬКИХ ДВОРІВ
Алєксєєнко Ю.С.
VІ курс, гр. ДЗ –61-М, спеціальність «Дизайн»,
Університет «Україна», т. 4625204
Науковий керівник: Дударець В.М., к.арх., академік арх-ри,
завідувач кафедри

Сучасний склад насаджень, у яких через стихійні посадки
останніх років нагромадилася велика кількість інтродуцентів, не
відповідає загальному ансамблю церковних і монастирських
будівель. Посадки знаходяться у запущеному стані, в багатьох
ансамблях зникли традиційні елементи ландшафту. Усе це свідчить про необхідність проведення реконструкції насаджень в
існуючих і створення принципів утворення їх у нових храмах.
При цьому варто враховувати, що, незважаючи на історичну
спільність архітектурних споруджень, кожний з них самобутній.
Це обумовлює необхідність індивідуального відношення до них.
Загальним у підході до формування зелених насаджень, як складової частини архітектури храму, повинне бути їх відповідність
історичній правді (традиціям формування) і екологічним умовам
території. Це головні вимоги. які повинні виконуватися при їх
формуванні.
Аналізуючи історію створення древніх пам’яток архітектури,
можна відзначити, що їх формування продовжувалося з моменту
виникнення в X–XII століттях до XIV–XIX століть. Вивчення століттями традицій, що складаються, і особливостей руського зодчества і містобудування важливо для виявлення ролі ландшафтного
оточення об’єктів архітектури, зокрема зелених насаджень у
пам’ятників давньоруського зодчества. Багатий матеріал дають
натурні обстеження, особливо віковий аналіз деревинно-чагарникових рослин. Дерева завдяки своїй довговічності зв’язують у єдине
ціле різні етапи в розвитку ландшафтного оточення монастирських
будівель на тлі загального історичного розвитку даного краю.
Одним з головних джерел відомостей про ландшафтний вигляд
давньоруських пам’ятників повинен стати аналіз природного ландшафту місця розташування пам’ятників (також в історичному
аспекті), закономірностей його побудови, виявлення його рис. Це
може дати уявлення про рослини, що постійно використовувалися
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в монастирських садах, а також про характер ландшафтів, що оточували монастирі і храми Древньої Русі.
В результаті зроблено висновок, що початок давньоруського
саду знаходиться в об’єднанні таких істотних його компонентів, як
обгороджений («ув’язнений») монастирський сад і його ландшафтне підгрунття, оточення храмів, церков, монастирів. Істотним елементом саду поряд із плодовими деревами стають квітники.
Безумовно, господарські плодові сади залишалися компонентом
монастирських садів. Важливим елементом є також бджільництво
і «саджалки» (живорибні ставки). Переможні селянсько-козацькі
війни стали історичним тлом виникнення українського монастирського бароко.
Сад монастирського бароко виникає на основі середньовічного
монастирського саду. Отже, у ландшафтній композиції його ті ж
елементи: усередині монастирський (обгороджений) символічний
сад, плодові сади, лікарські (медичні) садки, господарські сади
(городи), зелений луг (чи узагалі відкритий простір біля храму для
хресного ходу). Нове ж — у більш багатому, барвистому асортименті, у композиції структурних елементів ландшафту, у рішенні простору. Планування середньовічного монастирського саду — хрестові алеї — також залишається основою наступного барочного саду.
Але це просторове і композиційне рішення ускладнюється введенням нових елементів у ландшафт і освоєнням нових форм (простору й обсягу).
Багато зведень дають іконографічні джерела і про деревинночагарникові рослини, про характер їх розміщення: одиночні дерева
і групи зображені біля Успенського собору, у дверному прорізі келії
Нестор-літописця, у цілющих садах Агапита. Цими одиночними
деревами були дуби, липи, клени, в’язи. У лаврському заповіднику
в надгробків Анозачатєвської церкви також дотепер дбайливо зберігаються липи-реліквії.
Традиційною сформованою рослинністю давньоруського саду є
«зелений луг», зелена трава (газон) навколо церков, виявляється не
тільки при вивченні планових матеріалів і огляді архітектурних
ансамблів, але і відбивається в художній і поетичній спадщині культури українського народу.
У результаті роботи над асортиментом рослин, що формувались
століттями, при монастирських дворах можна, розділити на дві
групи по історичному фактору, розвитку ландшафтного оточення
архітектурних пам’ятників Києва X–XIII століть.
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Перша група — це традиційні монастирські середньовічні рослини, про які є згадування в літописних джерелах і в джерелах по
історії інтродукції деревинно-чагарникових рослин на Україні, і які
повинні бути основою при реконструкції і формуванні насаджень
історичних пам’ятників X–XIII століть.
Друга група — це рослини для садів монастирського бароко. Тут
відзначається розширення плодових і зростання ролі декоративних
рослин із природного оточення історичних пам’ятників. Ми включили в цю групу плодові, про які є згадування в літературних джерелах, а також розширили асортимент деревинно-чагарникових
рослин. Сюди відносяться рослини грабових дібров, що оточували
архітектурні ансамблі древнього Києва. З інтродукованих порід в
асортимент включені характерні для стилю садів барокко — каштан
кінський і деякі інші рослини, що відрізнялися красивими формами крон, багатою колірною гамою, ароматом.
Таким чином, встановлений обмежений асортимент рослин для
першого періоду в історії розвитку ландшафтного вигляду давньоруських пам’ятників і більш розширений для другого. Якщо врахувати, що навіть цей обмежений традиційний асортимент не повною
мірою представлений у зелених насадженнях на території архітектурних пам’ятників, то очевидна уся важливість його збереження і
відтворення, відновлення правильного співвідношення порід.
Традиційні рослини повинні стати визначальним ядром усього
флористичного складу насаджень архітектурних пам’ятників
Древнього Києва, що в першу чергу буде сприяти відтворенню їх
традиційного ландшафтного вигляду.

ВІДЕНСЬКИЙ СТІЛЕЦЬ
Антонюк О.В.
ІІІ курс, гр. ДЗ 31/13Б, спеціальність «дизайн», т. 425-26-10
Науковий керівник: Кущенко Ю.М., доцент

Віденський стілець з’явився більш ніж 150 років тому, і з тих пір
його виробництво не припинялося.
Творцем легендарного стільця був Міхаель Тонет. Майстер народився в 1796 році в Німеччині в містечку Бопарт на Рейні. Виготовленням стільців з гнутого дерева він почав займатися
з 1830 року, вигинаючи і склеюючи шари фанери замість звичайних
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столярних виробів з цільного дерева. В 1842 році на меблевій виставці Тонет показав свої перші стільці виготовлені новим методом,
застосовуючи властивість деревини твердих широколистяних порід
(дуба, ясена, бука) після обробки водяною парою або гарячою
водою приймати необхідну форму і зберігати її після охолодження.
На його роботи звернули увагу і за пропозицією князя Меттерніха
Клеменса Тонет переїжджає до Відня, де засновує свою фірму, яка в
1850 році запропонувала стілець, зібраний з гнутих букових елементів. Перша партія таких стільців була надіслана одному віденському кафе, де вони прослужили 26 років. У тому ж році ще 400
стільців були відправлені до готелю «Королева Англії» в угорське
місто Пешт.
У 1859 році Тонет запускає у серійне виробництво «стілець 14» —
цю назву отримала модель, яка згодом стала синонімом «віденського стільця». Крім елегантного зовнішнього вигляду він вражає технологічністю — складається з шести деталей, які з’єднуються шурупами. Стільці транспортувалися в розібраному вигляді. Об’єм
упаковки з деталями для 36 виробів складав всього 1 кубічний метр.
Міцність стільця була така, що скинутий в рекламних цілях
з Ейфелевої вежі, він не розбився.
У 1860-му майстер розробив стілець-гойдалку, що теж стало
сенсацією і він отримав замовлення на 100 тисяч виробів. Помер
Міхаель Тонет в 1871 році, залишивши синам всесвітньо відому
фірму, яка з часом відкривала все нові і нові філії. У 1896 році їх
налічувалося вже понад 60. До кінця XIX століття було вироблено
50 мільйонів дешевих і практичних стільців. На них сиділи в Європі
і в Америці. На початку XX століття каталоги фірми Тонет включали близько 1200 моделей, фабрики виробляли майже 2 млн. виробів
на рік. Завдяки виробництву, яке було відкрите на території російської Польщі, віденські стільці були доступними для широких
верств населення Російської імперії та, зокрема, України. Продажа
меблів велась через власні магазини і склади в Одесі, Києві,
Петербурзі.
Мінімалістичний стілець з гнутого дерева був популярний і в
розквіт еклектики, коли модними були вичурні та масивні предмети. Пояснення цього феномена точно сформулював відомий архітектор Лє Корбюзье: «До цих пір не створено нічого настільки елегантного за формою, настільки якісного з розробки і настільки
доцільного по конструкції». Геніальними ідеями Тонета надихались
Алвар Аалто і Міс Ван де Рое. Цей популярний предмет меблів
347

Секція 16.4

Сучасні інженерні технології:

увічнений на полотнах відомих художників, зустрічається на сторінках книг, фігурує в кінофільмах.
Широкому розповсюдженню віденських меблів сприяли дві
основні причини: потреба в нових формах і стилі та простота і
дешевизна виготовлення, які відкрили шлях до створення меблів
масового виробництва. При витонченій формі він володіє всіма
необхідними якостями для щоденного використання: міцний,
зручний, невибагливий до догляду.
Меблеві фабрики і сьогодні випускають віденські стільці різної
модифікації. Завдяки своїм якостям вони залишаються сучасними
і можуть доповнити, прикрасити і підкреслити будь-який інтер’єр:
кафе, дачу, заміський будинок, сучасну квартиру.

СХОДИ В ІНТЕР’ЄРІ
Коблик І.С.
ІІ курс, гр. ДЗ 21/14Б, спеціальність «дизайн»,
Університет «Україна», т. 425-26-10
Науковий керівник: Ломовський А.І., доцент.

З тих пір, як будинок почав збільшуватись у висоту шляхом
додавання поверхів, появилась необхідність у сходах, дизайн яких
змінювався із зміною історичних архітектурних стилів і, зазвичай,
відображав характерні їх особливості.
При проектуванні сходів необхідно враховувати нормативні
вимоги до розмірів їх елементів, розміри приміщення, висоту
поверху. За формою сходи є прямі, поворотні, криволінійні, гвинтові. Матеріали для виготовлення — дерево, мармур, граніт, метал,
скло, полімери тощо. Зручними вважаються сходи, підйом якими
відповідає розміру кроку людини (60-65см). В конструюванні сходів велике значення має питання безпеки. Зважаючи на ритмічний
характер рухів, властивий моториці людини, величини підйому та
глибини виступу окремого східця мають бути однаковими вздовж
усієї лінії руху по сходах. Огородження має забезпечити надійну
опору для руки й запобігати падінню з них. Ширина маршів має
бути однаковою по всій довжині сходів.
Для забезпечення безпеки руху важливим фактором є також
освітлення, яке додатково ще й впливає на їх естетичну якість, підкреслюючи і підсилюючи просторовий ефект. Сходи можна освіти348
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ти прямим, розсіяним, відбитим і комбінованим світлом. Щоб світильники не створювали сліпучого ефекту їх необхідно оснащувати
абажурами чи розсіювачами. Цікавий декоративний ефект з грою
світла і тіні створюють світильники вмонтовані у східці.
Сходи є елементом, який забезпечує зв’язок різних рівнів
будинку і об’єднання цих рівнів в одне ціле. Дизайн сходів включає
такі складові: форма, матеріал, конструкція кріплення, огородження, декор.
Для виготовлення сходів використовують як традиційні матеріали: кований метал, дерев’яна різьба та балясини, мармур, так і
нові: тріплексне, акрилове та полікарбонатне скло, кераміку, декоративний бетон тощо.
Дерев’яні сходи створюють затишок і незамінні в стилі кантрі.
Для їх виготовлення використовуються тверді породи (бук, дуб, модрина, ясен, тік, горіх) або середньої твердості (вишня, клен, береза).
Сходи із скла і металу є центральним елементом інтер’єру в
стилі хай-тек, техно або модерн. Звичайно, для сходів необхідне
скло особливої міцності — таке, як мультиплекс або триплекс (два
або більше шари скла, сполучені полімерним матеріалом). А для
запобігання ковзання поверхня східців має бути оброблена,
наприклад, піскострумним методом.
Класика поєднується з кам’яними сходами (кварцит, граніт,
мармур).
Металеві огородження використовують ковані, литі, зварні
конструкції з чорних і кольорових металів з різними видами гальванічних покриттів, або фарбують у найрізноманітніші кольори.
Найкращим покриттям для дерева є паркетні матові і напівматові
лаки. Прозоре огородження сходів забезпечує їх освітлення природним світлом і економить витрати енергії.
Для іспанських, мексиканських і середземноморських будинків
характерне облицювання сходинок керамічною плиткою. Така
поверхня виглядає особливо виразно за умови використання плитки з барвистим ручним розписом. Якщо центральна частина маршу
виділяється іншим кольором чи малюнком, створюється враження
килимової доріжки.
Простір під сходами можна організувати як куточок для читання, розмістити тут стелаж чи вбудовану шафу, декоративні вази,
статуетки тощо.
Стіна біля сходів може бути оздоблена декором в нішах, фотографіями в рамках, світильниками, декоративними панелями.
349

Секція 16.4

Сучасні інженерні технології:

В залежності від прийнятого дизайну сходи можуть бути вишуканими, парадними, легкими, ажурними, елегантними, динамічними. Крім своєї прямої функції вертикальних комунікацій вони
можуть бути акцентом інтер’єру, який задає і підкреслює його стилістичну спрямованість.

ІСТОРІЯ І НОВІ МОЖЛИВОСТІ СКЛА В ІНТЕР’ЄРІ
Лучиніна В.В.
ІІ курс, гр. ДЗ 21/14-Б,
спеціальність «дизайн»,
Університет «Україна», т. 425-26-10
Науковий керівник: Хавхун Г.М., кандр., арх., доцент

Скло — один із найдавніших матеріалів, які використовуються
людиною, існує в природній формі у вигляді мінералів (обсидіан —
вулканічне скло), але в практиці, зазвичай, використовується як
продукт виробництва. Застосовувати скло в будівництві першими
почали єгиптяни, про що свідчать глазуровані склом фаянсові
плитки внутрішніх облицювань піраміди Джессера (середина III
тисячоліття до н.е.). Хоча основну властивість скла — прозорість
почали застосовувати значно пізніше. Один з перших збережених
вітражів Західної Європи в стародавньому англійському монастирі
св. Павла датують 686 роком нашої ери. Він виконаний з неоднорідного, непрозорого скла з додатками тонких, напівпрозорих
кам’яних пластин.
Неодмінним атрибутом архітектури скло стало в період готики. Вітражі у вікнах готичних соборів застосовувались не лише з
естетичних міркувань, а й у зв’язку з невмінням середньовічних
майстрів виплавляти якісне скло великих розмірів.
Окрему сторінку в історії виробництва художнього скла для
інтер’єру посідає американський художник і дизайнер Луїс
Комфорт Тіффані (1848–1933). Власник скляного заводу, він
створив нові різновиди скла, яке не фарбувалось, а отримувало
текстуру і колір завдяки спеціальній технології виробництва.
Фірмовим знаком виробів Тіффані стало іризоване (райдужне,
переливчасте) скло. В 1984 році він запатентував і з 1896 року
почав виробляти на своєму заводі новий вид скла, яке назвав фав350
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ріль (favrile), що в перекладі з латині означає «зроблений руками».
Воно відрізнялося тим, що комбінація кольорів наносилася не на
поверхню, а впроваджувалася в саме скло, що забезпечувало
надзвичайну мінливість його кольору. Ім’я Тіффані прославили
також такі види мистецького скла, як брижасте (хвилясте), драповане (складчасте), осколкове. Досить відомими є вітражні абажури Тіффані.
Основний недолік звичайного скла — крихкість. З метою
розширення сфери застосування його загартовують, армують,
створюють багатошарові композити (триплекс). Загартоване
скло — це листове скло, яке піддається спеціальній хімічній і
термічній обробці, в результаті чого істотно, більш ніж у 5 разів
підвищується механічна міцність матеріалу і його стійкість до
різких перепадів температур. При руйнуванні таке скло виявляється достатньо безпечним, розсипаючись на безліч дрібних
осколків. Завдяки унікальним властивостям і достатньо
високому рівню безпеки (у порівнянні зі звичайним склом),
загартоване скло все частіше знаходить своє застосування в різних сферах, зокрема в інтер’єрі. З цього міцного матеріалу виготовляють оригінальні міжкімнатні перегородки або прозорі
стіни, стильні двері без рам, прозорі меблі та різноманітні
аксесуари.
До переваг скляних перегородок можна віднести міцність, елегантність, стійкість до механічних і хімічних впливів. Для їх виробництва використовують скло різних видів — прозоре, матове, вітражне або дзеркальне. Скляні перегородки можуть ізолювати та
одночасно візуально об’єднувати різні функціональні зони, що
особливо важливо при обмеженій площі приміщень. Вони можуть
покриватися напівпрозорими плівками, фотозображеннями та
іншим декором.
Великі вітражні вікна і скляні стіни забезпечуються візуальний зв’язок інтер’єру та зовнішнього середовища, включають
пейзаж за вікном в простір інтер’єру. А застосування енергоефективного скла дозволяє регулювати надходження сонячної радіації
в приміщення.
Вищенаведені приклади свідчать про те, що скло, яке є одним із
найдавніших матеріалів, сьогодні є концептуальною і невід’ємною
складовою найбільш сучасних інтер’єрів.
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СКУЛЬПТУРНА ПЛАСТИКА
В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Мастрова А.А.
VІ курс, гр.ДЗ -61-М,
спеціальність «дизайн», т.4252610
Науковий керівник: Хавхун Г.М., к арх., доцент.

Історично розвиток скульптурної форми почався із дуже простого співвідношення об’єму із простором, яке потім, в наступні
віки, ускладнювалось. Найдавніший тип пам’ятника, що виник ще
в епоху неоліту «менгір» являє саме таку найпростішу форму:
кам’яну брилу обмежену від зовнішнього простору замкнутими
поверхнями. Вставши вертикально, він приковує до себе увагу і втілює ідею панування, величності та вічності.
Наступним кроком у процесі завойовування об’ємом простору
були давні ідоли, що виникли в різний час і знаходяться в різних
місцях: кам’яні баби України, статуї острова Пасхи та інші скульптурні споруди, які мають одну й ту саму систему об’ємно — просторових співвідношень. Непохитна міцність кам’яного стовпа —
наочне вираження панування над простором і часом — ототожнювалася із людським образом. Людина тут вперше стверджує себе.
Рішучий переворот в естетичних оцінках стався в мистецтві
Класичної Греції в V ст. до н. е., в якому образ величності і вічності
пов’язується зі славою великого людського подвигу.
Проблема взаємодії скульптури і навколишнього природного
середовища, їх сукупно-цілісного естетичного сприйняття як
художньо усвідомленої єдності, набуває особливого звучання і актуальність в мистецтві пластики 20-го століття. Для цього періоду
характерно оновлення засобів художньої виразності в мистецтві
скульптури.
Шарль ЛєКорбюзьє говорив, що, — «Архітектура, скульптура і
живопис знаходяться в особливій залежності від простору, бо всі ці
мистецтва, в разі потреби, оперують ім. Пробудження естетичної
емоції є особлива функція простору». Н.І. Полякова пише, що
«простір пластики 20 століття — це не сфера, що обволікає форму,
це динамічне середовище, що вступає з пластичним об’ємом в найрізноманітніші зв’язки [1].
Зв’язки скульптурної пластики і архітектурного середовища
можуть бути тісні і опосередковані. Так, наприклад, скульптура на
352

пошук та перспективи

Секція 16.4

фасадах Саграда Фамілія, АнтоніоГауді настільки інтегрована в
будівлю, що просто є її частиною — це тісний зв’язок. Статуї на розі
Площі Ринок у Львові — можуть існувати як самостійні художні
твори, але, разом з тим, вони так гармонійно вписались в архітектурне середовище цієї площі, що вже теж є невід’ємною її складовою, хоча цей зв’язок відноситься до опосередкованих.
Але є архітектура, яку можна назвати «архітектура-скульптура».
Такими є Капела в Роншані, ЛєКорбюзьє, Музей Гугенхайма
в Більбао, Френка Гері, архітектура Антоніо Гауді, Захи Хадід та ін.
Таким чином, можна стверджувати, що сьогодні скульптура є
складовою життєвого простору людини: складовою екстер’єру архітектурних об’єктів та інтер’єру; частиною благоустрою прибудинкової території та міського простору;наповненням садово-паркового простору.
Список використаних джерел
1. Полякова Н.И. Скульптура и пространство: проблема
соотношенияобъема и пространственнойсреды / Н.И. Полякова. — М.:
Советский художник, 1982. — 199 с.

ВИТИНАНКИ В СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ
Поліщук М.В.
ІІІ курс, гр. ДЗ-31, спеціальність «дизайн»,
Університет «Україна», т. 4287363.
Науковий керівник: Кущенко Ю.М., доцент

Українське народне житло створювалося протягом багатьох
століть і є символом національної культури та духовності. Архітектурно-декоративні прийоми оформлення селянської оселі органічно поєднувалися з іншими видами народного мистецтва —
гончарством, ткацтвом, вишивкою, килимарством.
Традиції, теми, образи та елементи, характерні для різних видів
декоративно-ужиткового мистецтва знайшли своє місце і широко
використовуються у сучасному інтер’єрі, але в нашому технологічному столітті навіть фольклорна символіка набуває дещо інше,
сучасне звучання.
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Витинанки — один із видів українського народного декоративного мистецтва, що має глибокі й багаті традиції. Це сюжетні та
орнаментальні прикраси житла, ажурно або силуетно витяті ножицями, вирізані ножем з білого та кольорового паперу. Вони тісно
пов’язані із святковими обрядами і звичаями — їх використовували
для прикрашання стін, вікон, полиць, груб, печей. Цей вид народної творчості прийшов до нас з країн Сходу. Перші ажурні вироби з
паперу з’явилися в Китаї разом із появою ножиць. Звідти мода на
них перейшла до Персії, а потім і до Європи. Але саме в Україні
вони закріпилися настільки, що перетворилися в народне мистецтво. Доступність матеріалу та інструментів сприяли розвиткові
цього виду декоративного мистецтва, в якому втілювались творчі та
художньо-естетичні здібності народних митців.
Розквіт українських народних витинанок припадає на кінець
XIX — початок XX століття. Саме тоді ці популярні прикраси вперше отримали свою назву-визначення — «витинанки» (від «витинати» — вирізати). В окремих регіонах України їх називали: «вазони»,
«голуби», «дерево життя», «квіти», «павучки», «стригунці», «фіранки», «хрестики», «зірочки», «козаки» (в залежності від призначення
та мотивів зображення). У міських квартирах з’являються паперові
серветки, фіранки.
У 20–30-ті роки минулого століття витинанки використовували
для оздоблення клубів, читалень, стіннівок і плакатів, новорічних
прикрас. З 60-х років витинанки експонуються на виставках, їх
застосовують для оформлення поліграфічної продукції.
Сьогодні витинанки перестали бути лише селянськими виробами та хатніми прикрасами. Сучасні майстри активно примножують
традиції народного витинанкарства, розширюють його образотворчі межі, поглиблюють композиційні структури, надають нового
змісту. При всій подібності, витинанки різних місцевостей мають
самобутні риси, притаманні лише цьому певному регіону. Так,
витинанки західних областей розмиті та дрібно орнаментовані, як
і писанки та рушники. Подільські витинанки продовжують традиції народних килимів, гончарних розписів, вишивок. Витинанки
Дніпропетровщини перегукуються з петриківським розписом.
У традиційному виконанні витинанки робляться з паперу,
для інтер’єру — з вінілових самоклеючих плівок, текстилю та
інших відповідних матеріалів. З фанери, якою декорують стіни
та меблі, за технікою витинанки випилюють різні зображення та
орнаменти.
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В текстильному виробництві використовується техніка набійки: орнаментами, набитими (надрукованими за допомогою
дерев’яних штампів) на тканину, прикрашали домашній текстиль і
навіть одяг. У сучасному інтер’єрі цей елемент етніки найчастіше
можна побачити на текстильних шпалерах, постільній білизні і скатертинах.
Застосування традицій та тем народно-ужиткового мистецтва є
важливим засобом формування сучасного інтер’єру, який надає
йому національної самобутності.

ДИЗАЙН — ЯКФОРМА ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ РИС
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ
Резвухіна Л.О.
ст. викладач кафедри графіки
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

З давніх-давен людина у створених виробах задовольняє не
тільки свої щоденні утилітарні потреби, але одночасно й свої естетичні потреби, намагаючись прикрасити предмет, яким вона
користується. Поява орнаментованих предметів у первісному мистецтві була пов’язана з трудовою діяльністю та обрядом. Як вид
художньої творчості декоративно-прикладне мистецтво остаточно
складається під час виділення ремесла у самостійну галузь виробництва. До промислового перевороту всі вироби виготовлялися
вручну майстром та його підмайстрами.
Художньо-побутові вироби, які виготовляються вручну, в наш
час набули значного розвитку в усіх областях України. Кожен вид
декоративно-прикладного мистецтва тісно пов’язаний з історією,
національними традиціями регіонів і свідчить про мистецьку обдарованість народних майстрів.
Сучасний дизайн творів декоративно-прикладного мистецтва
пропонує надзвичайну різноманітність стилів і напрямів, поєднання традицій, технологій, звичаїв та матеріалів. Тенденції в дизайні
одягу, інтер’єрі та побутових речей змінюються в наш час значно
швидше, ніж раніше. Зміна стилів, течій є закономірною у зв’язку
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з новітніми технологічними процесами та намаганням подолати
протиріччя між уніфікацією предметно-просторового середовища
і прагненням до його індивідуалізації.
Відродження традицій народного мистецтва сьогодні відбувається як через відновлення традиційних народних промислів,
так і у сфері взаємодії народного мистецтва з інноваційними
технологіями. Одним із найпопулярніших видів художньої
діяльності, де найбільш органічно використовуються елементи
декоративно-прикладного мистецтва, у ХХІ столітті став етнодизайн.
Нині багато дизайнерів, що працюють в галузі декоративноприкладного мистецтва, звернулися до народно-етнографічних,
національних джерел, тобто до етнодизайну. Цей вид дизайну власне існував завжди, адже творча діяльність народних майстрів та
професійних художників має в собі національні риси.
Тому і нині існує стійка зацікавленість тими видами прикладного мистецтва, які спрямовані на створення досконалих естетичних
і практичних об’єктів матеріального середовища. Значною мірою
ця зацікавленість стосується дизайну, об’єкти якого включають
в себе сукупність естетичних, функціональних, ергономічних і технологічних властивостей. Всі ці риси притаманні й предметам
народного мистецтва, яке з повним правом можна назвати етнодизайном.
Об’єктом етнодизайну є поєднання сучасних художніх технологій і етнокультурних традицій регіону. Мета — створення нової
моделі предметного середовища на основі традиційних ремесел,
етнокультурних традицій шляхом їх збереження і розвитку в індивідуальній та колективній творчій діяльності митців. Головний шлях
розвитку етнодизайну — це шлях традиціоналізму, який передбачає
виникнення нового за рахунок старого або створення нового, шляхом входження в старе. Таким чином, відбувається постійне самооновлення традиції. Цей традиціоналістський напрям має цілком
певну прив’язку до регіону, соціально-економічних, природно-кліматичних та місцевих локальних умов.
З іншого боку, звернення до минулого, народних джерел культури започаткувало етнодизайн насамперед як явище стилізації,
ніж стилю. Фольклорна стилізація (етнодизайн) — це не відмова від
сучасності, не реставрація. Це потреба людей в духовній опорі на
національні традиції, взаємозв’ язок поколінь.
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ІСТОРІЯ КАМІНУ
Сніцарева І.І.
ІІ курс, гр. ДЗ-21-14Б, спеціальність «дизайн»,
Університет «Україна», т. 425-26-10
Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент

З давніх часів вогнище є неодмінним атрибутом житла. Саме
від латинського caminus, що означає відкрите вогнище, походить
назва каміна. У будинках древніх римлян будувалися печі з
відкритою топкою і трубою в стелі, за допомогою яких
опалювались досить великі приміщення. Ці печі-камінуси
монтували в центрі зали, що визначило місце розташування каміна
на кілька наступних століть.
Дизайн камінів в різні історичні періоди змінювався і, зазвичай,
відображав основні характерні риси архітектурних стилів того часу.
В період готики каміни використовувались, в першу чергу, для
приготування їжі і опалення. Вони будувались в стіні, були складені з грубого каменю, мали досить лаконічний декор і дуже великі
розміри. Такий камін можна побачити в старовинному абатстві
Мон-Сен-Мішель у Франції, камінна топка якого висотою до 2,5 м.
З 15 століття каміни вже виготовляються з мармуру та граніту і розташовуються біля стіни.
Особливо важливе значення мав камін в англійській архітектурі. Туманний Альбіон став «туманним» не тільки через велику кількість дощів, а й через смог камінів, які на той час були єдиним джерелом тепла. В старовинних англійських будинках збереглись
каміни, які на сьогодні вже не функціонують, але не демонтуються
і охороняються державою.
Історія англійського каміна має три умовних періоди — георгіанський, вікторіанський і едвардіанський. В георгіанський період
(1714–1837) — топки камінів облицьовувались панелями з твердих
порід дерева або мармуровими порталами, прикрашеними рельєфами. Серед архітекторів того часу, які багато працювали над темою
каміна, найбільш відомим є Роберт Адамс, який розробив пропорції і стильове вирішення георгіанського каміна. За концепцією
Адамса каміни були центром загальної композиції інтер’єру і мали
були пропорційними до вікон, меблів і загального розміру кімнати
[1]. Каміни неокласичного стилю, які ввів в моду Роберт Адам, до
теперішнього часу популярні у Великобританії.
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На початку вікторіанської епохи (з 1837 р.) дизайн камінів зазнає
впливу архітектури бароко і рококо. Саме в цей період для облицювання камінів починають активно використовувати кераміку і кахлі,
вкриті складним рельєфом або розписом. В кінці вікторіанського
періоду декор камінів став суворішим, стиль — більш геометричним
і простішим. Частіше стали використовуватися однотонні майолікові плитки та лаконічні портали з дерева або чавуну. Едвардіанський
період характеризується суміщенням кераміки і чавунного кування
та активним застосуванням кахлів в облицюванні.
Стиль ампір вніс в декор камінів військові сюжети та лаврові
вінки, а після єгипетських походів Бонапарта появились сфінкси і
єгипетський орнамент. Основним матеріалом камінів став мармур.
В кінці 19 століття в оздобленні камінів застосовуються квіткові і рослинні мотиви, а також стилізовані плавні криволінійні
форми стилю модерн. Після 1920 року на дизайн каміна вплинула
концепція «простоти» руху «Мистецтва і Ремесла»: чавун був замінений на місцеві матеріали.
В темі каміну предметом дизайну є не тільки оздоблення порталу, але й камінна полиця, яка досить часто використовується як вітрина для квітів, цінностей і предметів мистецтва, стіна над каміном. Цікавим є також дизайн та декор димових труб, які теж
відображали певні історичні архітектурні стилі.
В наш час камін вже не є таким життєво необхідним, яким він був
в замках середньовіччя. Проте, для переважної більшості власників
котеджів, камін асоціюється із затишком і комфортом і є бажаним
атрибутом інтер’єру. Камін сьогодні може бути виконаний в будьякому стилі, або навіть поєднувати в собі різні стилі. Його виготовляють як з традиційних, так і з більш сучасних вогнестійких матеріалів: скла, нержавіючої сталі, спеціальних пластиків, кераміки тощо.
Сучасний камін можна топити не тільки дровами або вугіллям, а й
екологічно чистим паливом, яке виготовляють саме для цих потреб.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що історична
еволюція каміна відображає технічний розвиток та зміни соціального устрою суспільства, але всупереч всім цим змінам залишається незмінним одне: як і багато тисячоліть назад, людині просто
приємно відпочивати і дивитись на вогонь.
Список використаних джерел
1. Английский камин. Григорианский камин. [Електронний ресурс] —
Режим доступу: http://www.art-decogroup.ru/index.
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СТІЛ В ІНТЕР’ЄРІ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ
Цуруль О.В.
ІІІ курс, гр. ДЗ-31, спеціальність «дизайн»,
Універститет «Україна», т.4252610
Науковий керівник: Кущенко Ю.М., доцент

Меблі в українській селянській оселі споконвічно поєднували
в собі утилітарні функціональні та естетичні якості, символізм і
метафорику.
Важливим елементом житлового приміщення був стіл, який
мав певне сакральне значення і був неодмінним атрибутом обрядів
і ритуалів. В перекладі з давньоєврейської мови назва стіл ще означає їжу, трапезу. Звідси «столуватися» — харчуватися. За однією з
версій, назва стола походить від стародавнього звичаю стелити рушник або обрус (пізніше — скатертину), щоб на них класти їжу.
Стіл, зазвичай, стояв у діагонально протилежному кутку від
печі, під іконами. Це було найсвятіше і найпочесніше місце у хаті.
У покуті знаходилися цінні речі: ікони (образи), Біблія, свічки. Стіл
розраховувався на численну родину, тому був довгим. За столом
родина збиралася для трапези і спілкування, за ним приймали гостей і святкували важливі події. Біля стола попід стіною стояла
дерев’яна лава.
У деяких регіонах Карпат функції столу виконувала скриня. Стіл-скриня складається із двох частин: нижнє підстолиння
використовувалося для зберігання різних речей, одягу, цінних
паперів тощо, а верхнє служило власне столом. Щоб дістати якусь
річ, кришку стола відсувають. У деяких місцевостях у таких столахскринях зберігали харчові продукти.
В Україні стіл (хатній престіл) використовується і як обрядовий
предмет. Зберігся звичай класти покійника на покуті, що ототожнює стіл з вівтарем або жертовником. На покуть — почесне місце за
столом — невдовзі після народження клали немовля: щоб росло
здоровим і в достатку. Через стіл молода подавала нареченому хустку, засвідчуючи свою згоду на шлюб.
Стіл має магічну силу, символізує достаток родини. Його першим заносять до нової хати, на нього кладуть хліб-сіль, ставлять
ритуальні страви. На Святвечір на столі залишають на ніч кутю, а в
поминальні дні — коливо, щоб могли пригоститися предки. На стіл
гріх сідати чи класти шапку.
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Звичай застеляти стіл притаманний українцям з давніх-давен.
Незастелений стіл — символ бідності або скупості господарів.
Скатертина (або скатерка) — символ хатнього достатку і показник
культури та порядку в домі. Вишита скатертина більше святковий, аніж
щоденний атрибут життя родини, використовується, здебільшого, в
урочисті моменти: на новосілля — і тоді першим з’являється на столі
хліб-сіль; при прийомі шановних і бажаних гостей; на урочисту гостину чи якесь сімейне або родинне торжество. На Різдвяну або Новорічну
вечерю поверх скатертини стелили художньо оброблену хустину чи
плахту, щоб в домі не переводився достаток і процвітала радість.
За столом сидять тільки з непокритою головою; на нього не
можна класти нічого нечистого. Він — символ злагоди: ті, хто сів за
спільний стіл, прагнуть миру й взаєморозуміння; символ влади: хто
сидить у голові столу, той — голова всім; символ гостинності: гостя
обов’язково спочатку частують за столом, а лише згодом переходять до розмови. «Хай буде щедрим ваш стіл», — кажуть, бажаючи
комусь достатку в домі, бо стіл і дім здавна поняття нерозривні.
Знаковість і символізм предметного наповнення інтер’єру української оселі дають нам розуміння глибини мудрості народу, його
вміння оберігати себе, свою родину, життя, утворювати магічне
писанкове коло захисту в обрядах та звичаях.
Список використаних джерел
1. Булашев Г. Український народ в своїх легендах, релігійних поглядах
та віруваннях. — К.: Довіра, 1992. — 415 с.
2. Українська оселя [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://www.aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=88
3. Українська хата та її інтер’єр[Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://www.ukrsov.kiev.ua/interior/ukr_hata

ОЗЕЛЕНЕННЯ В ІНТЕР’ЄРІ
Яцун Н.А.
ІІ курс, гр. ДЗ-21-14Б, спеціальність «дизайн»,
Університет «Україна», т.4252610
Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент.

Переважна більшість кімнатних рослин, які ми вирощуємо
в наших помешканнях, потрапила до Європи з Південної Америки,
Африки, Індії та островів, де вони ростуть серед дикої природи,
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в часи колоніальних завоювань. Спочатку це була просто гарна екзотика, але згодом функція озеленення значно розширилась.
Спостереження і дослідження біологів та фізіологів виявили здатність
різних рослин впливати на мікроклімат приміщень і на саму людину.
Фітонцидні і бактерицидні властивості мають цитрусові, розмарин, мирт, хлорофітум. Аспарагус поглинає домішки важких металів. Іонізують повітря, що особливо актуально для приміщень з
телевізійною і комп’ютерною технікою, хвойні (кипарис, туя,
криптомерія). Герань дезінфікує і дезодорує повітря. Кімнатна троянда позитивно впливає і коригує біополе людини.
При розміщенні озеленення в інтер’єрі необхідно враховувати
розміри приміщення, його функцію, природне освітлення та декоративні властивості самих рослин. Для більшості рослин найбільш
сприятливим є освітлене місце поблизу вікна. Світлолюбові рослини розміщують на підвіконні чи поблизу нього (кактуси, сукуленти), менш вимогливі — на відстані 2–3 метрів в добре освітлених
місцях.
Крім процесу фотосинтезу, світло впливає ще й на візуальне
сприйняття декоративного ефекту рослин. Коли вони розміщені
біля освітленої сонцем стіни, їхні тіні утворюють візерунок на стіні,
а якщо проти світла, на підвіконні, то чітко виділяються загальні
контури.
При оформленні інтер’єру рослинами необхідно враховувати
колористичну модель інтер’єру. На фоні світлих меблів краще виглядають плющі, традесканції та інші рослини з темно-зеленим та
яскравим листям. Темно — коричневі меблі добре поєднуються з
рослинами світло-зеленої гами, білими квітами та строкатим листям.
Чим просторніше приміщення, тим більшого розміру можуть
бути рослини та їхня кількість. Винятково декоративними якостями володіють рослини-дерева з великим листям (драцена, філодендрон або фікус бенгальський). Крупні рослини, зазвичай є солітерами і розміщуються поодиноко на низьких підставках чи на
підлозі. Для малих приміщень краще підбирати середні або зовсім
невеликі екземпляри, які розміщують на столиках, етажерках, гірках. Ампельні рослини підвішують вгорі вікон, на кронштейнах до
стіни чи стелі, розміщують на стелажах.
Різні рослини можуть групуватись в «зелені куточки», об’єднуватись у композиції: кімнатні садки, тераріуми, сади в акваріумах,
бонсаї. Композиції рослин мають свої правила розміщення і поєднання, акценти і домінанти.
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Іноді зеленим рослинам відводять окремі приміщення (зимові
сади) та стіни (вертикальне озеленення).
Вертикальне озеленення може вирішуватись за допомогою
ліан, які звисають або заплітають вертикальну гратчасту конструкцію; настінних кашпо, розміщених на різній висоті. «Живу стіну»
можна отримати висаджуючи кімнатні рослини в спеціальні
модульні системи. Особливість модуля в тому, що він оснащений
системами збору і відведення зайвої вологи. Для вертикального
озеленення підходять тільки дуже невибагливі і багаторічні рослини, такі як: філодендрон, хлорофітум, аспарагус тощо. В процесі
росту і розвитку кущики можна підрізати, надаючи їм потрібний
напрямок і бажану форму. Вертикальне озеленення має великий
декоративний ефект і може використовуватись для функціонального зонування приміщення.
За допомогою озеленення можна підвищити естетичну виразність інтер’єру, удосконалити його функціональну організацію,
покращити мікроклімат, створити затишок і комфорт.
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СЕКЦІЯ XVI.V
СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
Безпека життєдіяльності

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ,
ЯК ЗАСІБ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Білошицька О.Є.
IV курс, група ПЗ-43, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права і суспільних відносин, к.тел. (093)-5525211
Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Електромобіль — єдиний варіант застосування на легковому
автотранспорті енергії, що виробляється АЕС і електростанціями
інших типів. Тому моєю задачею є максимальне дослідження даної
теми та висвітлення основних понять, які дадуть нам змогу краще
зрозуміти плюси та мінуси використання та виробництва електромобілів.
Тому, тема моєї доповіді є надзвичайно важливою і цікавою.
Метою цієї теми є дослідження важливості електромобілів для
людей та навколишнього середовища. Також основний екскурс по
поняттям стосовно екологічних помічників.
Електромобіль — це безпечно для природи та економно, а крім
того, модно в Європі. Але купівля такої машини б’є по кишені
потенційного власника. У моїй роботі я спробую з’ясувати, які
переваги та недоліки такого автомобіля і у скільки він насправді
обійдеться власникові.
– Головна перевага електромобіля — його екологічність.
– Переваги електромобіля.
– Недоліки електромобіля.
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Скандал з виробництвом електромобілів в США. Докладно про
цю історію розповідається в науково-популярному фільмі «Хто вбив
електромобіль?» / «Who killed electric car?» (Sony Classics, 2006 р.)
Електромобіль не підійде любителям надто швидкої їзди: більшість з таких машин їздять зі швидкістю 45–70 км/год. І хоча деякі
моделі можуть розганятися до 130–140 км/год., але за такої швидкості заряд батареї вичерпується швидко і неефективно.
Скільки коштує? Чи актуально це для українського ринку? На
жаль, на українців, готових пересісти на електричні машини, чекає
розчарування: вибір на ринку поки що дуже обмежений. Навіть
моделі 2010 року, які вже давно продаються в Європі, українським
покупцям не доступні.
Сучасне застосування та зручності електромобіля
Якщо ви все-таки хочете скористатися перевагами електромобіля, але наявні на ринку пропозиції та/або ціни вас не влаштовують, можна спробувати зібрати таку машину самому. Так уже зробив один пенсіонер із Дніпропетровська, завдяки чому став
популярним у ЗМІ.
Ще раз наголошу на тому, що головною перевагою електромобіля є його екологічність. Така машина не виділяє вуглекислий газ
та інші викиди. Крім того, вона є абсолютно безшумною, тож в
дорозі ви можете насолоджуватися улюбленою музикою або просто
відпочивати від міського гамору. Також мені хотілося б вірити в те,
що з настанням економічної стабільності у нашій країні, уряд зверне увагу на питання розвитку продаж та виготовлення електромобілів в Україні. Питання імпорту та експорту екологічних помічників.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ЖУРНАЛІСТА
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
Строкань Н.К.
IV курс, група ЖР–41, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікацій, к.тел. (063)-6200507
Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

У доповіді ми будемо говорити про засоби безпеки журналіста в
умовах військового конфлікту, а також про етапи підготовки до відрядження у гарячу точку.
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За даними Міжнародної Федерації Журналістів(IFJ) з 1990 року
у всьому світі загинуло більше 2297 журналістів. Найчастіше вони
гинули у результаті викрадень, терактів з використанням вибухових
приладів або під час збройних конфліктів. Тільки за 2015 рік загинуло 112 журналістів. У звіті IFJ зазначається, що у 2015 році найбільша кількість журналістів загинула у Ірані, Йемені та Франції.
Оскільки у цій доповіді розглядається безпека життя журналіста
в гарячих точках, слід визначити саме поняття «гаряча точка».
BBC дає своє визначення гарячих точок: «Під ворожою обстановкою / умовами ми маємо на увазі країну, регіон або окрему територію, де відбуваються війна, заколот, громадянські заворушення,
терористичні акти, а також украй високий рівень злочинності, бандитизму, беззаконня або громадських заворушень. Це визначення
поширюється і на території з екстремальним характером клімату
або місцевості. Отже, це визначення дає нам розуміти, що підготовка поїздки має бути ретельною. Поділимо умовно відрядження
на два етапи: до місця прибуття та, власне, у гарячій точці.
Підготовка до місця прибуття. Перше, що має зробити журналіст
після отримання редакційного завдання зібрати максимум інформації про країну чи регіон, куди він прямує, мати уявлення про економіку, політико-географічному пристрої, етно-релігійних особливостях населення. А також ознайомитись з історією конфлікту який
буде досліджувати та описувати. Визначити головні та вторинні
причини виникнення конфлікту, статистичні та військові дані,
ознайомитись з журналістськими матеріалами з даної теми мінімум
за останні півроку. Якщо журналіст має перше відрядження йому
варто порадитись з більш досвідченими колегами, або звернутися
до дипломатичних та інших представництв країн-учасників конфлікту. Журналіст має ознайомитись з міжнародними конвенціями, які захищають права, щодо збору та обробки інформації, а
також ознайомитись з законодавством держави до якої вирушає,
яке покликане гарантувати можливість здійснювати в таких умовах
свою професійну діяльність. Для того щоб вирушити у зону військового конфлікту журналіст при собі повинен мати усі відповідні. Власне у гарячій точці. Один з головних чинників безпеки журналіста це його зовнішній вигляд. Одяг журналіста має бути по
розміру, непримітного кольору та з природних тканин, взуття зручне та вологостійке, зручний головний убір. Обов’язковим є придбання бронежилету найвищого 4 рівня призначеного для захисту
від бронебійних набоїв та шолом, що з середини пом’якшений
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піною для зменшення удару. Також окрім основного багажу, не
варто забувати про наявність польового рюкзаку, що буде служити
за межами основної бази.
Варто також мати при собі окуляри з безпечного скла. Але одяг
це маленька складова безпеки, адже головну скрипку грають
морально — етичні засади професійної діяльності. Наприклад, такі
як об’єктивність — кореспондент не повинен розділяти конфліктуючі сторони на «хороших» і «поганих». Опублікований матеріал
має бути актований та чесний. Справедливість — не торгуйте зібраним компроматом. Одна з основних концепцій «візуального» мовлення під час військових конфліктів і катастроф CNN, ВВС World
і Euronews ґрунтується на щадному і співчутливому ставленні до
глядачів.
Та варто пам’ятати лише одне найголовніше правило роботи
в зонах бойових дій: жоден матеріал не коштує вашого життя!

БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ ХІМІЧНОГО
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬГО СЕРЕДОВИЩА
Фоміна Є.М.
IV курс, група ПЗ-43, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права і суспільних відносин, к.тел. (063)-1893953
Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Раціональне харчування має актуальне значення в сучасних
екологічних умовах. Завдання харчування в умовах інтенсивного
хімічного забруднення полягає у тому, щоб перешкоджати накопиченню в організмі людини шкідливих хімічних речовин.
Раціональне харчування має забезпечити ослаблення негативної дії
хімічних речовин та інших шкідливих чинників на організм.
Населення, яке проживає в зонах такого ризику, а також та частина населення, яка відчуває вплив негативних факторів, має отримувати спеціальне харчування або лікувально-профілактичне харчування. Це харчування має відповідати певним вимогам:
- Воно повинно містити додаткову кількість вітамінів. При
цьому мова йде не про велику кількість вітамінів, а про 2–3 вітамінах, і насамперед це аскорбінова кислота, тобто вітамін С, вітамін
А і тіамін.
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– Харчування має містити комплекс амінокислот, таких як цистеїн і метіонін, тирозин і фенілаланін, триптофан.
– Харчування має забезпечувати утворення в організмі таких
сполук, які володіють великою біологічною активністю.
Насамперед це вітамін В12, холін, піридоксин.
– Харчування в зонах ризику та лікувально-профілактичне харчування має бути збагачене пектиновими речовинами що сприяють
виведенню з організму токсичних сполук.
– У сучасних умовах широко використовуються дієти за рахунок включення до них овочів, фруктів, молочних продуктів. Велику
роль у такому харчуванні грають підвищені концентрації магнію.
Встановлено, що магній сприяє підвищенню опірності організму
до впливу речовин, що мають канцерогенні властивості. Потрібно
відзначити, що антиканцерогенними властивостями володіє магній не всіх продуктів, а тільки ті його форми і з’єднання, які містяться в квасолі.
Населення, яке проживає у складних екологічних умовах,
в міських конгломератах, потребує збагачення раціонів на пектинові речовини. Достатній рівень пектинів, їх доставка в організм,
зв’язується з щоденним споживанням близько двох яблук. Високий
рівень вмісту пектинів — в буряку і цитрусових. У виробничих умовах раціони працюючих збагачуються буряковими або цитрусовими пектинами.
Існує проблема забруднення продуктів харчування різноманітними домішками, і перед усім штучними, неприродного походження. Наприклад нітрат натрію (NaNO3) використовують у ковбасних
виробах для надання їм кольору свіжого м’яса — червоного і крім
цього він є консервантом — запобігає процесам окислення, псуванню продуктів. Але в організмі ця речовина перетворюється
в надзвичайно небезпечну канцерогенну речовину. Звісно, що
через разове вживання продуктів з різноманітними домішками хвороба не виникне. Але часто люди звикають до однієї їжі, використовують так звані напої, основу яких складають саме домішки
з літерою Е, у них природного майже нічого, крім води, немає.
Проаналізуйте етикетку таких напоїв і зробіть висновки.
Через широке використання радіоактивних речовин у промисловості, забруднення ними великих площ території держави, особливо після Чорнобильської катастрофи, можлива наявність їх у харчових продуктах, що дуже небезпечно. Тому необхідно вимірювати
вміст радіонуклідів.
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ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК —
ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Халаєвська В.М.
IV курс, група ЖР–41, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікацій, к.тел. (097)-3693936
Науковий керівник: Тропіна А.О., старший викладач

Дитячий майданчик — це місце де дитина реалізує фізичні
потреби та пізнає навколишній світ, через ігри. В дійсності майданчики перетворились на зону підвищеної небезпеки. Все частіше ми
чуємо про випадки, коли під час ігор на майданчику діти зазнавали
серьезних травм.
Стан багатьох дитячих майданчиків в Україні є незадовільним.
Статистика показує, що щорічно тисячі дітей, граючись на майданчиках, отримують травми різного ступеня тяжкості. Причина
цього — відсутність в нашій країні законодавчих актів, що встановлюють обов’язкову відповідальність виробників і експлуатуючих
організацій за забезпечення безпеки дітей на дитячих ігрових майданчиках.
Існує три різновиди дитячих майданчиків. Комунальні — зведені за кошти міського бюджету, що передавалися на баланс ЖЕКів.
«Депутатські» — ті, що перед виборами встановили кандидати в депутати. Такі майданчики або замовляють на спеціалізованих підприємствах і укладають угоди на встановлення, або купують гойдалки в найближчому магазині. Третій вид майданчиків — це ті, які
мешканці будинків звели власноруч.
Але не один з цих варіантів не панацеєю. Адже елементи дитячих майданчиків повинні відповідати ряду вимог, які мало хто
виконує.
По-перше — це абсолютна безпека. Несучі конструкції повинні
бути міцними, стійкими, місця зварювальних швів, дерев’яні
поверхні ретельно зачищеними і відшліфованими. Конструкція
повинна мати якомога менше гострих і виступаючих кутів і володіти зносостійкістю.
По-друге, на дитячому майданчику не повинні використовуватися цеглина, бетон, щебінь. У разі використання піску, товщина
піщаної подушки повинна складати не менше 500 мм.
По-третье: дитячі майданчики, в першу чергу, повинні бути ізольовані від проїздів для автотранспорту, від автостоянок і доріжок
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з інтенсивним пішохідним рухом. Вони повинні бути непрохідними. Ці вимоги особливо важливі в цілях зведення дитячого травматизму до нуля/
Давайте подивимось на досвід інших країн. У Австралії — ці
вимоги безпеки описує стандарт AS/NZS 4422:1996, в Європі —
стандарти 1177 EN: 1997 і BS 7188:1998, в США — стандарти ASTM
F 355-01 і F 1292-99.
В Україні, згідно шостого розділу «Благоустрою прибудинкових
територій», восьмий пункт «Державних будівельних норм України», дитячі майданчики мають відповідати наступним вимогам:
6.8.1. Дитячі майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від
12 років до 16 років) організовують спортивно-ігрові комплекси.
6.8.4. Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові
майданчики обладнують ударопоглинальним покриттям. У разі
трав’яного покриття майданчиків треба передбачати пішохідні
доріжки до ігрового обладнання з твердим, м’яким або комбінованими видами покриття.
6.8.6. Обов’язковий перелік елементів благоустрою на дитячому
майданчику повинен включати: м’які види покриття, елементи
сполучення поверхні майданчиків з газоном, озеленення, ігрове
обладнання, лави, урни, освітлювальне обладнання.
6.8.9. Дитячі майданчики треба озеленювати посадками дерев
і кущів. Дитячі майданчики треба обсаджувати по периметру смугою зелених насаджень. Дерева із східного і північного боку майданчика треба висаджувати не ближче ніж 3 м, а з південного та
західного боку — не ближче ніж 1 м від краю майданчика до вісі
дерева. На дитячих майданчиках заборонено висаджування дерев з
колючками, а також рослин з отруйними плодами.
Отже, на сьогоднішній день, для отримання позитивного
результату потрібно не лише законодавче затверджувати стандарти
дитячих майданчиків, а й дотримуватись них. Це стосується
ЖЕКів, народних депутатів та самих мешканців. В разі їх дотримання, дитячі майданчики будуть виконувати свою головну роль —
давати можливість реалізувати фізичні потреби дитини без шкоди
для здоров’я.
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ЛІХЕНОЛОГІЯ ЯК НАУКА: ХАРАКТЕРИСТИКА,
ОСОБЛИВОСТІ, ПРЕДСТАВНИКИ, ЗНАЧЕННЯ
Бєсєдіна Н.О.
II курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»,
к. тел. (093)0081671

Термін «ліхенологія» формується поєднанням двох грецьких
слів — «leichen», що означає «лишай, лишайник» і «lоgos», що
зазвичай перекладають як «наука». Таким чином, ліхенологія — це
наука про лишайники. Сферою її інтересів є вивчення росту,
розвитку і розмноження лишайників, їх екологія, використання в
побуті, медицині і в якості корму для тварин.
Перші відомості про лишайників датуються IV–III ст. до н. е.
В своїх ботанічних книгах і атласах про них згадує великих
грецький ботанік Теофраст. У ХІІ–XVIII ст. виходило безліч
ботанічних праць, серед яких фігурували і присвячені лишайникам.
Всі вони були суто естетичного та описового характеру.
Зародження ліхенологія як самостійної науки пов’язано з
діяльністю відомого шведського ботаніка Е. Ахаріуса. На початку
ХІХ ст. він запропонував термін «ліхенологія» і розробив основні
методологічні прийоми роботи. Спираючись на його методологію,
німецькі ботаніки Р. Мейер і Ф. Вальрот розглянули і вивчили
анатомію, живлення требуксії в структурі лишайника. У 20–30-х
роках ХХ ст великий внесок у ліхенологію внесли А. А. Еленкин,
А. Н. Данилов, В. П. Савич, К. С. Мережковський, М. П. Томін
і А. Н. Окснер.
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Інший ботанік — австрієць А. Цальбрукнер — в 20–30-ті роки
ХІХ ст розробив першу систематику лишайників, яка дійшла до нас
майже без змін.
Серед російських вчених-ліхенологів слід зазначити А. С. Фамінцина та О. В. Баранецького, які першими виділили водорость
требуксію в структурі лишайника.
Забарвлення лишайників різноманітне — від білого до яскравожовтого, коричневого, фіолетового, оранжевого, бузкового, рожевого, зеленого, синього, сірого, чорного тощо.
За морфологічними характеристиками виділяють накипні або
коркові лишайники, листкуваті та кущисті.
Загалом група лишайників нараховує понад 26 000 видів.
На сьогодні ліхенологія — це важлива галузь не лише ботанічної
науки, а і господарювання. Оскільки лишайники, як основний рослинний покрив тундрової зони, є головним кормом для північних
оленів. Як корм їх також використовують і свині та вівці, які охоче
поїдають кладонію листувату та кладонію оленевидну.
В Японії лишайник гірофора їстівна вживається в їжу та служить предметом експорту в країни Південно-Східної Азії. Їстівним
є також і лишайник аспіцілія їстівна, яка зростає в степовій та
напівпустельній зоні. Проте поживна цінність цих рослин
є незначною.
Лишайники продукують специфічні речовини, які ніде більше в
природі не зустрічаються. Це так звані лишайникові кислоти. Деякі
з них мають антибіотичні властивості, наприклад усні нова кислота, яка продукується 70 видами лишайників. Це сильний антибіотик, який під назвою «бінан» введено в медичну практику та рекомендовано до застосування у ветеринарії.
Деякі речовини лишайників діють як стимулятори, що підвищують загальний тонус організму (ісландський мох). Широко розповсюджений лишайник евернія сливова («дубовый мох») продукує речовину резиноід, яка має ароматичні властивості та є хроим
закріплювачем аромату, через що і широко використовується в парфумерній промисловості. А в країнах Північної Африки речовини з
деяких лишайників використовуються для ароматизації хлібних
виробів.
Деякі види лишайників здатні продукувати речовини, що використовуються як барвники (рочелла, охролехія). Колір барвників —
від пурпурового до приємного коричневого та жовтого. Звичайний
індикатор лакмус виготовляють з барвників лишайника.
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Лишайники — відмінні індикатори рівня забруднення атмосферного повітря. На сьогодні розроблені індикаційні шкали та
математичні формули і моделі для визначення ступеню забруднення довкілля на основі реєстрації угруповань лишайників. Це відносно новий напрямок моніторингу довкілля — ліхеноіндикація.
Лишайники виділяють кислоти, які сприяють розчиненню субстрату, тим самим вони приймають активну участь у процесах ґрунтоутворення. Лишайники — є піонерами біоценозів, першими
організмами, які заселяють субстрат.
Ліхенометрія — це галузь, яка використовує властивість лишайників до тривалого росту з постійною швидкістю з метою визначення віку геологічних пород, споруд, відступу льодовиків тощо.
Отруйні вульпінові кислоти з лишайника Letharia vulpina раніше використовувалися як отрута проти лисиць та вовків. А декоративний лишайник Cladonia stellaris сьогодні у великих кількостях
імпортується з країн Скандинавії для декоративних виробів типу
ікебани.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДКЛАССУ ЛІЛІІДИ:
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, ТА ЖИТТЕВОГО ЦИКЛУ,
ПОШИРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИКА
Бугаков А.Д.
група МБВ 21/14, факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»

Лілііди – це великий підклас однодольних, що включає всі найбільші родини (крім пальм і ароннікових, що відносяться до іншого підкласу — Ареціди).
Серед Ліліід є як примітивні рослини, які можна порівняти за
ступенем примітивності з найбільш архаїчними алісматидами,
так і рослини дуже високоспеціалізовані. Найпримітивніші
Лілііди зустрічаються в родині Мелантієві, де деякі роди, як
тофілдія (Tofieldia) і чемериця (Veratrum), характеризуються
неповним зрощенням плодолистків, а у роду петросавія
(Petrosavia) плодолистики вільні майже до кінця. У деяких рисах
ці рослини навіть більш примітивні, ніж Алісматіди, так як насіння у них з рясним ендоспермом, а пилкові зерна мають більш
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примітивну будову і в зрілому стані 2-клітинні. Але переважна
більшість родин підкласу Ліліїд дуже спеціалізовані, а деякі родини, зокрема Орхідні і Злаки, досягли дуже високого рівня еволюційного розвитку.
У підкласі Лілііди виділяють 5 надпорядків і 14 порядків,
найвідомішими з яких є Лілійні, Орхідні, Ситникові, Осокові
та ін.
Родина Лілійні – це багаторічні або рідше однорічні трави або
деревовидні рослини. Листя цілісне. Судини здебільшого тільки в
коренях. Квітки зазвичай зібрані в суцвіття, двостатеві або рідко
одностатеві, актиноморфні або рідше зигоморфні. Нектарники
септальні, тепальні або стамінальні, іноді відсутні (філідрові).
Оцвітина вільна або зросла і зазвичай складається з 2 більш-менш
однакових кіл (чашечка зазвичай вінчиковидна, рідко, навпаки,
віночок чашечковидний). Плід — коробочка, що розкривається по
перегородках (септіцідія) або по стулках (локуліцідна), рідше ягода,
рідко 1-насінний, горіховидний.
Родина Смикавцеві — дуже близька до порядку Лілійні, особливо до підродини конвалієвих родини Холодкові. Прямостоячі багаторічні трави з повзучими або бульбоподібними кореневищами,
трав'янисті ліани з кореневищами або бульбами, кучеряві або лазячі кореневищні трави з більш-менш здерев’янілими стеблами або
прямостоячі напівкущики. Стебла з листками, або рідко листки всі
прикореневі. Листя цілісне або рідше більш-менш розчленоване.
Судини тільки в коренях, в коренях і стеблах або в коренях, стеблах
і листках. Квітки зазвичай зібрані в різного роду суцвіття, рідко
поодинокі, двостатеві або одностатеві, актиноморфні, звичайно 3членні, рідше 2-членні або 4-членні. Оцвітина з однакових або
майже однакових сегментів, вільних або рідко зрощених в трубку.
Плід — коробочка або ягода. Насіння з рясним ендоспермом
і маленьким зародком.
Представники поширені майже по всій земній кулі, особливо в
регіонах із сухим і теплим кліматом. У викопному стані деякі деревовидні форми лілійних (драцени, сасапариль і ін.) відомі вже з
верхньої крейди. Зокрема, сасапариль — деревовидна сучасна ліану
нижнього гірського поясу Західного Закавказзя знайдена радянським палеоботаніком А.М. Криштофовичем у третинних відкладах на р. Кринці в Донбасі.
Також квітки рослин з Лілійних ароматні, виділяють багато
нектару, віночки їх яскраво забарвлені, що приваблює комах, котрі
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запилюють їх. Багато Лілійних мають важливе господарське значення. Деякі з них уведені в культуру як овочеві рослини (спаржа, цибуля городня, часник) і як декоративні (лілії, тюльпани, гіацинти).
Багато рослин здавна використовуються в медицині та фармацевтиці для отримання лікарських препаратів.

УНІКАЛЬНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ
Бушинський Д.К.
ІІ курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій, Університет «Україна».
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

З давніх часів наука включала пізнання рослинного світу.
Історично підтверджено, що давні греки використовували знання
ботаніки в медицині. Вчення про лікувальні властивості рослин
передавалися з покоління у покоління знахарями та травниками. З
початком розвитку молекулярного та мікроскопічного аналізу, розпочався і детальний розвиток ботаніки як науки та більш глибоке
вивчення типових та унікальних представників рослинного світу.
На території України найпоширеніша місцевість для представників унікальних рослин це Закарпаття та карпатський регіон,
оскільки гірський ландшафт, масштабні ліси, долини є сприятливими умовами для фіторізноманіття.
Рослиною, що зростає в гірській місцевості є чемериця біла, а її
небезпечні властивості були відомі з давньогрецьких часів у войовничій культурі.
Ботаніки та біологи досі вивчають карпатську флору, яка багата
на представників рідкісних видів. Проте, окрім карпатської фітобіоти, на території України зустрічається чимало унікальних рослин, які завжди цікавили видатних біологів. Наприклад, Чарльз
Дарвін вивчав унікальні трофічні властивості рослини Drosera
rotundifolia проводячи експерименти як рослина розпізнає тваринні протеїни від полісахаридів та різних інших речовин, які споживає і перетравлює за допомогою ензимів, це є неспецифічно для
звичайних автотрофних рослин.
Найменше дерево з тих, що ростуть в Україні, — верба туполиста. Висота її 12–15 см, а зустрічається вона на вологих вапнякових
скелях в альпійському поясі Карпат, зокрема на горі Близниця.
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Найдовше коріння серед рослин України (понад 15 м) має
люцерна посівна.
Найтяжчі коренеплоди має тамус звичайний — трав’яниста
ліана, що росте на Південному березі Криму, а також різні види
дискорей — до 40 кг.
Найбільша кількість листя або хвої на одному дереві в ялини
колючої (11,4 кг сухої маси), тополі канадської (9,7 кг), сосни звичайної (9,2 кг), липи великолистої (9,3 кг) та липи серцелистої (8,0 кг).
Найбільше за розміром листя належить унікальній рослині, яку
можна побачити на Тернопільщині. Це кремена гігантська — рослина, подібна до лопуха. У неї майже кругле листя, яке в поперечнику сягає 1 м.
Найменші квіти серед рослин України (діаметром 0,5 мм) мають
водоплавна рослина ряска мала, що населяє стоячі води нашої країни,
та вольфія безкоренева, яку можна побачити у водоймах Лісостепу.
На право бути рослиною з найбільшими квітами претендує
латаття сніжно-біле, що зустрічається в стоячих та проточних
водах, ставках і затоках. Його квіти досягають 20 см у діаметрі.
Чемпіоном за кількістю плодів та насіння серед рослин України
є великий амарант. На одній такій рослині, що має ще й іншу
назву — щириця звичайна, дозріває більш ніж півмільйона насіння.
Найстійкішим щодо забруднень, пов’язаних із діяльністю
людини, серед рослин нашої країни є звичайний озерний очерет.
Він не тільки виводить шкідливі речовини із загального кругообігу,
але й нерідко сприяє їхній нейтралізації, прискорює розпад і діє
при цьому набагато ефективніше, ніж механічні фільтри.
Найкисліша рослина в Україні — це щавель кислий (містить
кислоту в концентрації 1,36%), а найсолодша коренеплідна рослина — цукровий буряк. Він накопичує до 25% цукру, тоді як цукрова
тростина — лише 18%.
У печерах Криму можна зустріти мох схистостега периста, який
нерідко світиться у напівтемряві та щілинах скель.
Ще багато унікальних рослин можна назвати в цьому переліку,
але на особливу увагу також заслуговують рослини-ендеміки та
рослини-релікти української флори, описати красу та незвичайність яких словами дуже важко. Їх варто тільки бачити та берегти.
На сьогодні флора України з 27 тис. видів рослин налічує понад 600
ендемічних видів та видів-реліктової флори.
З часом, через бурхливий розвиток діяльності людини, постала
загроза зникнення певних представників рослинного світу.
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Ця проблема є однією з глобальних проблем сучасного світу. Ірраціональне антропогенне втручання створює суттєву загрозу дисбалансу в біосфері порушенням встановлених зв’язків в екосистемах.
У ході історичного розвитку рослини пристосувалися до певних
умов середовища. Проте, з раптовою зміною середовища, по еволюційному принципу, виникає лише два варіанти перший це модифікація, яка зумовлює адаптацію до нового середовища або ж
вимирання тобто зникнення виду. Побічними діями урбанізації є її
прямий вплив на навколишнє середовище, що підвищує ризик
зникнення рідкісним видам рослин.
Проблема зникнення видового різноманіття є актуальним
питанням сучасної біології яка широко досліджується на заході а
саме у Європі та Америці. Також, різноманітні Міжнародні організації, такі як Міжнародна Організація Збереження Природи
(IUCN), Cвітовий Фонд Дикої Природи (WWF) займаються питаннями охорони зеленого світу. На території України, посилаючись
на стійкість та рівень стану популяції, рослини, що опинилися під
загрозою зникнення, контролюються на законодавчому рівні. Такі
види рослин занесені до Червоної книги України. Вони потребують
певного нагляду та моніторингу за чисельністю фітопопуляцій, та
відповідно також охороняються в певних регіонах. Більшість представників рідкісних та відносно вразливих рослин присутні у ботанічних садах, національних заповідниках та заказниках та потребують постійної охорони.

ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ТА ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН
Волкова А.О.
ІІ курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»
Науковій керівник: Мележик О.В., к.б.н.

Серед пристосувань живих організмів до середовища існування
особливе значення мають так звані морфологічні адаптації, тобто
зміни у зовнішній будові, що дали змогу жити рослині саме в тому,
а не іншому середовищі існування.
Життєва форма — морфологічна будова рослин, що склалася у
процесі еволюції і відображає у зовнішньому вигляді пристосування їх до умов життя. Термін запропонував датський ботанік
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Е. Вармінг (1884). Є ряд класифікацій життєвих форм рослин, в
основі яких лежить різний підхід до їх вивчення.
Найпоширенішою є система ботаніка К. Раункієра (1905, 1907),
яка базується переважно на розташуванні бруньок відновлення
щодо поверхні землі. Радянський ботанік І.Г. Серебряков розробив
(1952, 1964) найповнішу систему, в основу якої поклав зовнішній
вигляд рослини, тісно пов’язаний з ритмом її розвитку. Основні
категорії життєвих форм (типи або класи) — дерева, чагарники і
трави — відрізняються висотою, ступенем здерев’яніння осьових
органів і тривалістю життя надземних пагонів.
Вивчення життєвих форм рослин є предметом дослідження
окремої галузі ботаніки морфології рослин. Характеристика кожної
життєвої форми у вищих рослин складається на основі визначення
морфологічних ознак надземних і підземних пагонів та кореневих
систем з урахуванням ритму розвитку і тривалості життя. До однієї
життєвої форми можуть належати рослини різних видів і родів і,
навпаки, рослини одного виду можуть утворювати кілька життєвих
форм.
В ході еволюції життєві форми у різних видів рослин вироблялися в результаті природного відбору в різних кліматичних, грунтових і біоценотичних умовах. Життєві форми певних груп рослин
відображають їх пристосованість до просторового розселення і
закріплення на території, до якнайповнішого використання всього
комплексу умов місцепроживання.
Екологічна група — сукупність видів, що характеризується
подібними потребами у величині будь-якого екологічного чинника
і виникли в результаті його дії в процесі еволюції подібними анатомо-морфологічними та іншими ознаками, що закріпилися в генотипі.
Екологічні групи виділяються по відношенню організмів до
одного фактору середовища — волога, температура, світло, хімічні
властивості середовища проживання тощо, однак межі між ними
умовні, і має місце плавний перехід від однієї екогрупи до іншої,
що обумовлено екологічної індивідуальністю кожного виду.
Основні екологічні групи за факторами:
– по відношенню до вологості — ксерофіти, мезофіти, гігрофіти — рослини посушливих та середньо вологих місць, водні;
– по відношенню до температури — мегатерми, мезотерми,
мікротерми, гекістотерми — жаркі, теплолюбні, холодостійкі та
рослини холодних місць;
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– по відношенню до освітлення — сціофіти, сціогеліофіти,
геліофіти — тіньолюбні, тіньовитривалі та світлолюбні;
– по відношенню до багатства ґрунтів — оліготрофи, мезотрофи, еутрофи;
– по відношенню до рівня засолення ґрунтів — глікофіти, галофіти;
– по відношенню до кислотності ґрунтів — ацидофіти, нейтрофіти, базофіти.
Існують дві класифікації життєвих форм.
Перша — за Х. Раункієром. Система життєвих форм Раункієра
(1905) — система, що класифікує рослини за критерієм стану та
способу захисту бруньок поновлення протягом несприятливого
періоду (холодного або сухого).
Раункієр класифікував п’ять основних типів життєвих форм,
спектри яких відображають різноманітність екологічних умов, у
яких сформувалась рослинність.
Фанерофіти — одна з життєвих форм рослин, бруньки відновлення яких розташовані високо над землею і захищені від вимерзання лусками. До фанерофітів відносять дерева (напр. дуб, бук,
ясен, сосну, ялину) і кущі(крушину, ліщину, калину та ін.).
Гемікриптофіти — трав’янисті багаторічники, бруньки відновлення яких закладаються близько до поверхні ґрунту й покриваються на зиму відмерлою надземною частиною. Наприклад, суниці, кульбаба, жовтець та ін.
Криптофіти — життєва форма трав’янистих багаторічних рослин,
у яких бруньки відновлення закладаються в бульбах, кореневищах,
цибулинах і знаходяться під землею або під водою. Напр. картопля,
конвалія, тюльпан та ін. Криптофіти поділяються на такі групи:
Геофіти — види, у яких бруньки відновлення розміщені на підземних органах (цибулинах, кореневищах, коренях).
Гелофіти — рослини боліт та прибережжя, бруньки відновлення
у яких розташовані нижче дна водоймища.
Гідрофіти — рослини, що прикріплені до ґрунту і нижньою частиною занурені у воду, бруньки відновлення зимують на дні
водойм. Напр. стрілолист, очерет.
Терофіти — однорічні рослини, які зимують у вигляді насіння
або спор.
Друга класифікація — за І. Г. Серебряковим, який розробив
повну систему, в основу якої поклав зовнішній вигляд рослини,
тісно пов’язаний з ритмом її розвитку:
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А. Деревні рослини: дерева, чагарники, чагарнички;
Б. Напівдеревні рослини: напівчагарники, напівчагарнички,
В. Наземні трави: полікарпічні трави (багаторічні трави, що
квітнуть багато разів), монокарпічні трави (живуть кілька років,
квітнуть один раз і відмирають).
Г. Водні трави: земноводні трави, плаваючі і підводні трави.

НЕЗВИЧАЙНІСТЬ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ
РОСЛИННОГО СВІТУ
Гайченя Г.В.
II курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія», факультет
біомедичних технологій, Університет «Україна», тел. (068)896-00-59
Науковий керівник Мележик О.В., к.б.н.

Ми звикли до дерев і квітів, які бачимо щодня, і вже майже не
звертаємо на них увагу. Однак, на нашій планеті є незвичайні і
дивовижні рослини, що вражають своїм загадковим і химерним
зовнішнім виглядом. Причому деякі з них відмінно себе почувають не тільки в далеких екзотичних країнах, а й в наших
місцях [1].
Dracula simia. Ця орхідея росте виключно в гірській місцевості
Еквадору, Колумбії і Перу (Південна Америка) на висоті від 1 до 2
тисяч метрів над рівнем моря. Всього кілька щасливих колекціонерів зуміли виростити орхідею «в неволі». Мавпяча орхідея не залежить від сезонів і може цвісти в будь-який час року. До речі, її аромат сильно нагадує аромат стиглих апельсинів. Це здається
дивним, тому що з такою «зовнішністю» квітка, напевно, повинна
пахнути бананами [1].
Phalaenopsis. Ростуть у всіх кліматичних зонах, їх можна зустріти на висоті 5 тисяч метрів над рівнем моря, в лісах середньої смуги,
в тропічних джунглях, болотах і пустельних оазах. Одні з них віддають перевагу жити і цвісти під землею, інші — в неталих снігах на
гірських вершинах, а інші підіймаються на крони дерев і буквально
літають в хмарах [4].
Orchis italica. Незважаючи на свою назву, цей вид зустрічається
по всьому Середземномор’ю і має дуже великий ареал поширення.
В Україні зустрічаються в Карпатах та в Криму.
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Anguloa uniflora. Зустрічається в центральних і східних районах
колумбійських Анд на висоті 1500-2100 м над рівнем моря на
покритих мохом вологих каменях, зазвичай в тіні дерев [2]. Через
незвичайну форму оцвітини квітку називають «спляче немовля».
Має сильний аромат.
Impatiens psittacina. Ця квітка в природі зустрічається настільки
рідко, що кілька років тому серед колекціонерів рідкісних видів
рослин навіть виникли сумніви в достовірності фотографій цієї
рослини. Однак пізніше квіти були знайдені в Таїланді і Бірмі і всі
сумніви з приводу їх існування розсіялися [3]. Квітка за своєю формою та забарвленням нагадує папугу. Вид надзвичайно рідкісний,
знаходиться під загрозою зникнення і тому вивезення з території
зростання суворо заборонений.
Habenaria radiata. Назва походить від латинського «habena» —
поводок, віжки, мабуть, через вузькі ременевидні бахромки на губі
квітки. Хабенарію називають орхідеєю білої чаплі, оскільки її оцвітина — це красива біла квітка, сніжно-біла з широкою бахромчастою губою, яка і нагадує білу чаплю в польоті. Це рідкісний вид
орхідей, який непросто вирощувати квітникарям-початківцям.
Орхідея любить багато сонця і віддає перевагу прохолодним температурам. [4]. Зустрічається тільки на Далекому Сході, на півдні
Примор’я, на сирих луках. Також трапляється в Японії. Рідкісний
вид.
Psychotria elata. Рослину можна зустріти в тропічних вологих
лісах Центральної і Південної Америки, в таких країнах, як
Колумбія, Коста-Ріка, Панама і Еквадор. Свою назву рослина
отримала завдяки формі своїх яскраво-червоних листочків
чашечки оцвітини, які нагадують за формою складені для поцілунку пишні губки.. Рослина розвинула таку незвичайну оцвітину з єдиною метою: привернути запилювачів, включаючи колібрі
і метеликів.
Унікальні квіти у вигляді тварин зустрічаються не часто.
Не кожен може в хитромудрій формі орхідеї побачити голуба.
Чи не кожен побачить фігурку людського черепа в насіннєвій
коробочці антирінума (ротиків). Ось роками висівають ротики у
себе в квітнику, а такої маленької незвичайної особливості і не
помічали [2].
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Актуальність теми про ворону (Corvus) зумовлена тим, що це
дуже цікава птаха, що дуже гарно адаптується до багатьох умов,
створених як природою, так і людством. На відміну від інших
видів, ворона має більше плюсів, ніж мінусів від розвитку та
збільшення кількості людства — вони використовують людство
як ресурс і не збираються зникати в найближчі часи. Вони
перші з птахів почали гніздитися в містах і користуватися людськими відходами як постійним джерелом харчування, хоча
консервативні по своїй природі. Ворони найшвидше із усіх птахів реагують на зміни в природі, оточенні та в поведінці інших
тварин.
Ворони дуже інтелектуальні, використовують оточення та всі
підручні засоби, наприклад, можуть створювати знаряддя праці,
розмочують твердий хліб в калюжі для споживання, вміють рахувати, мають гарну пам’ять.
Коли в магазинах в 70–80 роки двадцятого століття продавалося молоко в півлітрових картонних пірамідках-тетраэдрах,
ворони ці пакети часто крали, несли в затишне місце, пробивали
дзьобом в картоні дірку і пили молоко. Щоб у польоті пакет не
вислизав з дзьоба, ворона заздалегідь дзьобом перегинала один
з кутів пакету.
381

Секція 17

Природа, медицина,

Ворони люблять розважатися. Часто можна бачити, як ворони
дражнять собак і кішок, копіюючи їх голос. У дикій природі вони
охоче граються з лисицями, вовками і видрами. В Канаді і на півночі США місцеві жителі часто спостерігають ворон, які скочуються з крижаних гірок. Московські ворони точно так само з’їжджають
з куполів церков, зокрема з куполів Храму Христа Спасителя. А ще
серед цих птахів популярна наступна гра: одна ворона бере в дзьоб
який-небудь предмет (паличку, камінчик, шишку і т. д.), злітає
з ним високо вгору і відпускає, а друга повинна його зловити.
Якщо зловила, то вже вона піднімається вгору і кидає предмет,
а перша ловить. Гра триває до тих пір, поки одна з ворон не упустить предмет на землю.
Чорного ворона слід віднести до числа найрозумніших птахів.
Британські вчені підтвердили наявність у ворона інтелекту. Птиці,
наприклад, давали пити воду з глибокого глечика, яку він не міг
дістати дзьобом — тоді він почав кидати туди різні предмети, щоб
рівень води піднявся. При цьому він розрізняв об’єкти, які тримаються на плаву, і які тонуть, викидаючи гуму, пластмасу з глечика,
коли бачив, що рівень води в глечику не піднімається.
Даль в «Тлумачному словнику живої великоросійської мови»
наводить ряд прислів’їв, які характеризують ставлення наших предків до цього птаха: «Старий ворон не каркне дарма»; «Як ворон
крові чекає»; «Через який двір ворон перелетів, каркаючи, там буде
покійник»; «Ворон кряче на церкві — до небіжчика на селі; каркає
на хаті — до небіжчика у дворі»; «Всякому ворону б на свою голову
каркати».
В старовинних слов’янських уявленнях ворон є прообразом
вітру, Стрибожого внука, і, за словами древніх сказань, не тільки
приносить бурю на своїх чорних крилах, але і воду — живу і мертву.
В казках він іноді допомагає герою і навіть рятує його,
попереджаючи про небезпеку.
Католицька церква прокляла птицю, вважаючи її породженням
темних сил.
Ворона відіграє важливу роль в народних віруваннях, і які тільки вона не мала значення: і вісник смерті в середньовічній Європі,
і символ мудрості, смерті, початок роду людського і тому подібне.
Існують племена, які досі поклоняються ворону як одному із богів
або віснику богів.
Значення ворони для людини полягає в тому, що цей птах охоче
полює на мишей, у населених пунктах і особливо у полях після
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жнив. Тримаючись зграями, ворони є одним із основних регуляторів чисельності мишоподібних гризунів. Крім того, активна синантропізація ворон дає можливість спілкування з ними, що є елементом зоотерапії.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Германюк О.С.
10 клас, кандидат у дійсні члени МАН,
ЦПР Святошинського р-ну м. Києва;
Науковий керівник: Яценко В.С., к.пед.н.
Педагогічний керівник: Литвиненко В.В.

Святошинське лісництво — структурна одиниця однойменного
лісопаркового господарства, приєднаного до міської смуги Києва
у 1923 році.
Систематичне і масове засмічення лісу, облаштування циганських таборів на його території і спилювання дерев завдають значної
шкоди екосистемі і загрожують здоров’ю людей. В умовах загальної
екологічної кризи лісопаркові масиви на околицях міст набувають
усе більшого значення для збереження чистого повітря міста, що
свідчать про актуальність даної теми на сьогоднішній день.
Нами було проведено дослідження проблем екології
Святошинського лісництва, розглядались механічні забруднення та
незаконна вирубка дерев, оцінювався екологічний стан досліджуваної території, а також застосовувались заходи для покращення
ситуації.
Святошинський ліс виконує важливу буферну функцію, зокрема, мінімізації впливу важких металів, у тому числі, істотно зменшує вплив радіоактивного забруднення на Київ після Чорнобильської аварії.
Незважаючи на те, що Святошинське лісництво є об’єктом
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення міста
Києва і вирубка дерев на його території заборонена законом, ліс
продовжують вирубувати і надалі.
Загальна площа ділянки, досліджуваної нами, становить 3.12 км2.
Види забруднення, що зустрічаються на території Святошинського
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лісництва, належать до 2-х категорій: природні та антропогенні На
початку проведення досліджень нами було обрано ділянку лісу,
прилеглу до житлового масиву Новобіличі, що належить до
Святошинського ЛПГ.
Першим етапом нашої роботи було проведення огляду зазначеної ділянки, а також фотографування. На більш віддалених ділянках лісу часто зустрічалися звалені буревіями великі дерева та гілки,
які ніким не прибиралися. Це вказує й на нераціональне використання природних ресурсів місцевими господарями, особливо мешканцями смт. Коцюбинське, які могли б активно застосовувати цю
деревину, як енергетичний ресурс для опалення своїх помешкань.
Також ці завали перешкоджають вільному переміщенню територіями лісу не тільки людям, а й тваринам. Це може суттєво вплинути
на екологічний баланс Святошинського лісництва.
Оцінивши стан досліджуваного лісу, ми неодноразово долучалися до очистки лісових галявин, розповсюджували листівки виховального змісту, зверталися за допомогою до місцевих депутатів,
однак цих зусиль виявилося замало, аби довести ліс до ладу. А тому
ми прийшли до висновку, що можна запобігти забрудненню, виховуючи свідомість та совість жителів масиву.
Для того, щоб громадськість могла сприяти впровадженню
заходів системи профілактики довкілля, необхідно мати достатню і
об’єктивну інформацію про можливості негативного впливу чинників довкілля на здоров’я; правильно розуміти цю інформацію;
вміти виважено вибрати стратегію своєї поведінки. Система екологічної та медико-екологічної освіти населення, без якої розв’язання проблем охорони довкілля для збереження здоров’я і генофонду
нації неможливе, як в Україні, так і в Києві, і в мікрорайоні
Новобіличі є недосконалою.
Висновки
1. Найбільш засмічені ділянки лісу були біля смт. Коцюбинське
та біля житлового масиву Новобіличі. Сміття і забруднення на цій
ділянці займають 80 м2, що становить 2,5% всієї території.
2. Найбільшої шкоди лісові завдає людська діяльність, а особливо механічні забруднювачі. Святошинське лісництво згідно
закону — установа загальнодержавного значення, яка має особливу
природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну та естетичну
цінність, до сьогодні потерпає від забруднення відходами та сміттям, занедбання та людської байдужості.
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РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНІ ТИПИ
ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
Гирич Я.С.
ІІ курс, група МБВ-21, спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»,
тел. (050)1402737
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

Рослинність — це сукупність рослинних угруповань планети
в цілому, або її окремих регіонів та місцевостей.
Розрізняють природну та антропогенну рослинність, а також
сучасну рослинність та рослинність минулих географічних періодів.
Рослинність характеризується фітоценотичною структурою,
типами життєвих форм, чисельністю особин, видовим складом,
особливостями екологічних зв’язків, сезонною ритмікою фітоценозів, історією їх розвитку тощо.
Рослинність України характеризується 11 типами: хазмофітна
рослинність (рослинність кам’янистих відслонень), високогірна
(aльпійська і субальпійська) рослинність; водна рослинність; прибережно-водна та болотна рослинність; лучна, узлісна та пустищна
рослинність; псамофітна рослинність; степова ксеротермна, петрофітна та подова рослинність; галофітна рослинність; лісова і чагарникова рослинність; синантропна рослинність (сегетальна і рудеральна рослинність); епіфітна та епіксильна мохова рослинність [1].
Лісова рослинність. Загальна площа лісів в Україні — близько
10 млн. гектарів, що становить приблизно 14% її території.
Найбільшою є лісистість в Українських Карпатах (40,5%)
і Кримських горах (32%).
Лісистість природних зон рівнинної частини закономірно
зменшується з півночі на південь від 26,1% (зона мішаних лісів) до
12,5% (Лісостеп) і 3,8% (Степ).
Степова рослинність в природному вигляді до нього часу збереглася тільки на схилах балок, у передгір’ях Криму, на піщаних
косах Азово-Чорноморського узбережжя, островах. Ділянки цілинних степів охороняються в заповідниках. У поширенні степової
рослинності простежується певна закономірність: в лісостеповій
зоні на безлісих територіях у минулому розвивались лучні степи на
глибоких чорноземах. У типовій степовій зоні на півночі була
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поширена різнотравно-типчаково-ковилова рослинність на звичайних чорноземах, на півдні — типчаково-ковилова на чорноземах південних і темно-каштанових грунтах, вздовж АзовоЧорноморського узбережжя — полиново-злакова рослинність на
каштанових солонцюватих грунтах.
Лучні степи поділяються на рівнинні та гірські. В їх травостої
переважають злаки — ковила, типчак, тонконіг вузьколистий; з різнотрав’я — конюшина, гадючник, маренка, шавлія лучна тощо;
з ефемерів та ефемероїдів — незабудка, переломник, крупка.
Різнотравно-типчаково-ковилові степи мають густий трав’яний
покрив, що складається з ковили, тонконога, стоколосу, горицвіту
весняного, молочаю степового, шавлії, астрагалу, в минулому займали простори Причорноморської низовини. У трав’яному покриві типчаково-ковилових степів переважають посухостійкі злаки;
типчак, ковила українська, келерія, з різнотрав’я — кахрис, ферула,
будяк, пижмо тощо. У травостоях полиново-злакових степів переважають посухостійкі (ксерофітні) дернинці злаки (типчак, ковила,
житняк), полини, кермек та ін.
На Донецькому кряжі і сході України у минулому були поширені чагарникові степи. В них представлені зарості карагани —
кам’янисто-степового чагарника.
Невеликими ділянками в Кримських горах трапляються напівсаванні степи. В цих степах до злаків домішуються субтропічні
види, поширені також люцерна, пирій повзучий, горошок та ін.
Болотна рослинність розвивається у зниженнях з надмірним
зволоженням. Болота займають близько 2% території України.
Найбільше поширення вони дістали на Поліссі. Болота мають
значні запаси торфу. За розміщенням розрізняють болота заплавні,
низинні, долинні, притерасні, старих річищ. Найбільш поширені
низинні болота.
Псамофіти — рослини, що пристосувалися до життя на пісках.
Псамофіти характеризуються здатністю протистояти перевіюванню вітром (завдяки утворенню зцементованих піщаних чохлів
навколо корінчиків, збереженню частини листків попередніх років
тощо) і витримувати засипання піском (за допомогою утворення
додаткових коренів, легких пузирчастих або щетинистих плодів
тощо). Серед псамофітів багато ксерофітів і однорічних ефемерів.
Деякі псамофіти використовують для закріплення пісків.
Гігрофіти — рослини вологих місць, які віддають перевагу вологим умовам зовнішнього середовища. На відміну від ксерофітів,
386

здоров’я

Секція 17

у гігрофітів немає пристосувань, що обмежують витрачання води.
Для них характерна висока кутикулярна транспірація. Стебла довгі,
механічні тканини майже не розвинені; коренева система слабка,
тому навіть незначна нестача води викликає у них в’янення.
Гігрофіти — трав’янисті рослини вологих тропічних лісів, а також
болотні рослини.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІТОНЦИДІВ
ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН
Горупаха В.Г.
слухач МАН ЦПР Святошинського району
Науковий керівник Косик О.І., к.б.н. доцент
Педагогічний керівник Литвиненко В.В.

Вплив рослин на інші організми наука вивчила недостатньо,
особливо цікавими є вивчення фітонцидів та їх властивостей. Тому
метою даної роботи було ознайомитись з літературними джерелами, дослідити та вивчити вплив фітонцидів на мікроорганізми,
вплив фітонцидів одного виду рослин на інші.
Фітонциди рослин, їх леткі і нелеткі складові частини можуть
мати захисне для рослин значення. Адже у рослин багато ворогів не
тільки серед мікроорганізмів, але й серед багатоклітинних тварин,
зокрема серед комах. Інші види рослин теж можуть бути конкурентами.
Одні рослини виробляють переважно дуже леткі фітонциди,
інші –малолетючі; фітонциди різних рослин мають різну активність, оскільки їх хімічний склад різний. Фітонциди одних рослин
мають бактерицидні властивості, тобто можуть вбивати бактерій,
інших — мають бактеріостатичні властивості, тобто не вбивають, а
тільки затримують ріст і розмноження мікроорганізмів.
Фітонциди різних рослин це безліч найрізноманітніших складових. Науковими дослідженнями було встановлено, що фітонциди тих рослин, які люди споконвіку використовують як гострі приправи: часник, хрін, гірчиця, редька, червоний перець, цибуля та
ін., є також особливо згубними для мікроорганізмів. Антимікробна
активність летких речовин місцевих сортів дикорослої цибулі та
черемші навіть сильніша, ніж в антибіотиків. Саме тому необхідно
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велику увагу приділяти вивченню механізмів дії фітонцидів харчових рослин.
Метою даної роботи було з’ясувати, як впливають фітонциди
рослин на найпростіші одноклітинні організми (амеба звичайна,
евглена зелена та інфузорія туфелька) та на інші рослини.
Для вивчення впливу фітонцидів рослин на одноклітинні організми використовували шкірку і сік лимона, листки і квіти звіробою звичайного.
У першому досліді брали 1 грам шкірки лимона, розтирали її
у фарфоровій ступці до однорідної маси, яку викладали на дно
чашки Петрі, а на внутрішню сторону кришки чашки наносили
краплю з одноклітинними. Обережно накривали чашку кришкою і
через 1 хвилину під мікроскопом виявили, що організми залишилися рухливими. Через 5 хвилин рухливими залишилася лише
половина досліджуваних одноклітинних.
В наступному досліді в одну краплю соку лимона додали одну
краплю з одноклітинними організмами, в результаті всі організми
миттєво загинули, — отже, для даного виду організмів сік лимона є
більш токсичним, ніж фітонциди шкірки лимона.
В третьому досліді брали листя і квіти звіробою, перетирали в
ступці до однорідної маси. На дно чашки помістили емульсію звіробою, а на внутрішню сторону кришки нанесли краплю води з
досліджуваними організмами (амеба звичайна, евглена зелена та
інфузорія туфелька) і обережно накрили кришкою. Через 5 хвилин кількість досліджуваних організмів та їх рухливість не змінилися.
У четвертому досліді змішали краплю соку звіробою з краплею
дослідного матеріалу. Через одну хвилину у більшості організмів
зменшилась рухливість, але вже через 5 хвилин рухливість досліджуваних організмів відновилася.
Для вивчення впливу фітонцидів одного виду рослин на інший
вид ми обрали квіти рослин гвоздики і троянди, які розмістили в
однакових умовах у три різні посудини з водою за такою схемою:
три троянди, три гвоздики, три троянди + три гвоздики. Через два
дні троянди у вазі разом з гвоздиками повністю зів’яли, в той час,
як троянди, що стояли окремо від гвоздик, залишилися в початковому стані.
Отже, фітонциди можна вважати еволюційним пристосуванням, одним з багатьох факторів природної несприйнятливості рослин до тих чи інших захворювань.
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Леткі фітонциди шкірки лимона не впливають на активність
таких одноклітинних організмів як амеба звичайна, евглена зелена
та інфузорія туфелька, водночас сік лимона є для них смертельним.
Фітонциди звіробою на короткий час здатні пригнічувати життєдіяльність одноклітинних організмів даних видів. Фітонциди
гвоздики є токсичними для квітів троянди, а фітонциди троянди
виявилися не токсичними для рослин гвоздики.

ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ
ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Громик О.М.
ст. викладач кафедри туризму,
Луцький інститут розвитку людини,
к.тел. (050) 6664726.
Науковий керівник: Ільїн Л.В., д. геогр. н., професор
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети і від яких залежить майбутнє людства, слід
віднести екологічні. Вони викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до довкілля. Україна на
сучасному етапі свого розвитку є однією з найбільш забруднених
країн Європи. Однією із основних причин, що погіршила екологічну ситуацію в нашій країні, є аварія на Чорнобильській атомній
електростанції.
Досить актуальним є питання поведінки радіонуклідів у природному середовищі, що дає основу для прийняття рішень щодо
реально здійснюваних заходів щодо зменшення радіоекологічних
ризиків,
обумовлених
Чорнобильською
катастрофою.
Радіоактивного забруднення в Україні зазнала і Волинська область,
зокрема: Маневицький, Любешівський та Камінь-Каширський
адміністративні райони. Тому не викликає сумніву той факт, що
значна частина вивчених об’єктів має підвищені рівні радіоактивної забрудненості [1-2]. Цим і визначається потреба дослідження
рівня забруднення радіоактивними речовинами, важкими металами, здійснення комплексного аналізу регіону.
Вирішувати проблеми, пов’язані з оптимізацією й охороною
природокористування у зоні радіоактивного забруднення, можливо
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лише у результаті комплексного вивчення. Тому, такі дослідження
мають вагоме теоретичне і практичне значення.
Метою дослідження є оцінка вмісту токсичних речовин (радіонуклідів і важких металів) у водних об’єктах, ґрунтах населених
пунктів зони радіоактивного забруднення у межах Волинської
області.
Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що на значній території Волинської області зосереджено значний вміст радіоактивних елементів та виявлено перевищення ГДК, зокрема:
1. Найбільша концентрація 137Сs у воді та рибі зафіксована у
озері поблизу с. Прилісне, Велика Осниця Маневицького району та
с. Нуйно Камінь-Каширського району. Значне накопичення радіонукліду у птахах зосереджене у водоймах поблизу с. Ветли
Любешівського району. Найбільша забрудненість води у озерах 90Sr
зафіксована у с. Прилісне Маневицького району. ГДК 137Сs та 90Sr у
рибі перевищено в 1,8 разів у водоймі с. Черевахи Маневицького
району.
У донних відкладах перевищення ГДК кадмію у 1,3 рази зафіксовано у с. Нуйно та в 1,2 рази свинцю у воді с. Черче КаміньКаширського адміністративного району.
2. Перевищення кадмію у донних відкладах у 1,2 рази зафіксовано в с. Серхів Маневицького адміністративного району, цинку
у рибі та кадмію у птахах виявлено у водоймі с. Березна Воля
та с. Ветли Любешівського району, зокрема цинку в 1,03 рази а кадмію в 1,7 рази. Перевищення встановлених рівнів за вмістом солей
свинцю у 1,3 рази відмічене у птахах поблизу штучної водойми
с. Серхів Маневицького району.
3. Максимальний вміст 137Cs та 90Sr зосереджений у ґрунтах
населених пунктів Любешівського району, а саме 137Cs с. Березна
Воля та 90Sr с. Лахвичі. Перевищення кадмію у ґрунті зафіксовано у
с. Мала Глуша в 1,1 рази, с. Мукошин — у 1,3 рази Любешівського
району та с. Галузія — у 2,5 рази Маневицького району. У воді свинець перевищує ГДК у 1,7 разів с. Нуйне Камінь-Каширського
району. Найбільшими акумуляторами цинку виявлені ґрунти у
с. Березна Воля Любешівського району, перевищено ГДК у 2 рази.
Уміст Pb у воді с. Карасин та с. Качин Камінь-Каширського
адміністративного району перевищує встановлені нормативи у 1,6
та 1,4 рази, відповідно. Кадмій у максимальній кількості зосереджений у воді с. Ветли Любешівського району, відповідно допустимий рівень перевищений у 5,8 разів.
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З’ясування особливостей просторової диференціації радіонуклідів, встановлення рівнів забруднення радіоактивними елементами 137Сs, 90Sr, важкими металами водних об’єктів дослідженої території та визначення перевищення гранично допустимих
концентрації у ланках екосистем потребує поглиблення, насамперед у формі міграції токсичних елементів.
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Оскільки людство все більше виходить з-під тиску природнього
добору, воно само мусить виправляти «помилки» в організмі і хвороби. Прикладаються величезні зусилля для вирішення проблем із
здоров’ям, і одним із найперспективніших напрямів є наномедицина: медичне застосування нанотехнологій. Нанотехнології — це
технології, що оперують величинами порядку нанометра. (10–9 м).
Нанотехнології можуть привести світ до нової технологічної
революції і цілком змінити не тільки економіку, але й навколишнє
середовище: у цьому і перспектива, і небезпека. Під термін наномедицина підпадає все, починаючи від медичного використання
наноматеріалів до наноелектронних біосенсорів, до використання
молекулярної нанотехнології в майбутньому.
В наномедецині задіяні безліч наук молекулярна біологія, імунологія, фармакологія, фізика, матеріалознавство, кібернетика,
хімія, фізика. Ерік Декслер в своїх пророчих творах описав дуже
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багато варіантів створення і способів використання досягнень
нанонаук, у тому числі і для охорони здоров’я. Це діагностика
захворювань на клітинному рівні, медичні нанороботи, вирощування тканин, зокрема для відновлення зору (вирощування кришталика, рогівки, усього ока), вирощування і відновленя нервових
закінчень. І вже зараз помітні деякі результати в цьому напрямку.
Одним із найактуальніших напрямків наномедицини є протезування: інтеграція протезів прямо в тіло людини, пряме під’єднання
до нервових закінчень за допомогою нейроінтерфейсів, хірургічні
операції без звичного оперативного втручання скальпелем або
з мінімальним втручанням у вигляді введення в тіло наноботів,
здатних до різних дій, що керуються оператором або ж діють самостійно відповідно до заданої програми. У діагностиці при ультразвуковому дослідженні або різних видах томографії нанороботи
можуть використовуватись в якості контрастних агентів (квантових
точок), що на 30% підвищує можливості виявленні раку ще на лікувальних стадіях.
Дуже перспективна галузь — нанофармакологія — створення і
доставка ліків, які ідеально «підігнані» під кожного пацієнта, до
потрібної точки в організмі і навіть доставка прямо в клітину.
Ще один надзвичайно важливий напрям — створення біосенсорів. Це мікро сенсори, що будуть працювати замість відмерлих або
втрачених природніх. По суті, це створення макросистем — клітин,
що будуть розпізнавати подразники з навколишнього середовища
або ті, що виникають всередині організму.
Наномедицина — це також і мікролабораторії (створення
мікрочіпів лабараторій), мікробіопроцессори (створення всередині
організму методом само збирання процесорів, що керуватимуть
наномашинами) і т.д.
Наномедицина змінить уявлення про медицину повністю. Ми
зможемо відрощувати нові кінцівки. Поки що ця методика ледвеледве виходить з лабораторій. Але в майбутньому це буде найдешевша і найзатребуваніша галузь наномедицини. Нанороботи стануть такими ж буденними як, наприклад, інтернет або літаки. Це
непочатий край роботи — створення біокомп’ютерів і мікросистем
всередині тіла простою ін’єкцією, використання їх для найрізноманітніших задач, починаючи від ремонту клітин, не пошкоджуючи
їх, до нарощування нових: від стінок капілярів до хрящових клітин,
від покривних до нервових. Уже сьогодні існує незліченна кількість
методів здійснення таких процесів: напилення положки на повер392

здоров’я

Секція 17

хню, на якій згодом будуть наростати потрібні клітини; можливість
ремонту однієї клітини і за допомогою розмножених таких клітин — ремонт цілих органів, відновлення тканин і кінцівок, а в перспективі і всього тіла. За оцінками аналітиків, це стане доступним
за 10–20 років. Це вже не фантастика.
Отже, наномедицина — це новий світ можливостей, де ми зможемо працювати, якщо набудем необхідних знань і навичок.

МЕЛАНІН. ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ
Дороніна І.О.
ІV курс, група МБВ-41, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»
тел. +3800930387369, E-mail: idoronina@mail.ua
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Меланін — темно-коричневий або чорний пігмент, який
зумовлює забарвлення волосся, шкіри, очей, а також внутрішніх
органів, наприклад substanyia nigra мозку. При порушені синтезу
меланіну в організмі виникає цілий ряд захворювань, таких як
вітіліго, фенілкетоунурія, хвороба Паркінсона та інші.
Стимулювати процес синтезу меланіну в епідермісі людині
може вплив ультрафіолетових променів. Власне те, що ми
називаємо «засмагою» і є синтез пігменту або ж меланогенез. Така
реакція тіла на випромінення не випадкова: головна задача
меланіну — захищати ДНК клітин шкіри від пошкоджень,
викликаних радіоактивним сонячним промінням. Фотохімічні
властивості цього пігменту дозволяють йому поглинати
випромінення і переробляти його у тепло під час процесу, що
отримав назву «надшвидка внутрішня конверсія», таким чином
знешкоджується до 99,9% отриманих UV-випромінення, ДНК
клітин не руйнуються, мінімізується ризик розвитку онкологічних
захворювань.
Та що робити тим, у кого низький рівень пігменту або
порушений обмін меланіну? Біохіміки впродовж тривалого часу
намагаються розробити меланін у таблетках, який би засвоювався
організмом і підвищував захисні властивості шкірних покривів.
Було з’ясовано, що гормон, який впливає на вироблення меланіну —
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це мелонокортин. Але вводити меланокортин за допомогою
ін’єкції виявилося неможливим: гормон надто швидко розпадався
у крові, необхідний терапевтичний ефект не наступав. Тому
питання «як підвищити меланін в організмі» залишається
відкритим.
Але було виявлено, що окрім великого значення у медицині,
меланін здатен проводити електрику, причому не лише так, як
це роблять напівпровідники — у результаті руху електронів та
дірок, а також завдяки руху іонів — так, як це відбувається у
живих організмів, наприклад, у дихальному ланцюгу. Таким чином, меланін є одночасно і напівпровідником і транспортером
іонів.
Використання пігменту в електроніці відкриває можливості для
створення гібридних приладів, що поєднують класичні провідники
з біологічними системами. Меланін підходить для таких пристроїв
не лише за фізичними якостями, а й через широке розповсюдження у природі.
Завдяки своїм властивостям літій-іонні аккамулятори стали
дуже поширені у світі електроніки, але, як відомо, головний
компонент — літій — дуже токсичний. Дослідники з Університету
Карнеги-Меллона (Піттсбург, США) у своїй новій розробці
використали пігмент меланін для створення аноду. При створенні
акумулятора у меланін ввели іони натрію, потім отриману суміш
розміщували у сталеву сітку. Екологічна батарея змогла
пропрацювати п’ять годин від одного заряду, пише
newscientist.com
Тільки уявіть — які перспективи приховує меланін!
Біосенсори та мікрочіпи на основі меланіну зможуть зчитувати
електричні сигнали у організмі, або навпаки, викликати їх
утворення. Екологічні батарейки, які б вирішили проблему з використанням медичних імплантатів, які потребують автономного
електричного живлення. Ліки, які вирішать проблему альбінізму
раз і назавжди. Косметичні засоби, що без побічної дії змінюють
колір очей або волосся. Все це можливо і обов’язково буде
доступне у майбутньому. А зараз нам, молодим вченим,
залишається лише потроху розгадувати величну загадку —
меланін.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТАВКА
БІЛЯ СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ
Ілик Д.Т.
9 клас, слухач МАН тов. «Еврика»,
ЦПР Святошинського району м. Києва
Науковий керівник: Яценко В.С., кандидат педагогічних наук
Педагогічний керівник: Литвиненко В.В., керівник гуртка-методист

В Україні тема комунального, промислового і сільськогосподарського забруднення води набуває особливої ваги, оскільки в
нашій державі є серйозні проблеми як із дослідженням самих
водойм, так і з припиненням екологічно нестійкої експлуатації
водних ресурсів.
Дуже вразливими у цьому плані виявляються водойми, розташовані поблизу великих населених пунктів, бо антропогенне
навантаження на їхні басейни значно вище.
Ми дослідили рекреаційне навантаження ставка біля смт.
Коцюбинське та його вплив на екологічний стан водойми.
Екологічний стан цього ставка прямо впливає на стан пам’ятки
природи, ботанічного заказника загальнодержавного значення
«Романівське болото» (розташований нижче за течією р. Любка).
Встановлено такі параметри ставка: ширина — 74 м; довжина —
482 м; довжина берегової лінії — 1110 м; площа — 2,32 га; водне
дзеркало — 22 816 м2.
Під час дослідження у природоохоронній зоні ставка були виявлені такі дерева: дуби, берези, сосни, клени, акації, верби, осики,
граби, липи, тополі, черемхи та вільхи. Також було помічено кілька
диких яблунь і груш. Серед кущів були зафіксовані: ліщина, бузина, крушина.
Береги ставка густо вкриті травою. З-поміж усього різноманіття
ми розпізнали: мати-й-мачуху, подорожник, пирій, осоку, очерет,
будяк, конюшину, дикий щавель, мелісу, кульбабу, ромашку лікарську, ситник, лободу. Вода ставка подекуди була вкрита ряскою.
На самому початку спостереження (1 червня) ми помітили дику
качку (крижня) із 3 каченятами. 14 червня був зафіксований ще
один виводок — качка із 8 каченятами. Також над водоймою
постійно помічали озерних чайок (2–3 шт.). На берегах фіксували
вужів звичайних і велику кількість жаб озерних. У водоймі
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помічені такі риби: сріблястий карась, товстолобик білий,
окунь.
На берегах водойми у період дослідження фіксувалася доволі
велика кількість відпочивальників. Здебільшого люди приходили
на тривалий час: розводили багаття, облаштовували місця для відпочинку і споживання їжі.
На початку літа береги ставка були відносно чистими, а вже у
вересні практично всюди (особливо біля греблі) у воді плавали
пластикові пляшки, береги були всіяні дрібним сміттям.
Стан води ставка також мінявся протягом досліджуваного
періоду. На початку червня вода була відносно чиста, дно проглядалося на глибині 40–50 см. У липні вода почала набувати зеленого
кольору і мутнішати, на поверхні з’явилася зелена піна. Наприкінці
липня вода стала темно-зеленою і непрозорою, вкрилася тонкою
плівкою. Біля водозливу фіксувалася мертва риба. Люди продовжували купатися у водоймі. В офіційній відповіді місцевої СЕС було
зазначено, що «відхилень від встановлених норм … не виявлено».
Тільки наприкінці жовтня вода стала очищуватися.
Для покращення загального стану як самої водойми, так і природоохоронної зони довкола неї, ми рекомендуємо:
1) обмежити в’їзд автотранспорту;
2) обладнати прогулянкові пішохідні доріжки довкола ставка;
3) місцевій владі слід призначити людину, яка буде наділена
повноваженнями притягувати відпочивальників до адміністративної відповідальності (штрафи) за порушення правил поведінки в
рекреаційній зоні;
4) обладнати на обох берегах водойми місця для багать (бажано
зі столиками);
5) разом з волонтерами частіше проводити суботники з очищення як самого ставка, так і прилеглих територій;
Створення якісної рекреаційної зони може стати привабливим
місцем проведення різноманітних заходів, акцій, свят як для мешканців самого смт Коцюбинське, так і для гостей із Києва та сусідніх міст.
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ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФЕКЦІЙНОЇ
ХВОРОБИ – СКАЗУ В ДЕЯКИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
Ілик К.Т.
9 клас, слухач МАН тов. «Еврика»,
ЦПР Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В.В., керівник гуртка-методист

Відповідно до даних Міністерства охорони здоров’я України, за
останні 10 років зареєстровано 32 випадки захворювання людей на
сказ у 16-ти областях. Щорічно в Україні реєструється близько
120–140 тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, що говорить про необхідність ширших
досліджень причин поширення і боротьби із цим захворюванням.
Сказ являє собою інфекційний зооноз з гострим перебігом,
збудником якого є вірус Neuroiyctes rabid. Захворювання характеризується важким ураженням центральної нервової системи і за
відсутності своєчасної екстреної вакцинації є загрозливим для
життя.
Джерелом сказу є хворі тварини (собаки, вовки, кішки, деякі
гризуни, коні і т.д.). Тварини виділяють вірус зі слиною, контагіозний період починається за 810 днів до розвитку клінічних ознак.
Хворі люди не є значним джерелом інфекції.
До ускладнення ситуації може призвести велика чисельність
безпритульних собак та котів у населених пунктах, що сталося в
результаті суттєвого зменшення робіт щодо зниження їх чисельності. Про це свідчить значна кількість звернень громадян за антирабічною допомогою з приводу пошкоджень (укусів), завданих їм
саме безпритульними тваринами.
У 2015 році в Київській області, порівняно з аналогічним періодом 2014 року, кількість осіб, яким призначено антирабічні щеплення з числа тих, що звернулися за допомогою, збільшилась на
8,9% і становила 303 (36,6% від загальної кількості звернень за
антирабічною допомогою) проти 276 (32,3%) у 2014 році.
Аналіз динаміки захворювання тварин на сказ в Україні за
останні 15 років дає можливість зробити висновки про стрімкий
розвиток епізоотії.
Власні розвідки щодо захворюваності на сказ у м. Костянтинівка та Костянтинівському районі Донецької області дали можливість з’ясувати, що за 12 місяців 2014 року в травмпункт із скаргою
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на укус тварин звернулося 270 осіб (показник на 100 тис. населення
270,0), у тому числі 250 мешканців міста (92%), 20 мешканців сіл
(8%). Відсоток призначених курсів антирабічного лікування знизився на 10% і становив 7,4%, щеплення призначені 20 особам,
закінчили лікування 20 (100%). Комбінований курс лікування
отримала 1 особа (0,6%), проліковано в стаціонарі — 1.
Нами було проведено анкетування людей різних вікових категорій із різних областей України (Донецька, Львівська, Київська) з
метою з’ясування, наскільки громадяни знайомі з захворюванням,
поширенням, методами захисту від сказу. Це дало можливість зробити висновки, що населення знає про хворобу, але не всі усвідомлюють серйозність захворювання, не знають симптомів хвороби, не
цікавляться тим, якої шкоди завдає хвороба в масштабах країни.
Результати роботи дали можливість зробити такі висновки:
1) сказ — особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, який викликає РНК-рабдовірус; 2) у звичайному випадку хвороба має три періоди; 3) відразу після зараження потрібна первинна хірургічна обробка рани та імунізація;
4) з метою запобігання захворювання необхідно проводити профілактичні заходи (імунізація домашніх тварин та пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин, антирабічна вакцинація осіб, які
належать до групи ризику), проводити бесіди, поширювати листівки, надавати відповідну інформацію у ЗМІ.

ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ МИСЛИВСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МРО УТМР
Завгородній Н. О.
У курс, група ЗЕК–5115, спеціальність «Екологія»,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,
к.тел. (096)-5481821
Науковий керівник: Лисенко В.І., д.біол.н., професор

Угiддя Мелітопольської РО УТМР розташованi у пiвденнiй частинi Запорiзької областi на Лiвобережжi Днiпра i займають площу
54700,8664га.
Згідно сучасного районування, територія мисливського господарства Мелітопольської районної організації УТМР відноситься
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до Причорноморсько-Приазовської сухостепової фізико-географічної провінції. Вона розташована сухих степів, де панує помірноконтинентальний клімат з кількістю опадів 360–436 мм на рік та
високою середньорічною температура повітря( +9,6°).
До мисливських тварин регіону вiдносяться представники
класу птахiв та класу ccавцiв. Негативний вплив полювання на фаунiстичний склад був майже непомiтний. Навпаки, завдяки спецiальним заходам (переселення, розведення з подальшим розселенням, охорона), вжитими мисливцями, вдалося вiдновити
угрупування кабана, козулi та створити популяцiї тварин, якi нiколи в країнi не зустрiчались (фазан, ондатра, єнотоподібний собака).
Список мисливських ссавцiв складає 20 видів, але основними
видами регiону є лише заєць русак та лисиця звичайна; зустрiчається понад 55 видів птахів, з яких 22 види занесено до Червоної книги
України i полювання на них заборонено.
Інтродукція більш ніж 1 тисячі фазанів в 1992–1998 рр. виявилася дуже ефективною мірою — зараз цей вид зустрічається на
ланах, у полезахисних лісосмугах і, особливо, в заплавах річок
Мелітопольського району. Вже у 1996–1997 рр. було відстріляно
60 особин фазана, а по результатам осінньої таксації 2014 р. його
чисельність склала 639 особин.
Чисельність мисливських тварин та їх вилучення відбуваються в
межах річного приросту. Так, за 2010–2014 р.р. чисельність основних видів була: заєць русак 4400 — 3672 особини, вилучення від 12%
до 19%(710 — 502 особин), куріпка 5018 — 3852, вилучення 108 —
294(6,5% — 2,3%), фазан 639 — 434, вилучення 43 — 92 (9,9% —
17,0%). Лише у качок вилучення рівне або перевищує облікову
чисельність перед початком полювання, тому що здобувають переважно прольотних птахів(наприклад 442 — 600, 379 — 340).
Для управлiння, охорони угiдь, виконання необхiдних бiотехнiчних заходів та органiзацiї полювання проведено розмежування
території на 7 єгерських обходiв. В господарстві існує 7 вiдтворювальних ділянок з загальною площою 11437 га, що становить навіть
більше обов`язкових 20%.
Біотехнічні заходи та кількість споруд навіть перевищують нормативи: щорічно заготовлюють: сіна — 4,5 — 5 т., зерна — 29,4 —
30,2 т., кормових віників — 1250 — 1200 шт., солі — 1,2 — 1,4 т.,
створено солонців — 40 шт., годівельних майданчиків — 23 шт.
Створено систему дійову охорону угідь: щорічно проводиться 90 —
130 рейдів, складається 5 — 12 протоколів.
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Тому фактична чисельність основних видів близька до оптимальної (складає навіть після сезону полювання 82–99% від неї). Більшість
мисливських тварин, які мешкають на території господарства, здатні
до дуже значного відтворення, оскільки відзначаються доволі високою
плодючістю і стійкістю до впливу природних чинників.
В господарстві розроблено комплекс екологізованих заходів:
щорічне проведення зимової підгодівлі диких тварин на протязі не
менше 100 днів; регулювання чисельності хижих та шкідливих для
мисливського господарства звірів та птахів; поліпшити якість
польових мисливських угідь створенням реміз на площах до 0,5%
від всієї площі ланів; створити штучні водопої, нестача яких в деяких місцях господарства є основною причиною виселення диких
тварин в сусідні угіддя; розглянути можливість створення мисливського ранчо для напіввільного утримання копитних(шляхетного
оленя, лань, муфлона) з подальшим їх використанням для трофейного полювання; використовувати не менше 23300 грн. на вiдтворення ресурсiв та охорону мисливських тварин в господарстві.

ІНТРОДУКЦІЯ І АКЛІМІЗАЦІЯ РОСЛИН
ЯК РОЗДІЛ БОТАНІЧНОЇ НАУКИ: ХАРАКТЕРИСТИКА,
ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНІ НАПРЯМКИ
Король В.С.
ІІ курс, група МБВ-21/14, напрям підготовки «Біологія»,
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Американський еколог Р. Ріклефс значні морфологічні або
фізіологічні модифікації організму у відповідь на тривалу зміну
середовища називає аклімацією. Його англійські колеги М. Біган,
Дж. Харпер і К. Таусенд аклімацією вважають ті ж зміни, але в лабораторних умовах. Зміни ж, які відбуваються в природних умовах, ці
автори називають акліматизацією.
Процес акліматизації трактують по-різному: одні автори стверджують, що він відбувається самостійно, інші на перше місце ставлять активний вплив людини. Прихильником активної перебудови
природи був І.В. Мічурін, який на практиці довів свій підхід.
Величезний вклад у науку про походження культурних рослин і становлення культурних форм зробив М. І. Вавілов.
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«Акліматизація індивідуума», на думку російського вченого
В.П. Малєєва (1933), базується на індивідуальній мінливості організму і відбувається в межах генетично однорідної та наслідковоконстантної групи організмів і має модифікаційний характер.
Взагалі під акліматизацією розуміють пристосування організмів
до кліматичних, фізико-хімічних і ґрунтових умов нового середовища та до нових біоценозів. Вона може бути природною і штучною
(спрямоване розведення тварин або рослин при активній участі
людини). В Україні, наприклад, акліматизовано сільськогосподарські рослини — кукурудзу, соняшник, картоплю; декоративні —
кінський каштан, дугласію, катальпу, форзицію; ссавців — єнотовидного собаку; птахів — фазана; риб — товстолобика, амура тощо.
Переселення особин окремих видів рослин і тварин за межі їх
ареалів або місцевості, де вони раніше не жили, називають інтродукцією, і вважають одним з етапів акліматизації (Шликов, 1963).
Автор розрізняє акліматизацію (в процесі інтродукції) філогенетичну (відбуваються процеси зміни поколінь рослин) і онтогенетичну (відбувається протягом життя однієї особини і полягає в зміні поколінь клітин і пагонів).
Акліматизація вимагає тривалого часу, тому що «прискорення»
може виявитися згубним для організму. Наприклад, змінивши свої
температурні переваги внаслідок потепління, у випадку раптового
похолодання організм може загинути. Незалежно від акліматизації
температурні реакції організмів звичайно змінюються відповідно
до досягнутої ними стадії розвитку. Найрізкіші форми таких онтогенетичних змін виникають тоді, коли в життєвому циклі організму
є стадія спокою. Як правило, ця стадія відрізняється від інших підвищеною стійкістю до крайніх температур, а також загальним
характером обмінних реакцій.
Інтродукція рослин, яка виникла багато століть тому стихійно,
стала сьогодні фундаментальною наукою, яка сприяє збагаченню
культурної флори Землі новими видами і формами. Вона покликана підвищити продуктивність сільського господарства, садівництва, лісівництва і рекреаційного рослинництва. Позитивних
наслідків у процесі інтродукції можна домогтися лише у випадку
збігу ритму розвитку рослин з періодичністю клімату їх нового
місцезростання. Ритм рослин як елементарне чергування фаз розвитку є наслідком їх тривалого історичного пристосування до певних умов існування і значною мірою характеризується консерватизмом.
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На сьогодні у лісові насадження України інтродуковано понад
30 видів деревних порід, серед яких значні площі займають модрина європейська (64000 га), псевдотсуга Мензіса (645 га), модрина
японська (110 га), сосна Веймутова (1340 га), сосна чорна (235 га),
туя гігантська (34 га) та ін. Завдяки співпраці спеціалістів з інтродукції і озеленення у садово-паркове господарство України введено
понад 1000 видів і форм деревних і чагарникових порід. Важливе
місце в інтродукції відводиться ботанічним і дендрологічним садам.

РОСЛИНИ-ХИЖАКИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Костик А.В.
ІІ курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»,
тел. (097)3696008
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

Рослини-хижаки — одні з самих незвичайних створінь природи.
Їх не так багато, але справжні любителі екзотики збирають цілі
колекції таких незвичайних рослин. Вони харчуються різними живими організмами — від мікроскопічних дафній до невеликих жаб.
На жаль, далеко не у всіх магазинах можна купити хижі рослини.
Всі рослини-хижаки можна розділити на три групи:
– рослини з листям-липучками — росичка;
– рослини з листям-пастками — венерина мухоловка;
– рослини з листям у вигляді глечика: сарраценія, дарлінгтонія
каліфорнійська, непентес.
Росичка круглолиста. Це рослина висотою 10–15 см з круглими
листками, які формують прикореневу розетку. Зустрічається на
болотах нашої країни. Кожен листочок росички покритий ворсинками з краплями клейкої рідини на кінцях.
Не поспішайте забирати додому росичку, яку ви зустріли в природі — в деяких регіонах Росії вона занесена до Червоної книги.
Краще купити її іноземну родичку, яка виглядає не менш ефектно.
Вона відрізняється лише ланцетовидною формою листків. В іншому обидва види росички абсолютно однакові.
Венерина мухоловка — відома хижа рослина. Навіть неозброєним оком можна побачити, як закриваються пастка цієї рослини,
максимальний розмір якої складає всього три сантиметри. Ця рос402
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лина росте на болотах Північної та Південної Кароліни. Кожен
листок венериної мухоловки представлений у вигляді черешка і
ловчої пластинки. Сама пастка утворена диском, на краях якого є
нектарники — вони необхідні рослині для приваблення до себе
комах. Травні залози, за допомогою яких венерина мухоловка перетравлює здобич, знаходяться в середині пастки. Механізм спрацьовування пастки передбачений таким чином, щоб вона зайвий раз не
закривалася, наприклад, під час дощу: закривання пастки відбувається лише після дворазового її подразнення. Якщо раптом лист
закрився «помилково», то протягом наступних двох днів він обов’язково відкриється. Якщо ж рослина зловило велику здобич, то листок
приблизно тиждень (а може, і більше) буде повністю закритий.
Сарраценія. Рослина являє собою круглу розетку глечиків висотою 15–30 см, що ростуть прямо із землі. Залежно від сорту, глечики сарраценії мають різноманітні розміри, форму і забарвлення.
Деякі сорти сарраценії дуже декоративні і широко культивуються.
Сарраценія потребує постійного яскравого освітлення (не
менше 8–10 годин на день під сонцем або лампами денного світла)
і дуже високої вологості повітря. Якщо її посадити на березі ставка
в саду, тоді додатковий полив рослині не потрібен.
Дарлінгтонія каліфорнійська або зміїна квітка. Рослина являє
собою вузькі яскраво-зелені трубки, які піднімаються з землі, розширюються догори і закінчуються півсферою, збоку якої знаходиться отвір, що оточений трьома довгими «язиками» бордового
кольору. Глечики цієї рослини-хижака мають дуже оригінальну
форму, вони нагадують капюшон або голову змії, від чого і пішла
назва рослини. Дарлінгтонія любить яскраве розсіяне сонячне світло, рясний полив, часті обприскування і прохолоду.
Непентес. Ця рослина — це хижа ліана, від його довгих широких листків відходять тонкі стебла, на яких формуються ловчі глечики. Серед непентесів зустрічаються і гіганти, і мініатюрні форми,
які можна вирощувати в квартирі.
Дуже ефектно виглядають рослини, глечики яких забарвлені в
яскраво-червоний колір. Щоб глечики набули яскравого забарвлення, рослині потрібно багато світла, а щоб тривалий час зберегти глечики, потрібна висока вологість повітря і ґрунту.
Рослини-хижаки цілком можуть стати фаворитами серед кімнатних рослин. Якщо ви зумієте забезпечити їм правильний
догляд, вони дадуть відповідь на вашу турботу довгим цвітінням з
невеликими, але дуже красивими квітками.
403
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МОРСЬКИЙ ЧОРТ ВУДИЛЬНИК
Кравченко Є.І.
І курс, група МБВ-11/15,
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Актуальність такої істоти як Морський чорт полягає в тому що
ця тварина ще дуже мало досліджена в цілому, оскільки представники цього виду мешкають на великій глибині де їхнє вивчення
стає дуже важкою справою.
Морський чорт, або вудильник звичайний (Lophius piscatorius) — риба родини вудильникових, єдиний представник роду у
фауні України. Назву тварина отримала завдяки своїй неприємній
зовнішності.
Домен: Ядерні (Eukaryota)
Царство: Тварини (Metazoa)
Підцарство: Справжні багатоклітинні (Eumetazoa)
Тип: Хордові (Chordata)
Підтип: Черепні (Craniata)
Надклас: Щелепні (Gnathostomata)
Клас: Променепері (Actinopterygii)
Підклас: Новопері (Neopterygii)
Інфраклас: Костисті риби (Teleostei)
Ряд: Вудильникоподібні (Lophiiformes)
Родина: Вудильникові (Lophiidae)
Рід: Вудильник (Lophius)
Вид: Морський чорт Біноміальна назва (Lophius piscatorius)
Розповсюджений у Атлантичному океані від Баренцова моря до
Гвінейської затоки в межах шельфу, також у Північному,
Балтійському, Середземному та Мармуровому морі. В Україні зустрічається поблизу південного берегу Кримського півострова та
острова Зміїного.
Довжина до 1,5 м, вага до 20 кг. Дуже велика сплюснута голова,
розміри якої можуть складати до половини довжини тіла. Тіло без
луски, вкрите шкіряними виростами, які допомагають рибі маскуватись на дні. Передній спинний плавець складається з 6 променів, 3 передні відокремлені, перший дуже довгий та гнучкий, має
на кінці «приманку», яка розташована над ротовим отвором, 3
задні промені з’єднані перетинкою. Грудні плавці великі, за допо404
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могою них риба переміщується по дну, роблячи стрибкоподібні
рухи. Рот дуже великий з великою кількістю крупних загнутих в
напрямку ротового отвору зубів. Шлунок великий. Забарвлення
темне.
Донна малорухлива риба. Зазвичай тримається на глибинах
50–200 м, іноді підходить до берегів на глибину до 10 м, може підійматись в товщу води, полюючи рибу. Взимку та в період нересту
переміщується на значні глибини (до 2000 м). Хижак, зазвичай
полює із засідки. Чекаючи здобич не рухається, також може затримувати дихання на 1–2 хвилини, тільки приманка над ротом коливається, приваблюючи здобич. Живиться рибою (тріскові, вугрі,
камбала, тригла, бички тощо) та крупними безхребетними.
Самець і самка вудильників настільки відрізняються зовнішністю і розмірами, що до певного часу фахівці відносили їх до різних
класів. Розмноження морського риса — це такий же особливий
момент, як його зовнішній вигляд і спосіб полювання. Самець
вудильника за розміром в рази менше самки. Щоб запліднити ікру,
йому потрібно відшукати свою обраницю і не втратити її з виду. Для
цього самці просто вгризаються в тіло самки. Будова зубів не дозволяє їм звільнитися, та вони цього і не хочуть. З часом самка і самець
зростаються разом, утворюючи єдиний організм із загальним тілом.
Частина органів і систем самця атрофується. Йому більше не
потрібні очі, плавники, шлунок. Поживні речовини надходять по
кровоносних судинах організму від самки. Самцеві залишається
тільки в потрібний момент запліднити ікринки.
Самка мітить ікру зазвичай на весні. Плодючість морського
удильщика досить висока. У середньому самка мітить до 1 млн.
ікринок. Це відбувається на глибині, виглядає довгою (до 10 м)
і широким (до 0 5 м) стрічкою. Самка може носити на своєму тілі
кілька партнерів щоб вони в потрібний час запліднили велика кількість ікринок.
Риба занесена до Червоної книги України. В Україні не виловлюється, дуже рідко трапляється серед виловів калкана чорноморського. В деяких північних країнах має невелике промислове значення
Отже я вважаю що дослідження цієї тварини та її особливостей
можуть дати відповіді на числені питання людства та природи
в цілому.
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КОМОДСЬКИЙ ДРАКОН
Любарська В.А.
1 курс, група МБВ 11/15, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна», к. тел. 098 92 17 370.
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Комодський варан (Varanus komodoensis) — дуже цікаві тварини, їх вигляд і поведінка свідчать, що вони є прямими нащадками
динозаврів. Ці тварини мало вивчені і знаходяться під загрозою
зникнення у зв’язку з різким скороченням поголів’я великих диких
копитних на островах через браконьєрство. Самі вони також є
об’єктом полювання. Вивчення і збереження цих унікальних істот
як одного з елементів біосфери — завдання людства на даному етапі
для досягнення сталого розвитку.
Дикі дорослі комодські варани в довжину зазвичай від 2.25 до
2.6 м і важать близько 47 кг (до 150 кг) і живуть на декількох островах Індонезії — Комодо (близько 1700 особин), Ринча (1300 особин), Джилі Мотанг (100 особин) і Флорес (близько 2000 особин),
відтиснутих людською діяльністю ближче до узбережжя.
Комодський варан віддає перевагу сухим, добре прогрітим
сонцем місцевостям. Харчуються вони найрізноманітнішими тваринами — як хребетними, так і безхребетними. Найбільш значущими тваринами в дієті дорослих комодских варанів є олені і
кабани. Ці сучасні динозаври мають дуже хороший нюх і знаходять їжу на відстані до 9.5 км по запаху за допомогою довгого роздвоєного язика. При бігу на коротких дистанціях варан здатний
розвивати швидкість до 20 км/год (за деякими даними —
до 60 км/год). Варани використовують різноманітні тактики
полювання: нападають на здобич із засідки, кусають і потім переслідують, поки здобич загине (часом 2–3 тижні), вступають у
поєдинок із однаковим по вазі суперником і розривають його. А
таку здобич, як доросла коза, ковтають цілком завдяки здатності
щелеп розходитись.
Як було встановлено науковими дослідженнями, комодський
варан иає отруту. Отруйна залоза варанів влаштована більш примітивна, ніж у змій, — у ротовій порожнині отрута і слина змішуються з залишками їжі, утворюючи суміш, в якій розмножується безліч
різних бактерій, тому укус подвійно небезпечний: і через зараження, і через інтоксикацію.
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Неймовірною здається екологічна пластичність варанів: вони
взагалі-то пустельні жителі, але при цьому чудово плавають
і можуть перепливати навіть на сусідні острови за багато кілометрів; дитинчата, щойно вилупившись із яйця, вибираються високо
на дерева (щоб уникнути зубів старших особин) і навіть дорослі
тварини уміють вилазити на невисокі розгалужені дерева.
Комодські варани — одні з потенційно небезпечних для людини хижаків. Укуси комодских варанів вкрай небезпечні — варан
легко здатний порвати м’язи з стегна або плечової кістки і викликати масштабну крововтрату, не кажучи вже про можливість отруєння. Відомо багато випадків нападу на людей із летальним кінцем,
але точна статистика відсутня: мова йде про один-два випадки
на рік.
Ця вкрай небезпечна тварина занесена до Червоної книги
МСОП, оскільки має невеликий ареал, що знаходиться під загрозою зникнення через господарську діяльності людини. Ще одна
особливість комодських варанів — на волі вони живуть до 60 і більше років, а в зоопарках — не більше 25, причому самки — вдвічі
менше від самців.
Отже, незважаючи на те, що ці тварини несуть велику небезпеку людині, ці тварини є вимираючим видом, мало вивченим, але
вони є елементом біорізноманіття і мають безліч досконалих пристосувань, що дозволило їм пережити багато природних катаклізмів, змін клімату і т.д. і дожити до наших днів. Їх адаптації можуть
стати в пригоді людству в умовах екологічної кризи.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНУ ТЕХНОГЕННОЇ
ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Ляшенко В.В.
старший викладач,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. (0512) 57-21-55

Проблеми безпеки життєдіяльності людини — одні з найактуальніших проблем людства, безпосередньо пов’язані з його виживанням в умовах науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому.
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Так стаття 16 Конституції України стверджує, що забезпечення
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи —
катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду
Українського народу є обов’язком держави.
Забезпечення національної безпеки є невід’ємною функцією
кожної держави, як суспільного утворення, що має гарантувати
сприятливі умови для життя і продуктивної діяльності її громадян.
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного й
природного характеру з метою збереження життя та здоров’я людей,
забезпечення сталого розвитку країни є однією зі складових національної безпеки держави, яку неможливо забезпечити без детального аналізу існуючого стану техногенної та природної безпеки, спостереження за ним у довгостроковій динаміці та розроблення заходів
зі зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.
Однак, останні декілька років визначають актуальні питання,
які пов’язані зі станом техногенної та природної безпеки в Україні.
Основними причинами виникнення в Україні надзвичайних ситуацій є:
– постійне зростання антропогенного впливу на навколишнє
природне середовище та аномальні прояви атмосферних процесів,
пов’язані із глобальними кліматичними змінами;
– незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, а на
об’єктах життєзабезпечення такий стан призводить до виникнення
надзвичайних ситуацій у 94 % випадків;
– незадовільне дотримання вимог безпеки та низька технологічна дисципліна на виробництвах, ігнорування вимог пожежної
безпеки та інших норм і стандартів у промисловості, будівництві,
комунальному господарстві, транспорті та інших галузях народного господарства.
Зниження впливу таких причин можливе на основі системного
розв’язання проблем техногенної і природної безпеки. До основних заходів з їх забезпечення можна віднести:
– підвищення безпеки природокористування на основі наукових розробок гранично-припустимих еколого-техногенних навантажень на земельні, водні, біотичні, літосферні ресурси;
– збільшення обсягів використання вторинних ресурсів та
впровадження замкнених і маловідходних технологій;
– розвиток економічних важелів управління у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям;
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– удосконалення системи взаємодії органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування з питань запобігання та реагування на НС;
– удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища та складних природно-техногенних геосистем «техногенний
об’єкт — навколишнє середовище» на базі створення нових безпровідних сенсорних телекомунікаційних мереж, впровадження
географічних інформаційних систем та технологій дистанційного
зондування Землі.
Наведені актуальні питання у сфері техногенної та природної
безпеки, заходи з їх забезпечення охоплюють достатньо великий
комплекс відносин у виробничих та соціальних сферах людської
діяльності, суттєво витратні, однак вирішення цих питань дасть
змогу зберегти життя і здоров’я людей, підвищити рівень національного розвитку, підвищити добробут населення країни.

КАЧКОДЗЬОБ
Магмет Р. І.
1 курс, група МБВ 11/15, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»
к. тел. 097-240-76-77.
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

В ситуації глобальної екологічної кризи надзвичайно важливою
проблемою є збереження біорізноманіття і дослідження механізмів
виживання, що дали можливість існуючим видам дожити до наших
днів. Особливу цінність для науки являють собою реліктові тварини, представником яких є качкодзьоб.
Качкодзьоб (Качконіс, Ornithorhynchus anatinus (тварина-амфібія) — водоплавний ссавець з ряду однопрохідних, які проживають
в Австралії. Це єдиний сучасний представник родини
Качкодзьобових (Ornithorhynchidae); разом з єхиднами утворює
ряд однопрохідних (Monotremata) — тварин, за рядом ознак близьких до плазунів. Ця унікальна тварина є одним з символів
Австралії; вона зображена на реверсі австралійської монети в
20 центів. Єдиний з ссавців, хто відкладає яйця.
Качкодзьоб — один з небагатьох отруйних ссавців (поряд із деякими землерийками та щелезубами, що мають токсичну слину).
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У молодих качкодзьобів обох статей на задніх ногах знаходяться
зачатки рогових шпор. У самок до однорічного віку вони відвалюються, а в самців продовжують рости, сягаючи на момент статевого
дозрівання 1,2–1,5 см завдовжки. Кожна шпора зв’язана протокою
із стегновою залозою, яка під час шлюбного сезону виробляє складний «коктейль» з отрут. Самці використовують шпори під час
шлюбних поєдинків. Отрута качкодзьоба може вбити собаку або
інших дрібних тварин. Для людини вона в принципі не становить
смертельної загрози, проте здатна викликати дуже сильний біль,
що може продовжуватися багато днів і навіть місяців.
Живе качконіс по берегах водойм у норах завдовжки до 10 м
з двома входами і внутрішньою камерою. Один вхід підводний,
інший розташований на висоті 1,2–3,6 метрів над рівнем води, під
корінням дерев або в заростях.
Качкодзьоб чудово плаває і пірнає, залишаючись під водою
до 5 хвилин. У воді він проводить до 10 годин на добу, оскільки
щодня йому потрібно з’їдати кількість їжі, що становить до чверті
його власної ваги. Активним качконіс є вночі і в сутінкову пору
доби. У природі вороги качкодзьоба нечислені — зрідка на нього
нападають варани, пітони і морські леопарди, що часом запливають у річки.
Коли в 1797 році шкурка качкодзьоба вперше потрапила до
Англії, вчені Британського музею прийняли її за підробку, зшиту з
окремих частин. Зоологи довгий час не знали, до якої групи тварин
його віднести. В 1824 р. німецький біолог Меккель виявив, що у
качкодзьоба є молочні залози і самка вигодовує дитинчат молоком.
Те, що качкодзьоб відкладає яйця, було доведене ще через 60 років.
Качкодзьоб має багато цікавих анатомічних рис. Довжина тулуба — 30–40 см, хвоста — 10–15 см, важить він до 2 кг. Ротова
порожнина розширена в защічні мішки, в котрих під час годівлі
запасається їжа. Коли тварина пірнає, у неї не діють ані зір, ані
слух, ані нюх. Проте шкіра дзьоба багата нервовими закінченнями,
і це забезпечує відчуття дотику і здатність до електролокаціі.
Електрорецептори дзьоба можуть виявляти слабкі електричні поля,
які виникають, наприклад, при скороченні мускулатури ракоподібних. Шукаючи здобич, качконіс безперервно водить головою з боку
в бік. Ще у качкодзьоба дуже низький метаболізм у порівнянні з
іншими ссавцями; нормальна температура його тіла становить
лише 32 °C, але при 5 °C він може декілька годин підтримувати нормальну температуру тіла за рахунок збільшення рівня метаболізму.
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Отже, качкодзьоб — жива пам’ятка природи, надзвичайно
цінна і незвичайна, яка потребує уважного і обережного ставлення
і повинна бути збережена для наступних поколінь.

ГЕОБОТАНІКА ЯК НАУКА:
ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ, ЗНАЧЕННЯ
Мамчур Ю.В.
ІІ курс, група МБВ 21/14 спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»,
тел. (093) 9604376
Науковий керівник Мележик О.В., к.б.н.

Геоботаніка (грец. γῆ «земля» + βοτανικός «що відноситься до
рослин»), фітоценологія або фітосоціологія — розділ біології на
стику ботаніки, географії та екології. Це наука про рослинність
Землі, про сукупності рослинних угруповань (фітоценозів), їх
склад, структуру, динаміку в просторі і часі на всій території та
акваторії Землі.
У вітчизняній науці геоботаніка розглядається як синонім фітоценології. Ці два найменування використовуються паралельно і
обидва досить поширені. Термін «геоботаніка» підкреслює значення природного середовища (ґрунтів, клімату і т. l.) Для вивчення
організації фітоценозів, термін «фітоценологія» походить від об’єкта вивчення науки — фітоценозів.
У європейській традиції більш поширений термін «фітосоціологія», який підкреслює взаємини між рослинами як основу організації фітоценозів, підрозділяється на фітоценологію, фітоценохорологію (географію рослин) і історичну геоботаніку. Фітоценологія
вивчає особливості формування рослинних угруповань, або фітоценозів, їх динаміку і класифікацію.
Термін «геоботаніка» був запропонований в 1866 році одночасно російським ботаніком і ґрунтознавцем Ф.І. Рупрехтом
(1814–1870) і австрійським ботаніком А. Грізебахом (1814–1879),
термін «фітоценологія» — в 1918 році австрійцем Х. Гамсом.
Метою науки геоботаніки є вивчення причин і закономірностей
формування взаємовідносин рослинних угруповань з їх умовами
місцезростання, виникнення між ними певних зв’язків.
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Основними завданнями геоботаніки є:
– вивчення складу і структури фітоценозів — вивчення закономірностей розподілу фітоценозів за еколого-ценотичними градієнтами та їх динаміки;
– з’ясування залежності фітоценотичного складу рослинного
покриву, флористичного складу фітоценозів та їх структури від біотичних і абіотичних факторів, а також від впливу діяльності людини;
– аналіз фітоценотичних зв’язків між популяціями рослин і
взаємовідносин рослинних угруповань з умовами конкретного місцезростання;
– класифікація, географія та картографування рослинності;
– господарська характеристика різних форм рослинності і виявлення шляхів їх раціонального розташування та сталого використання.
Найбільш загальним поняттям геоботаніки і предметом її
вивчення є рослинний покрив — це вся сукупність рослин, які
утворюють рослинні угруповання різних типів рослинності в межах
певної ділянки земної поверхні, незалежно від її величини.
Рослинний покрив розчленовують на окремі просторові одиниці —
фітоценози. Фітоценоз — це рослинне угруповання, в межах якого
рослинний покрив має схожість за флористичним складом, структурою, взаєминами між рослинами-мешканцями. Сукупність фітоценозів окремих регіонів або районів земної поверхні називають
рослинністю (наприклад, рослинність Європи, рослинність
України, рослинність Київської області).
Геоботаніка як наука розвивалася в декілька етапів.
1. Передісторія (допарадигмовий період). У цей період геоботаніка була частиною ботанічної географії, не мала свого понятійного апарату, чітко поставлених завдань. Це період з середини XVI ст.
і до до 1910 р., коли відбувся ІІІ Міжнародний ботанічний конгрес
у м. Брюссель, де вперше було сформульовано визначення основної класифікаційної одиниці рослинності (синтаксону) — асоціації.
2. Історичний етап — це період парадигми дискретності рослинності, організмізму, з 1910 р. до 1960-х рр. ХХ ст.). Рослинні
угруповання розглядалися як результат коеволюції, тобто еволюції
за допомогою взаємного пристосування видів, тобто фітоценоз
сприймався як аналог організму, як єдине ціле. Фітоценози представлялися з чіткими природними межами, і вважалося, що всі
фітоценози можна об’єктивно перерахувати, тобто створити природну класифікацію фітоценозів.
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3. Сучасний етап (період парадигми континууму) (з 1970-х до
наших днів). Концепції дискретності рослинності різко критикується Л.Г. Раменьким, який вказує на те, що кожен вид індивідуально розподілений у просторі і по-своєму входить в рослинне
угруповання чи йде з нього, залежно від конкретних умов.
Природна рослинність — це безперервне явище, багатовимірний
безперервний об’єкт, тобто рослинність, розглядається як безперервна мозаїка популяцій видів рослин, пов’язаних умовами середовища — в цьому і полягає парадигма континууму.
Основна відмінність двох концепцій в тому, що концепція дискретності постулювала можливість створення об’єктивної природної класифікації фітоценозів, тобто кількість фітоценозів обмежена,
тому що є чіткі межі між ними, а континуалісти вважають, що можливо створити тільки штучну, суб’єктивну класифікацію рослинності, яка необхідна для зручності роботи з рослинними угрупованнями, так як фітоценози поступово (континуально) переходять один в
одного (змінюють один одного у часі і просторі) і тому межі між
ними умовні і залежать від того, в якому масштабі розділити континуум фітоценозів на умовно однорідні частини (синтаксони).

ПАЛІНОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ БОТАНІЧНОЇ НАУКИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ
Мартинчук І.Г.
група МБВ 21/14, факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»

Палінологія — це комплекс галузей наук (в першу чергу, ботаніки), пов’язаних з вивченням пилкових зерен і спор. Багато дослідників визначають палінологію як самостійну науку про пилок і
спори рослинних організмів, їх розсіювання і застосування. Перші
згадки про вивчення пилку рослин під мікроскопом відносяться до
другої половини XVII ст., коли англійський ботанік Неємія Грю
описав пилок і спори і довів, що саме пилок необхідний для запліднення і успішного розмноження рослин; проте сам термін «палінологія» був запропонований англійськими палеоботаніками Х. Хайдом і Д. Вільямсом і шведським геологом Ернстом Антевсом тільки
в 1944 році.
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Палінологія має 6 розділів, а саме:
1. Паліноморфологія — основний підрозділ палінології, який
вивчає форму, будову і розвиток спор і пилкових зерен (чоловічих
гаметофітов насіннєвих рослин), головним чином їх стійких оболонок — ккзоспори (екзини) і рідше периспорія (перини). Ці оболонки часто мають характерні морфологічні ознаки, важливі для
визначення пилку і спор при спорово-пилковому аналізі.
2. Палінотаксономія — досліджує використання порівняльнопаліноморфологічних досліджень для систематики рослин;
3. Палеопалінологія — наука, яка займається реконструкцією
рослинного покриву земної кулі та клімату минулих геологічних
епох, а також встановленням стратиграфічних меж в геологічних
розрізах за даними пилку та спор.
3. Меліттопалінологія — вивчає склад перги і пилку в меді;
4. Аеропалінологія або лікарська палінологія — вивчає склад та
закономірності формування пилкового дощу. Особливе значення
це має у зв’язку з швидким темпом зростання ряду захворювань, що
спричинені алергічними реакціями. Пилкові зерна мають в своєму
складі специфічні білки — алергени, які і є причиною деяких видів
алергій;
5. Судова палінологія — застосовує спорово-пилковий аналіз
в криміналістиці.
Також палінологія має важливе значення для вивчення закономірностей поширення та захоронення (фоссилізації) пилкових зерен і
спор, в першу чергу осадових порід і торфів, для вирішення палеоботанічних, геоморфологічних і геологічних (стратиграфічних) завдань.
Крім того, дані палінологічних досліджень можуть бути цінними для археології та навіть для такої далекої від ботаніки сфери
діяльності, як металургія, — адже спори і пилок рослин знаходять
застосування також і в ливарному виробництві.
Новим напрямком палінології, який сьогодні активно розвивається є екологічна палінологія — наука, що розвивається як самостійна ланка в ланцюжку екологічного моніторингу стану навколишнього середовища сьогодні та в минулому нашої планети.
Основними елементами дослідження в палінології є пилок і
спори рослин, які у різних рослинних організмів мають свої індивідуальні морфологічні особливості. Саме ці унікальні риси і дають
можливість розпізнавати та визначати різноманіття рослин з точністю до родини, роду і часто навіть виду. При цьому враховуються
наступні діагностичні ознаки:
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– форма;
– розмір пилкових зерен чи спор;
– товщина оболонки та кількість шарів;
– будова зовнішньої оболонки;
– наявність щілин, борозен та пор, їх будова.
Зовнішні оболонки пилкових зерен та спор більшості вищих
рослин складаються з важкорозчинної коркоподібної речовини,
яка є стійкою до хімічних впливі, майже не руйнується, слабо мінералізується і саме тому може виключно довго зберігатися в первісному викопному вигляді.
Вищі рослини продукують величезну кількість пилку та спор,
через що їх значна кількість в досліджуваних пробах дозволяє статистично обробляти палінологічні дані та отримувати не тільки
якісні, а й кількісні характеристики досліджуваних зразків.
Отже, палінологія — це відносно молода галузь науки, яка тісно
пов’язана не лише з іншими науковими галузями, а й з господарюванням людини та її медико-екологічним середовищем.

ІНСТИНКТИ У ТВАРИН
Медовкіна В. А.
8 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського району
тел. 0672200711
Педагогічний керівник: Величко А.М., керівник гуртка-методист
Центру позашкільної роботи м. Києва

Собаки — вірні й віддані тварини. Вони можуть не тільки веселити, але і допомагати по господарству, на полюванні, брати участь
у рятувальних операціях, захищати, охороняти, нести службу
разом з людьми і багато іншого. Одним словом, собаки — розумні
тварини. Людина впевнена, що вона розуміє собаку, а собака розуміє її, і — найголовніше — виконує її накази. Та не слід забувати,
що собака — це приручений вовк, тому необхідно знати, за яких
умов проявиться її інстинкт, з чим і пов’язана актуальність дослідження.
Ми живемо у великих містах, де тримати чотирилапого друга
стало модним. Люди заводять великих і малих собак. Кожен містянин, напевно, не раз відчував легку нервозність при вигляді собаки,
яка гуляє без повідка і намордника. А якщо це не просто середніх
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розмірів пес, а представник бійцівської породи, страх посилюється
багаторазово. І здавалося б, до чого всі ці правила з утримання та
догляду за домашніми тваринами, якщо кращий друг людини гуляє
сам по собі, наводячи жах на перехожих, а господар на прохання
переляканих людей забрати тварину спокійно відповідає: «Не бійтеся, вона не кусається». Чим керується господар, так думаючи?
Невже людини здатна розуміти собаку повністю? Відповідь на це
складне питання можна знайти, лише розібравшись в роботі нервової системи собаки та формуванні рефлексу, який дає собаці можливість виконувати команди свого господаря.
Вивчення діяльності нервової системи показало, що її відповіді
на різні подразнення протікають за рефлекторним принципом.
Поняття «рефлекс» було введено французьким вченим Р. Декартом
більше 300 років тому. Усі рефлекторні реакції організму на різні
подразники І. П. Павлов розділив на дві групи: безумовні і умовні
рефлекси. І, незважаючи на вироблені умовні рефлексии, собака
може не послухатись хазяїна.
Собака — перша домашня тварина, приручена людиною.
Людина дуже довго оцінювала корисні властивості собаки: гострий
нюх, тонкий слух, хороший зір, швидкий біг, витривалість і невибагливість. Протягом тисячоліть систематичного відбору, цілеспрямованого впливу в собаки вироблялася яскраво виражена прихильність до свого господаря, податливість до дресирування.
Науковою основою дресирування собак є вчення академіка
І. П. Павлова та його послідовників про вищу нервову діяльності,
що становить головний зміст теорії дресирування всіх видів собак.
У процесі дресирування дресирувальник впливає на поведінку
собаки і змінює її у бажаному напрямку. Поведінкою вимуштруваної собаки управляє дресирувальник, він спонукає собаку своїми
сигналами (командами і жестами) до здійснення певних дій (повернення на місце, охорона речей, розшук людини по слідах).
Сукупність складних послідовних, спадково обумовлених актів
поведінки, характерних для осіб даного виду за певних умов, називається інстинктом (від лат. instinctus — спонукання). Усі породи
собак, яких понад чотириста, за призначенням і способам використання можна розділити на чотири види: службові, мисливські, кімнатно-декоративні і лабораторно-експериментальне.
Предметом нашого дослідження була собака породи Джек
Рассел. Під час свого дослідження було сформовано умовний рефлекс: за винагороду (їжу) тварина навчилась подавати лапу. Собака
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здається зовсім слухняним, але якщо спробувати відібрати їжу, то
пес стає агресивним і навіть може вкусити.
Таким чином, незважаючи на дресирування і прихильність до
господаря, первісні хижацькі інстинкти часто беруть верх, тому слід
пам’ятати, що відповідальність за поведінку собаки несе господар.

ТУНДРА
Незбутній О. О.
1 курс, група МБВ 11/15, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»
к. тел. 0730443206
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Тундра — природна зона, розташована широкою смугою (від
декількох десятків до 1000 км) північніше від зони лісів на територіях з вічною мерзлотою, не затоплених морськими та річковими
водами. Сучасна наука надає їй все більшого значення в стабілізації
клімату і закликає вжити заходів для збереження тундри у нинішніх
розмірах, тому дослідження закономірностей функціонування тундрових екосистем є надзвичайно важливим.
Тундра характеризується мерзлотними формами рельєфу —
торф’яними буграми (горбиста тундра), різноманітними плямами,
чарунками, глинистими медальйонами, гідролаколітами і т. д.
Головна риса тундри — заболочені низовини в умовах суворого клімату, високої відносної вологості, сильних вітрів і багаторічної мерзлоти. Рослини в тундрі притискаються до поверхні ґрунту, утворюючи пагони, що переплітаються у вигляді подушки.
Життя тварин в тундрах зосереджене в основному в ґрунтовопідстилковому, наземному і кущиковому ярусах. У першому з перелічених ярусів переважають за чисельністю дрібні черви, що
можуть бути активними навіть на снігу і личинки комах.
У тундрі є комахи-запилювачі, що збирають нектар і пилок з
квітів. Найпомітніші серед них джмелі, які, завдяки особливій
холодостійкості, у північних широтах різноманітніші, ніж у південних. Високу температуру свого тіла (близько 40оС при температурі
повітря 10 °С) вони підтримують за допомогою специфічних рухів
грудних м’язів. Джмелі гудуть не тільки під час польоту, а й в спокійному стані — так зовні проявляється цей процес самозігрівання.
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Лемінги (копитний, сибірський, норвезький та ін.) ведуть
активне життя і взимку, посилено виїдають пухівки, осоку та злаки
(кожна особина споживає 40–50 кг рослинної їжі на рік). Їх ходи
сприяють утворенню дрібногорбкуватого рельєфу і мозаїчності
рослинного покриву, риюча діяльність покращує структуру ґрунту,
а екскременти удобрюють його.
Тут також проживають північні олені (в Гренландії і на півночі
Канади — вівцебики), заєць-біляк, землерийки-бурозубки, тундрова і біла куріпки, кречет, пуночка, лапландський подорожник, рогатий жайворонок (рюм), вовки, білі сови, ворони. Заходить в тундру
і білий ведмідь.
Відкочовуючи на південь, дикий північний олень ще кілька
сотень років тому взимку заходив на територію Україну. Не всі
полярні тварини кочують, оскільки виробили пристосування до
виживання в суворих умовах. У них на зиму відростають довше
хутро або пір’я. Цікаво, що чим менші розміри тварини, тим відносно більш густим і довгим хутром воно обростає. Так, хутро північного оленя на зиму подовжується порівняно мало, а у маленького гризуна лемінга довжина хутра збільшується в кілька разів. Це
пояснюється тим, що при зменшенні обсягу будь-якого тіла в кубі
поверхня його зменшується тільки в квадраті. Отже, дрібним тундрові тваринам, які мають відносно велику поверхню тіла, необхідний серйозніший захист.
Хутро та оперення особливо розвиваються на кінцівках, які,
природно, більше охолоджуються. Так, у песця всі підошви ніг
покриває густа шерсть, яка не тільки утеплює ноги під час морозів,
а й допомагає тварині легко бігати по слизькому снігу і льоду.
У білих куріпок і білих сов на пальцях ніг пір’я відростає настільки,
що повністю прикриває їхні пазурі. Це не тільки утеплює пальці
птахів, але і збільшує поверхню лапок і сприяє пересуванню по
снігу.
Важливим пристосуванням тундрових тварин до холоду є їх
здатність накопичувати підшкірний жир. На зиму дуже жиріють
песці, північні олені, білі куріпки. У оленів, наприклад, товщина
підшкірного жиру досягає 3–5 см.
У тундрових тварин існує ряд пристосувань для розгрібання
снігу. У білих куріпок до зими подовжуються кігті, що полегшує їм
вигрібання кормів, занесених снігом. Навіть у маленьких лемінгів
кігті відростають настільки, що утворюють ніби ратиці, від чого
один з видів цих гризунів був названий копитним лемінгом.
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У нього до зими кігті 3-го і 4-го пальців розростаються в могутні
вільчасті «копитця». Ними копитний лемінг легко прокопує зимові
підсніжні і підстилкові ходи. У північного оленя всю морду покриває шерсть, а сніг він розгрібає широкими копитами. Важливим
пристосуванням до життя на півночі є біле зимове забарвлення тварин, що робить їх малопомітними на тлі білого снігу.
Отже, життя тундри і збереження цієї екосистеми забезпечується тісною взаємодією усіх істот, що проживають тут, між собою та із
їх середовищем. Рослинність прикриває грунт від розмерзання, а
тварини забезпечують кругообіг речовин, необхідних для вегетації.
Невтручання людини дозволить зберегти тундру, що зберігає планетарний клімат від потепління.

МОРЖ
Палащин П.
1 курс, група МБВ 11/15, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»
к. тел/ 096-018-07-22
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Моржі (Odobenus) — тварини надзвичайно цікаві. Деякі підвиди є вимираючими і при цьому майже не вивчені. Зважаючи на те,
у яких суворих умовах вони живуть, вивчення їх адаптацій та всебічна турбота про збереження є дуже актуальними.
За останніми оцінками сучасна популяція тихоокеанського
моржа становить приблизно 200 тис. особин. Більша частина популяції тихоокеанського моржа проводить літо північніше
Берингової протоки, в Чукотському морі уздовж північного узбережжя східного Сибіру, біля острова Врангеля, в морі
Бофорта уздовж північного узбережжя Аляски а також зустрічається у водах між вказаними місцями. Невелика кількість самців зустрічається в літній період в Анадирській затоці, на південному узбережжі півострова Чукотка в Сибіру, а також у Брістольській затоці.
Навесні і восени вони концентруються від західного узбережжя
Аляски до Анадирської затоки. Вони зимують у південних частинах
Берингового моря, уздовж східного узбережжя Сибіру на південь до
північної частини півострова Камчатка, а також уздовж південного
узбережжя Аляски. Залишки моржа віком в 28 тис. років були
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знайдені недалеко від затоки Сан-Франциско, що показує поширення моржа аж до берегів північної Каліфорнії за часів останнього льодовикового періоду.
Верхні ікла надзвичайно розвинені, подовжені й спрямовані
вниз; дуже широка морда всіяна численними товстими, жорсткими, сплющеними щетинками-вусами, що захищають від травмування об кригу. Зморщене тіло, все вкрите рідкою щетиною та
шишкоподібними стовщеннями, має бурий колір. Дуже товста
шкіра покрита короткими прилеглим жовто-бурим волоссям, але з
віком волосся стає менше, а в старих моржів шкіра майже зовсім
гола.
Ці величезні незграбні тварини, що населяють Крайню Північ,
живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Моржі
товариські, тримаються сімейними групами (3–6 тварин), що складаються з самця, самиці і дитинчат різного віку. Утворюють берегові і льодові лежбища, на яких може знаходитися до декілька сотень
тварин. Моржі мужньо захищають одне одного, а у воді вони є
небезпечними супротивниками, оскільки можуть перекинути
човен або розбити його іклами. Вони самі рідко нападають на
човни. Набагато безпечніше полювати на них на крижинах або
суші, куди вони виходять для відпочинку, причому стадо завжди
виставляє вартових. Нюх розвинений у моржів добре і вони чують
людину на значній відстані, тому до них намагаються наближатися
проти вітру. Помітивши небезпеку, вартовий ревом (який у моржів
є щось середнім між ревом корови і грубим гавкотом) або поштовхами будить інших і стадо втікає в море.
Їжа моржа складається в основному з двостулкових молюсків,
моржі їдять іноді рибу, а також мертвих тварин. Характерні міграції:
взимку на південь, влітку на північ. Спаровування і пологи проходять в травні. Вагітність близько 12 міс. Самиця народжує зазвичай
1 дитинча 1 раз в 2 роки. Новонароджені мають довжину тіла
130–140 см і масу 45—68 кг, зуби відсутні, ікла з’являються через
2—3 міс. Відразу після народження можуть плавати.
Статевозрілості самиці досягають в 4-5 років, самці в 6-7. Молюсків
моржі викопують з дна застосовуючи величезні ікла. Ікла використовуються також для захисту; крім того, моржі допомагають собі
іклами підніматися на крижини або скелі. Моржі є важливим елементом морських екосистем.
Для місцевих жителів морж має величезне значення для виживання. Люди використовують м`ясо моржа для консервування,
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оскільки воно містить багато білків та жирів. Ласти квасять, а ікла і
кості історично використовують як знаряддя праці. Перетоплене
сало використовують для обігріву та освітлення.
Отже, для збереження екосистем північних регіонів, включно з
місцевим населенням, необхідно оберігати популяції моржів.

ОТРУЙНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ
Панчук С.М.
ІІ курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»,
к.тел.(097)3696008.
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

В Україні налічується більше трьохсот видів отруйних рослин. Вони відрізняються ступенем небезпеки для людей і тварин. Токсичність рослин – це форма захисту, але деякі види
небезпечні, а іноді й смертельно небезпечні для людини або тварини.
Існують повністю отруйні рослини, а також рослини, які накопичують токсичні речовини лише в окремих своїх частинах. Вони
зустрічаються у різноманітних біотопах, не тільки в лісах, горах,
болотах чи степах, але і в садах та на городах.
Найотрутнішою рослиною вважається широко поширений на
теренах України жовтець. Він має яскраві жовті квіточки (звідси і
українська назва рослини), а народна назва – «куряча сліпота».
Безневинний на вигляд жовтець містить потужні токсичні речовини, які при вживанні може призвести до смерті. Жовтець також
може принести багато неприємностей при звичайному контакті.
Сік цієї рослини чинить подразнюючу дію на очі, слизові оболонки і шкірні покриви людини. Навіть нюхати цю квітку не
варто.
Широко поширена також амброзія полинолиста, яка є потужним алергеном. Під її вплив потрапляє велика кількість людей, які
страждають алергічними реакціями. Цвіте амброзія з середини літа
до вересня, формуючи надзвичайно велику систему пагонів та продукуючи величезну кількість алергенного пилку.
В ряді найбільш небезпечних рослин України слід назвати борщівник. Під палючими сонячними променями він виділяє сік,
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який при попаданні в очі може викликати сліпоту. Необережний
дотик до борщівника викликає сильний хімічний опік аж до омертвіння тканин, тому варто обходити стороною цю рослину.
Барвінок малий – багаторічна рослина, яка росте найчастіше
в заростях чагарників, у лісах і на лісових галявинах. Барвінок надзвичайно отруйний і містить в собі велику кількість вінкаміну та
інших алкалоїдів. При вживанні чинить пригнічуюючу дію на серцево-судинну діяльність організму.
Осот городній – бур'ян, що належить до родини айстрових.
Часто зустрічається в садах, на луках, городах. Коренева система
сильна, і позбутися цього бур'яну дуже непросто. Саме тому, що це
отруйна рослина часто знаходиться в безпосередній близькості від
житла, людині слід звернути на нього пильну увагу.
Болиголов плямистий або болиголов плямистий – трав'яниста
рослина, яка добре росте на лісових узліссях і в чагарниках лопухів.
Це досить теплолюбна рослина. Воно є однією з найбільш отруйних, особливо отруйні плоди і листя. Рослина містить такі високотоксичні алкалоїди, як конгідрин і конін, які у великих дозах
викликають параліч м'язів і рухових нервів. Всього 50 г цієї рослини на один кілограм маси тіла людини може привести до летального результату. Болиголов найбільш небезпечний восени і навесні.
З цією рослиною слід особливо обережним, так як зовні вона нагадує моркву або петрушку.
Молочай кипарисовий - це дуже світлолюбна рослина, що віддає перевагу сухому і пухкому ґрунту. Частіше росте на луках і в
лісах. Отруйним є сік молочаю. У давнину його називали «бісовим
молоком», оскільки потрапляння навіть невеликої кількості соку
молочаю в очі може повністю або частково позбавити зору. При
вживанні молочного соку молочаю всередину спричиняється блювання і болі в животі, пригнічується серцева функція. При попаданні на шкіру молочний сік викликає опіки і пухирі. Тварини
обходять стороною цю рослину, так як смак молочаю пекучий і
дуже гострий.
Зіновать – рід невисоких невибагливих чагарників родини
бобових, який налічує понад 50 видів. В Україні росте на півдні й у
басейні Дніпра. При вживанні всередину плодів зіноваті можливе
отруєння, так як вони містять цитизин – дуже токсичний алкалоїд.
Бірючина – поширений вид чагарників, який в народі називають «вовчою ягодою». В Україні найчастіше зустрічається
бирючина звичайна. Це невибаглива рослина може витримувати
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посуху і мороз та росте на будь-яких ґрунтах. Отруйні невеликі і
ягодоподібні плоди бирючини. Вони містять гіосціамін – токсичний алкалоїд.
Берізка польова – це широко відома трав'яниста багаторічна
рослина з тонкими виткими стеблами. Зростає на луках і невисоких
молодій порослі. Всі частини цієї рослини містять алкалоїди —
конволомин і конвольвин, а також флавоноїди.
Рицина. Назва походить від схожості насіння рослини на великих комах. Рицину можна зустріти в парках і вулицях міст, так як
воно часто використовується в декоративних цілях. Слід бути дуже
уважним з цією рослиною, оскільки вона містить у собі рацин –
дуже небезпечну отруту, яка, проникаючи в клітини організму, блокує в них синтез, викликаючи їх загибель. Ця отрута вражає печінку, легені, нирки. Отруєння виражається болем у животі, блювотою, кровавої діареєю. При отруєнні рацином висока вірогідність
смертельного результату. Треба пам'ятати, що протиотрути немає.
Рицина одне з найбільш отруйних рослин.
Отже, навколо нас надзвичайно велика кількість небезпечних
рослин, обережне поводження з якими не причиняє шкоди здоров’ю людини. Навпаки, людина навчилася використовувати отруту рослин для своєї користі, зокрема в медицині і фармакології.
Адже загальновідомо, що в визначених дозах навіть отрута – це ліки.

ЕТНОБОТАНІКА ЯК РОЗДІЛ БОТАНІЧНОЇ НАУКИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНІ
НАПРЯМКИ
Педоренко Б.О.
ІІ курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»
к.тел. (068)-0437938
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

Багатовікова історія нашого краю багата на легенди та перекази, які безпосередньо стосуються і рослин.
Етноботаніка — це наука, яка займається вивченням різних переказів, повір`їв, легенд про біологічні об`єкти, а саме про рослини.
Досить цікавим матеріалом є вивчення рідкісних видів рослин.
Про більшість із них також існують легенди та перекази.
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Квітка богині весни Остари й освідчення в коханні — конвалія. «В
гомоні зеленім ліс залопотів Під яскравим сонцем весь позолотів; Горда
і цнотлива, до княжни подібна, Вийшла на узлісся конвалія срібна...»
Що може бути таким простим і таким чарівним водночас, як не
конвалія?
Кілька біленьких, немов із порцеляни, дзвіночків на довгій
стеблині і двійко світло-зелених листків — от і все; а тим часом —
яке диво, яка довершеність!
Особливо ж гарна конвалія у своєму лісовому середовищі, на
галявині серед негустого лісочка, оточена безліччю яскраво-зеленого листя. А яка вона гарна в букеті, обкладена своїм же листям!
«На Трійцю, давніх заповітів Оберігаючи ключі, Ніхто не
з’явиться без квітів, До храму Божого йдучи. Бузок, конвалія, фіалка — Травневі дари природні, Улюблені й кохані палко, Прикрасять
щедро храм Господній».
Цариця вод і квітка русалок — лілея. «Комиші береги обліпили,
на ставу — дзеркала молоді; Сніжнобілі чаруночки лілій розцвіли у
прозорій воді...»
Світанок. На озері тиша — ні вітру, ні хвилі. Вода, мов дзеркало,
й посеред того дзеркала то там, то сям визирають, немовби голівки
русалок, чудесні білі лілеї, з повними красивими бутонами, з круглим, наче з воску, листям-лататтям...
І наша уява мимоволі переносить нас на далекий північний
захід, в Ельсінор, до замку Кронеборг, з його дивовижним, чистим,
немов кристал, озером, порослим водяними ліліями (лілеями).
Причинна Офелія у вінку з лілей і з цілими пучками цих квітів у
руках, повільно, співаючи, заходить в озеро. Все глибше й глибше
опускається в воду — зникає... Спливають над водою білі лілеї, що
випали з рук, пливе зелена трава, відірвавшись од берега. Лілії
пов’язують з русалками.
Підсніжник. Одна із старовинних легенд говорить, що в той час,
коли перші міфічні люди були вигнані з раю, ішов сніг, і Єва дуже
замерзла. Щоб її зігріти і подати надію на кращі часи, декілька
ажурних сніжинок перетворились у ніжні квіти підсніжника — провісника тепла, символ сподівань на краще майбуття. Так вони і
лишились у народі символом надії.
Ряст. У народі ряст називають кокірчиками, кукурічками, півниками. Мабуть, це пов’язано з легендою, в якій оповідається, що
в одному пралісі жила відьма. За ніч вона намотається на мітлі, а
вдосвіта повертається до своєї лісової хатини, щоб заховатись від
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людських очей і відпочити. Лишень задрімає, а вже півень починає
кукурікати і спати відьмі не дає.
Сон-трава. В Україні була поширена така легенда. Кожна квітка, як і все живе на світі, має свою матір. Лише у сон-трави не рідна
мама, а зла мачуха. Ще тільки-тільки сніг зійшов, а вона вже розбудила її розштовхала: «Вставай, сонлива та дрімлива, вже всі квітки
цвітуть, а ти все спиш!». Сон-трава схопилася й одцвіла раніше за
всіх, і ніхто її краси не бачив.
Рослинні символи України. Верба — дерево цілюще. Настій із
вербової кори знижує температуру. Відвар вербової кори вживають
при грипі, вірусних інфекціях, ревматизмі. Символом сили, могутності, довголіття є дуб.
Дуб живе довго. Відомий в Україні 1300-річний Дуб, який росте
в урочищі Юзефін Рівненської області. У с. Верхня Хортиця росте
800-річний дуб, під яким, за переказами, відпочивали Т. Шевченко,
І. Рєпін, М. Лисенко. Обхват його стовбура — 8м.
А калина-символ кохання, краси, щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і стоїть, як наречена у білому вбранні, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Калиною уквітчують
весільний коровай, оселю, печуть смачні пероги, лікуються. Народ
склав про неї багато легенд та пісень.
Барвінок — теж символ України. Україну називають барвінковим краєм. Прекрасна, осяйна ця рослина. Квітневої пори на коротких пагонах розкриваються ніжні, кольору небесної блакитні,
п’ятипелюсткові квіти барвінку.
Тополя, зі стрункою тополею порівнювали гнучкий дівочий
стан та нещасливу дівочу долю. Про тополю написано багато
пісень, складено легенди. Символом рідної землі, символом дівочої
вірності, краси є тополя.

ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНИЙ
Потапко В. В.
1 курс, група МБВ 11/15, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна» к. тел. 096-366-77-77.
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Благородний олень (Cervus elaphus) має багато підвидів і живе
в багатьох районах світу: по всій території Західної Європи,
в Білорусії, в Прибалтиці, в Україні, Алжирі і Марокко, в Південній
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Скандинавії, Афганістані, Монголії, Тибеті, в Південно-Східному
Китаї. Найбільш велика ділянка ареалу — в Північній Америці.
Завезений в Австралію і Нову Зеландію, Аргентину і Чилі, де благородний олень акліматизувався і відмінно себе почуває.
Благородний олень полюбляє широколистяні, субтропічні
і тайгові ліси, береги річок і гірські альпійські луки. Висока чисельність благородних оленів сформувалася на великих лісових територіях в околицях Чорнобиля, причиною цього стала відсутність
людей і рясні кормові ресурси
Олені живуть в лісах, лісо степах, степах, напівпустелях та пустелях, тримаючись прирічкової рослинності. Вони можуть жити і
без прісної води, як на острові Бірючому в Азово-Сиваському заповіднику. Але все ж рідними місцями оленів служать світлі ліси, в
основному широколистяні, лісисті острови, і навіть темнохвойні
ліси, але серед просторих лугів, густі зарості кущів. В гірських місцевостях для оленів важливою є можливість відійти в період глибоких снігів на мало засніжені схили. На рівнинах олені живуть осіло,
тримаючись стадами по 10 і більше голів на порівняно невеликих
ділянках (300–400 га літом і 200 га зимою), проходячи по глибокому снігу не більше 1–2 км за добу. В горах здійснюють великі сезонні переходи, проходячи по 50 км за день, інколи навіть по 150 км.
Перехід в місця, де менше снігу, відбувається поступово і займає
півтора — два місяці. В квітні-травні, коли в горах тане сніг, олені
повертаються.
В сильну спеку олені лізуть в воду. Пасуться вони не безперервно, а чергують харчування з відпочинком, влаштовуючи лежанки
в траві, часто на узліссях. Зимою вони трохи розгрібають сніг і притоптують, підминають — виходить тепла ямка. Змішане стадо оленів (не в період гону) найчастіше очолює стара самиця, біля якої
збираються її діти різного віку. Звичайно розмір такого стада — 3–6
голів. Навесні такі стада розпадаються.
Раціон благородних оленів зводиться в основному до
трав’янистої їжі. А в зимовий період ці тварини харчуються опалим листям і вічнозеленою хвоєю, також корою і насінням дерев,
такими як жолуді, каштани або різноманітні горіхи. Ще одним
важливим лементом повноцінного харчування оленів є сіль. Цей
мінерал природного походження тварини знаходять в солонцях
і землі. В цілому раціон благородного оленя повністю залежить від
ареола проживання, до якого ці тварини дуже добре пристосовуються.
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Олені мають дуже цінні роги, з яких добувають ефективні природні ліки ліки, вони є дуже бажаною здобиччю для мисливців, і
браконьєрство є основною причиною зменшення чисельності цих
прекрасних тварин. Але основна цінність благородного оленя —
естетична: яка це чудова окраса нашої природи! Могла б бути окрасою, якби їх було більше і можна було їх побачити.
Краса і граціозність цієї благородної тварини незмінно завойовувала людські серця у всі часи, і навіть непримиренний конфлікт
між християнством і язичництвом, зовсім зіпсував репутацію багатьох шанувалися колись звірів, нітрохи не затьмарив ero світлої
символіки. Всі народи світу визнавали оленя виключно позитивним поетичним символом чистоти, світла, творення, достатку і
духовності. У чуйною звичках лісового красеня люди вбачали
розумну обережність, а в здатності змінювати старі pora на нові —
емблему оновлення і відродження.
У середньовічній емблематиці олень — втілення боротьби зі
злом. Цю емблему з гордістю носили німецькі вояки, як символ
їхньої мужності, благородства, сили духу. У англійців емблема
оленя розглядалася як знак благородного чоловічого товариства,
уособлення мужності, витонченості і аристократизму.
Зберегти і примножити його у наших лісах — це теж буде уособленням мужності і аристократизму народу.

ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВЕДЕННЯ
ОСЕТРОВИХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Пшеничний Є.М.
V курс, група ЗЕК -5115, спеціальність «Екологія»,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,
к.тел. (098)-2858692
Науковий керівник: Лисенко В.І., д.біол.н., професор

Азовське море ще недавно було другою за значенням і масштабами розведення і вилову осетрових водоймою у Світі. Але на протязі другої половини ХХ ст. осетрові майже зникли в Азовському
морі.
Найзначніший вплив спричинило зменшення прісноводного
стоку та зарегулювання найбільших річок — Дону та Кубані —
місць природного нересту азовських осетрових стад.
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До кінця XX століття основними об’єктами промислу осетрових
в Азовському басейні залишались лише російський осетер і севрюга. З акваторії Азовського моря практично зник шип, а білуга зустрічається дуже рідко. Улови осетрових з 2100 т (у середньому за
1950–1953 p.p.) упали до декількох десятків тонн в 1999 році,
а з 2000 року промисловий вилов азовських осетрових був заборонений, а всі види занесені до Червоної книги України.
Тому проблема відтворення осетрових в Азовському морі стоїть
дуже гостро. Масштаби природного розмноження вкрай низькі і
залежать від об’єму і режиму стоку рік та ряду інших, не завжди
прогнозованих і чітко обумовлених факторів. Існують значні труднощі з адаптацією в природному середовищі штучно вирощеної
молоді, спостерігаються також значні негативні тенденції подальшого самовідтворення штучно сформованих стад. Виявилось, що
відтворення осетрових сьогодні можливо лише шляхом штучного
вирощування молоді.
По характеру й інтенсивності підходів до місць промислу й
структурі промислових стад існує три основних промислових райони: 1 — східний — від Керченської протоки до коси Довга, 2 — північний — Білосарайська, Бердянська та Обітична затоки, 3 — донський — Таганрозька затока. Для північного району характерна
низька інтенсивність промислу. Тут поряд зі статевозрілим осетром
і донською севрюгою в уловах зустрічалась значна кількість статевонезрілих риб. На зимівлі основна маса азовських осетрових концентрується в Арабатській і Казантипській затоках і з моменту розпадання льоду статевозріла риба починає міграцію на нерест, а
статевонезрілі риби відгодовуються по всій акваторії морю.
Отримано докази впливу на організм осетрових забруднюючих
речовин, які акумулюються в жирових тканинах і сприяють розвитку дегенеративних процесів у статевих залозах риб. Встановлений
взаємозв’язок нагромадження деяких токсикантів з генеративною
якістю риб. На підставі отриманих результатів можна зробити
висновок, що найбільше значення в порушенні відтворювальної
функції осетрових в сучасних умовах має нагромадження свинцю,
ртуті, метаболітів ДДТ; а в печінці — ртуті, міді, метаболітів ДДТ.
Подальше використання їх як плідників на ОРЗ сумнівне і вимагає
додаткових досліджень.
Проведені в Азово-Донському районі дослідження показали,
що параметри загального обміну (маса риб, плідність, рівень резервних речовин у м’язах) у самок природних (1979–1981 p.p.) і завод428
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ських (1973–1978 p.p.) поколінь однакові. Разом з тим виявилась
значимість хомінгу і патогенні наслідки хіміко-фізіологічних стресів риб. Так, при використанні плідників із застосуванням гіпофізарного стимулювання в заводському осетророзведенні збільшується відсоток самиць з ознаками початкових етапів дегенерації
ікри. Погіршення якості ікри призводить до зниження результатів
риборозведення і зниженню якості отриманої молоді.
Зараз розведення осетрових на північному узбережжі
Азовського моря відбувається тільки на 2 підприємствах: агрокомплексі ВАТ «ММК Ілліча» (потужність 4 млн. шт. молоді осетрових)
та Бердянському осетровому заводі (потужність 1 млн. шт. молоді
осетрових). Але економічний стан цих заводів незадовільний і
ефективність їх роботи дуже низька.

ЛІНИВЕЦЬ
Салеєва А.C.
1 курс, група МБВ 11/15, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна»к. тел. 098 92 17 370.
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Лінивець трипалий (Bradypus tridactylus) — дуже незвичайна і
навіть незрозуміла тварина, яка не зважаючи на свою незграбність
і повільність, виявилась досить досконалою, щоб дожити до наших
днів, тому вивчення їх, щоб зрозуміти суть цих адаптацій, є надзвичайно важливим і актуальним.
Це найдавніші жителі Південноамериканського континенту.
Живуть вони в лісах від півночі Аргентини і Уругвая до Гондураса і
Нікарагуа. У цих тварин майже все не так, як у їхніх братів по класу.
Найцікавіше в них те, що вони майже все життя проводять на гілках дерев в висячому положенні, навіть коли сплять, їдять, переміщаються, народжують і народжуються, приймаючи інше положеня
тільки коли вони справляють природні потреби.
«Лінивці — це найбільша помилка природи: в них немає ні зброї
нападу, ні зброї захисту. Вони повільні, надзвичайно тупі і життя
для них — це мука…» — як писав великий французький науковець,
Леклерк де Бюффон.
Пригляньмось до цієї «помилки» уважніше. Це найліпший
майстер висіти вниз головою, хапаючись і впиваючись міцними
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кігтями в гілки дерев. Їх величезні кінцівки не призначені для
ходіння по землі, але надзвичайно пристосовані для лазання по
деревах. При довжині тіла 70 см кігті досягають 7–8 см. Це навіть не
кігті, а гаки альпініста. Цими кігтями він так міцно чіпляється за
дерево, що його ледве-ледве можуть відірвати кілька людей.
Швидкість лінивця на деревах приблизно 90 метрів за годину,
на землі — 225 м за годину (черепаха розвиває 400–800 метрів за
годину). Він непогано плаває в воді і навіть під водою, затамувавши
подих на 20 хвилин. Йому нікуди поспішати — де б він не висів, він
завжди знайде їжу, оскільки живе серед зелені і живиться листям.
В нього величезний багатокамерний шлунок, з мускулистими відділами, вистеленими твердими тканинами, що перетирають їжу, яка
займає 30% його маси. Цей шлунок можна вмістити в в розміри і
масу (4–9Кг) лінивця завдяки зменшенню інших органів, які ще й
перевернулись завдяки підвішеному стану. Без їжі він може прожити місяць без явних ознак дистрофії і шкоди для організму.
Крім того, лінивці мають унікальну шию: вона в них настільки
гнучка, що повертається на 270 градусів. Маючи таку шию, можна
дивитись на всі сторони, не змінюючи положення тіла. Сплять
вони вдень, по 15 годин на добу, пришпиливши кігті до гілок, згорнувшись калачиком і поклавши нолову на груди. При цьму залишаються непомітними для ворогів, бо шерсть у них забарвлена в
зелений колір — через особливий вид водоростей, що росте тільки
в їх шерсті. Це унікальний симбіоз рослин і тварин: водорості ростуть в спеціально відведених для них жолобках і тріщинах в шерстинках. Тут пасуться кліщі, жуки і три види метеликів, які живляться лусками їх шкіри і шкірними виділеннями.
Температура тіла лінивців від 28 до 35 градусів Цельсія. Але при
зниженні температури середовища температура тіла теж знижується аж
до 20 градусів, при цьому він не помирає, а лиш впадає в оціпеніння.
Існують дво- і трипалі лінивці: всього п’ять видів. Вага сучасних
лінивців — від 3 до 10 кг. Вимелі види були більші за розмірами,
майже як слони — довжиною до 7 метрів. Для них не було проблемою висмикнути дерево з корінням. Такі вимерлі лінивці як
Мелодонти були розміром не більше бика: вони жили ще 7-12 тисяч
років тому і тодішні аборигени Патагонії використовували їх як
свійську худобу. Тому можна зробити висновок, що зникнення
цього виду викликано антропогенним фактором.
Отже, розглянувши лише деякі особливості лінивців, можна
прийти до висновку, що це не «помилка» природи, а навпаки,
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надзвичайно геніальний її винахід, який дозволив цим істотам
пережити багатьох інших, які на перший погляд здаються більш
досконалими. Наука біоніка багато чого корисного може запозичити у лінивців і дозволити нам скористатись винаходами природи.

РІЗНОМАНІТТЯ ВОДНИХ РОСЛИН
ПІДКЛАСУ АЛІСМАТИДИ
Саморяд О.В.
ІІ курс, група МБВ-21/14(Б), напрям підготовки «Біологія»,
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Алісматиди — найменший підклас однодольних. До нього входять всього 14 родин, а загальна кількість видів не перевищує 475.
Всі представники цього підкласу — це водні або водно-болотні
трав’янисті рослини. У багатьох представників фотосинтезуючі
органи нормально розвиваються над водою, в воді знаходяться
тільки коріння і нижня частина стебла, а листя і квітки піднімаються над водою. Деякі Алісматіди пристосувалися до життя на поверхні води, як плаваючі рослини. Частина видів пристосувалася до
підводного способу життя настільки, що навіть цвітіння, запилення і запліднення відбуваються у них у товщі води. Судини у
Алісматид відсутні або є тільки в коренях, а кореневища, стебла і
листя містять лише трахеїди. У той же час, за рядом інших ознак,
представники цього підкласу досить просунуті в еволюційному відношенні. Це яскраво виражено в будові насіння, які позбавлені
ендосперму, і пристосовані до водного способу життя. Алісматіди
дуже гетеробатмічні, тобто представляють як би мозаїку ознак різного ступеня еволюційного розвитку — від дуже примітивних до
високоспеціалізованих. В Україні зростають 44 види, це 9% усіх
Алісматид земної кулі.
Деякі представники цього підкласу пристосувалися до життя на
поверхні води як плаваючі рослини. Прикладами таких видів є
Hydrocharis morsusranae, Potamogeton natans. Чимало видів пристосувалися до повністю підводного способу життя, причому не лише
у прісних водоймах, а й в морях — Vallisneria, Zannichellia, Zostera
та Najas.
Підклас Алісматиди поділяється на два порядки — Частухоцвіті
(Alismatales) та Наядові (Najadales).
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До першого порядку входять одно- чи багаторічні водні та
болотні трави з цілими та іноді стріловидними листками. Судини є
лише в коренях чи взагалі відсутні. Квітки поодинокі або зібрані в
суцвіття, двостатеві чи одностатеві, зазвичай актиноморфні.
Насіння з підковоподібним зародком, без ендосперму.
До другого порядку належать багаторічні, рідко однорічні водні
трави, прикріплені до ґрунту, з горизонтальним симподіальним
кореневищем. Листя чергові, лише верхні супротивні або зібрані по
три в мутовку, або ж всі занурені в воду. Також часто на одній рослині зустрічаються і занурені, і плаваючі листки. В контурі листок
від вузькоколінійного до широкоовального або яйцевидного.
Занурені листки сидячі, плаваючі, зазвичай з черешком. Квітки
дрібні, переважно анемофільні, в колосках, що піднімаються над
поверхнею води. Плід — чотиригорішок, але часто горішків розвивається менше. Насіння з ендоспермом.
Представники підкласу Алісматиди зустрічаються в прісноводних, стоячих, повільно поточних водоймах — озерах, ставках, старицях, каналах, та в прибережних зонах річок. Більшість представників цього підкласу використовують у лікуванні та народній
медицині. В кулінарії використовують багаті крохмалем кореневища деяких представників (сусак зонтичний), рослини цього підкласу є хорошим кормом для риб та качок.
Серед представників Алісматид є досить цікаві та незвичайні
види, які є не лише окрасою інтер’єрів, а й дуже широко використовують в екодизайні середовища. Одним з найцікавіших представників є Аморфофалюс велетенський — рослина, яка має підземну
бульбу, вагою до 117 кг. Одна бульба продукує один листок, який
може досягати розмірів маленького дерева, оскільки черешок листка іноді виростає заввишки до 3 м. Округлі білі плями на черешках
нагадують плями лишайників на корі дерев. Це феноменальний
випадок мімікрії, коли трав’яниста рослина імітує кору, щоб скидатися на дерево, і очевидно використовується як захисний засіб
проти травоїдних тварин. Діаметр листка досягає 5,2 м і має площу
до 22 м2.
Суцвіття гіганських розмірів, складається з покривала у формі
трубки та початку, на якому розміщуються чоловічі та жіночі квіти.
Квіти знаходяться одна над одною і розцвітають у різний час.
Рослина впадає у тривалі періоди спокою (сплячку) у бульбі під
землею. Коли прокидається — викидає назовні один велетенський
листок. За період вегетації бульба збільшується удвічі. Після досяг432
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нення бульбою ваги у 15 кг, рослина може викидати назовні суцвіття. Під час цвітіння бульба втрачає свою вагу (близько 20%).
Тривалість життя рослини складає сорок років, проте цвіте вона за
цей час три або чотири рази. Загальне покривало суцвіття розкривається після обіду і у першу ніч зацвітають жіночі квіти. Під ранок
покривало закривається, але не до кінця. На другу ніч зацвітають
чоловічі квітки і продукують велику кількість жовтого пилку. Після
другої ночі покривало повністю закривається. Запах величезних
квіток аморфофаллуса, а їх висота може сягати до 4 м, вважається
одним з найнеприємніших у світі, його порівнюють з запахом
трупа, тухлої риби або несвіжих яєць, але саме цей запах і приваблює комах, які запилюють рослину. Запилені жіночі квіти утворюють оранжеві ягоди.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОДНОДОЛЬНИХ РОСЛИН
Сіренко В.С.
II курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна», к.тел. (067)970-62-00
Науковий керівник Мележик О.В., к.б.н.

Однодольні, Монодікоти (Monodicots) або Ліліопсиди
(Liliopsida) — клас квіткових рослин, які мають одну сім’ядолю
(ембріональний лист) в насінині. Ця ознака відрізняє їх від решти
насінних рослин, традиційно відомих як дводольні (Dicotyledones),
які звичайно мають дві сім’ядолі в насінині. Найбільша родина в
цьому класі — Зозулинцеві або Орхідні (Orchidaceae), їх близько
20 000 видів.[3]
Більшість Однодольних добре переносять несприятливі умови
життя. У багатьох з них органи вегетативного розмноження — кореневища, бульби, цибулини — зберігаються у ґрунті. До класу
Однодольні належать багато корисних та економічно важливих
сільськогосподарських рослин світу: хлібні злаки, зокрема пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, сорго, просо, цінні кормові
трави та овочеві культури, декоративні рослини.[4]
У однодольних квітки — тримірні (кількість частин квітки кратна трьом), тоді як в дводольних квітки — тетрамірні або пентамірні
(кількість частин квітки кратна чотирьом або п’яти). Усі корені
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однієї рослини утворюють кореневу систему. Пилок: У однодольних пилкове зерно має одну борозну або пору, тоді як у дводольних
воно має три. У однодольних головні листові судини паралельні,
тоді як в дводольних вони сітчасті.
Зозулинцеві або Орхідні — родина однодольних багаторічних
наземних чи епіфітних (в тропіках) трав’янистих рослин. Деякі з
них, а саме, види з підродини ванільних, Vanilloideae є деревними
ліанами, які можуть досягати довжини 20 метрів або більше.
Крихітна ж Bulbophyllum minutissimum тільки 3—4 мм завдовжки.
Нараховує до 30 тисяч видів, які розрізняються за складністю будови їх квітів та їх екологічними взаємодіями з запилювачами і грибами у мікоризі. Зозулинцеві знайдені в більшості країн світу, але
особливо їх багато в тропіках. Тим не менше, їх адаптивність дозволила їм завоювати безліч екологічних ніш, від спекотних і сухих
частин планети до більш вологих і холодних, вони поширені, буквально, від полярних регіонів до екватора; винятками є льодовики,
істинні пустелі й відкриті води.[1]
Тонконогові (Poaceae) або Злакові (Gramineae) — родина однодольних рослин, відомо приблизно 11000 видів, 340 з яких в
Україні. Це одно-, дво- та багаторічні трави, які поширені на всіх
континентах крім Антарктиди. Коренева система, як і у всіх однодольних, мичкуватого типу. Мають стебло — соломину. Пагін часто
є кореневищем. Тонконоговим властивий інтеркалярний ріст
(пагін складається з вузлів та міжвузлів). Тонконогові мають
порожнє всередині стебло — соломину, на якому чітко видно вузли
та міжвузілля. Листки лінійні, з паралельним жилкуванням, сидячі;
у місці переходу листкової пластинки в піхву є язичок (плівчастий
виріз).Квіти дрібні, анемогамні, в основному двостатеві.
Зустрічаються дводомні рослини (наприклад кукурудза). Суцвіття
тонконогових, як правило, — складний колос (у культурної кукурудзи жіноча квітка — складний початок, а чоловіча квітка —
волоть).Квітка тонконогових складається з двох лусок, має трипроменеву симетрію. Маточка одна з двома приймочками. Тичинок 3
або 6. Плід — зернівка, горішок або ягода (у бамбуку) серед злаків
відомі як самозапильні. Розвиток родини Тонконогові, пов’язаний
із пристосуванням до запилення вітром. Тонконогові є основою
покриву Землі [2].
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ДЕРЕВІЙ ЗВИЧАЙНИЙ
ТА ЙОГО ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ
Сіткіна А.В.
група МБВ 21/14, факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»

Деревій — це багаторічна трав’яниста рослина родини
складноцвітих з повзучим, шнуровидним кореневищем, від якого
відходять корені і підземні пагони. Стебла прямі, висотою 20–80
см, пухнасті. Пластинки листя ланцетоподібні, довгасті, довжиною
3–15 см, шириною 0,5–3 см, знизу з точковими залізячками, або
двічі-тричі-не до самого заснування перисторозсічені, з численними (15–30) значно відставленим первинними частками, що
мають 9–15 зубчастих часточок. Квіткові кошики зібрані на
верхівці стебла в щитки. Язичкових квіток 5, вони білі, рідко
рожеві. Сім’янки плоскі, довгасті сріблясто-сірі, довжиною 1,5–2
мм. Квітне з червня до кінця літа.
Деревій належить до рослин, які утворюють так звані «відьмині
кільця». Його кореневища радіусами відходять від материнської
рослини і на відстані 15–20 см дають початок новим рослинам.
Після відмирання материнської рослини, яка міститься в центрі
такого кола, й утворюються ці кільця.
Стебло пряме, ребристе, нерозгалужене, сірувате, рідковолосисте. Листки довгасті або ланцетні, двічі або тричі перисторозсічені з численними супротивними або кососупротивними частками,
надрізаними на лінійні або ланцетні гострі часточки.
Плід — сплющена, сіра, дрібноборозенчаста, довгаста сім’янка
(до 2 мм завдовжки) без чубка або коронки.
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Види деревію:
• Деревій голий (Achillea glaberrima Klok.) — ендемічний приазовський вид. Один з найрідкісніших видів світової флори.

• Деревій дрібноквітковий (Achillea micrantha Willd). Відзначається повстистим опушенням і жовтими квітками. Росте у хвойних і мішаних лісах, на піщаних і остепнених площах, світлолюбна
рослина. Поширений на півдні Полісся, в лісостеповій і степовій
зонах.

• Деревій цілолистий (Achillea ptarmica L.) Відрізняється від
попередніх видів майже голими, вузьколанцетними, цілісними
листками та більшими кошиками (12–30 мм у діаметрі). Росте у
мішаних, частіше заплавних лісах і на лісових луках. Світлолюбна
рослина. Поширена переважно в західних районах Полісся.

Суцвіття деревію застосовуються як прянощі для приготування
овочевих і картопляних супів, жирних і овочевих страв, гуляшів, соусів, а також для ароматизації алкогольних і кондитерських виробів.
В харчовій промисловості використовують для ароматизації
лікеро-горілчаних виробів, при виготовленні соусів, гірких
настойок. Використовують у парфумерній промисловості. Верхівки
квітучих рослин здавна застосовують у медицині при захворюваннях органів травлення, при запальних процесах, порушеннях обміну речовин, зовнішніх кровотечах.
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У народній медицині протягом багатьох віків різні народи використовували деревій як кровоспинний засіб, при захворюваннях
шлунку, простуді, гіпертонії, нервових захворюваннях, проти глистів тощо.
Деревій також застосовують для виготовлення паст, захисних
кремів і дитячих мазей, для ароматизації мила.
Отже, деревій — багаторічна трав’яниста рослина. Його використовують як в медицині, так і в парфюмерії, харчовій та інших
господарських галузях.

СОВОПОДІБНІ
Федоренко Д.С.
1 курс, група МБВ 11/15 спеціальність «Біологія»,
Університет «Україна», к. тел.066-098-03-59
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Сови (Strigiformes) — надзвичайно красиві, цікаві, розумні і
корисні птахи, оскільки вони контролюють чисельність мишоподібних гризунів. Тому вивчення їх задля збереження і примноження — дуже актуальна задача.
У фольклорі сова — символ мудрості, атрибут давньогрецької
богині Афіни. В українській культурі сова, пугач, сич — народнопоетичний символ смерті, пітьми. Крик сича віщує пожежу, смерть,
біду взагалі. Совами також називають людей, які звикли пізно лягати спати і пізно вставати (на відміну від жайворонків).
Сова має досконалі пристосування до навколишнього середовища. Органи чуття сови заслуговують особливої уваги. Очі надзвичайно великі і настільки опуклі, що утворюють півкулі; краї рогової
оболонки ока незвичайно подовжені. Зовнішній отвір вуха буває
оточений складкою шкіри, яка може бути підведеною і опущеною;
внаслідок цього утворюється широка вушна раковина.
Ці птахи можуть переживати довгі періоди голоду, — навіть
втративши до сорока відсотків ваги, як показали спостереження за
бородатими совами в Швеції, при нормалізації умов існування
швидко її відновлюють. Схожі дані є і для інших видів сов.
Голос сов досить гучний, але рідко приємний. Сердите ляскання дзьобом або хрипке пирхання є звичайним виразом їх душевно437
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го стану; справжній же голос їх вдається чути тільки вночі або в хвилини крайньої небезпеки.
Справжнє місцеперебування сов — ліси, але вони живуть також
і в степах, пустелях, населених місцевостях і містах. В Україні мешкає близько 13 видів совоподібних.
Сови мають багато ворогів. Денні птахи ненавидять їх і прагнуть
помститися цим хижакам за ті напади, які робляться ними вночі,
під час сну. Весь ліс приходить в хвилювання, як тільки де-небудь
буде помічена присутність сови; один птах попереджає іншого, і
бідній сові доводиться погано, оскільки сильні денні птахи з люттю
нападають на неї. Людина також в більшості випадків, на жаль, є її
ворогом.
Багато сов гине в нічний час на автострадах. Засліплених світлом птахів збивають автомашини. Частіше за все від цього страждає
болотяна сова, що охоче сідає на асфальт для відпочинку. Іноді сови
гинуть від нестачі корму, але частіше від поєднання несприятливих
кормових і суворих кліматичних умов. Також сов знищують браконьєри заради шкурок, з яких роблять опудала.
Сови вдень сидять нерухомо і підпускають до себе близько не
тому що погано бачать. Просто вони бояться привернути увагу
інших птахів. Варто сові перелетіти або хоча б поворушитися, як її
тут же помічають дрібні птахи і піднімають переполох. В Канаді
навіть існують спеціальні методи вилову комахоїдних птахів, засновані на тому, що підманюють їх за допомогою підсадної совки.
Переполох же дрібних птахів може зробити сову предметом уваги
крупніших і, поза сумнівом, небезпечних хижаків.
Сови не вміють будувати гнізд, тому гніздяться в дуплах, в тріщинах скель або отворах стін, влаштовуються в земляних норах
ссавців або на землі чи в гніздах інших птахів.
Максимальна тривалість життя сов у природі, за даними кільцювання, зафіксована у сипухи. Одна з них прожила на волі майже
18 років. П’ятнадцять з половиною років жив в природі сич хатній.
Вказаними термінами далеко не вичерпуються життєві можливості
сов. В багатьох зоопарках світу пугачі доживали до сорока і навіть
п’ятдесяти років.
Отже, совам загрожує багато небезпек, але вони дуже корисні
для людини і наш обов’язок — їм допомогти вижити.
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ МЕТЕЛИКІВ УКРАЇНИ
Циз А. С.
1 курс, група МБВ 11/15
спеціальність «Біологія», Університет «Україна»,
к. тел. 098 92 17 370
Науковий керівник: Мовчан В.О., к.б.н., доцент

Метелики, або лускокрилі (Lepidуptera) неймовірно популярні
завдяки своїй красі і тому, що метелики не кусають, не жалять, не є
носіями хвороб, а також не завдають серйозного збитку. Разом з
тим все більше видів метеликів у нашій країні потрапляє до
Червоної книги. У минулому столітті їм шкодили діти з марлевими
сачками в руках, більше — ті, хто серйозно захоплювався метеликами і прагнули зібрати і правильно оформити колекцію (нині це
заборонено законом). Але найбільшу роль у катастрофічному зниженні їх чисельності відіграє людська діяльність — знищення місцеперебувань і пестициди у сільському господарстві.
Окрім надзвичайної естетичної цінності, метелики є необхідним компонентом екосистем, мають неповторні механізми пристосувань до виживання, які також є важливим ресурсом для людства,
і вони є елементом біорізноманіття, тому проблема їх збереження і
відновлення чисельності є надзвичайно актуальною.
Всього описано понад 158 тисяч видів метеликів і припускають,
що до 100 000 видів залишаються все ще не відомими науці. Свою
назву «лускокрилі» представники ряду отримали у зв’язку з тим, що їх
крила вкриті лусочками, що являють собою видозмінені щетинки.
Тіло метелика, як і інших комах, чітко розділене на голову, груди і
черевце. З боків голови знаходиться пара величезних опуклих напівсферичних очей. У різних видів метеликів колір очей варіює від білого
і жовтого до помаранчевого, червоного і навіть темно-коричневого.
Здатність метеликів перетворюватись робила їх ще більш дивними. У XVI столітті дослідник Уліс Альдрованді наважився заявити, що метелики (зокрема капусниці) народжуються з лялечки,
лялечка з гусениці, а гусениця з яйця. Тоді за це твердження він
ледве не став жертвою інквізиції. Дотепер не розшифровані механізми перетворення, коли з рідини, яка заповнює лялечку, формується такий чудовий витвір природи.
Чому метелики такі гарні? І зір, і сприйняття кольорів у метеликів досить слабкі. Тому, щоб бути поцінованими своїми партнерами
в сезон розмноження, вони повинні мати якомога більш яскраве
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забарвлення. Крім того, яскравих комах побоюються хижаки:
помітно забарвлені метелики можуть виявитися отруйними або
просто огидними на смак.
Однак метелики уміють користуватись своєю красою і для маскування: у багатьох видів нижня сторона крилець темна і, склавши
їх, вони стають непомітними. Але якщо до них наблизиться ворог,
вони раптово розкривають крила — і перед напасником з’являються яскраві великі очі, зображені на крилах.
На сході Гімалаїв виявили найбільшого у світі метелика з неймовірним розмахом крил в 25 сантиметрів. Його зовнішній вигляд
настільки разючий, що метелика часто називають «головою змії» в
Китаї, і дійсно його величезні крила дуже схожі на цю рептилію, що
дозволяє йому відлякувати потенційних ворогів.
Метелики живуть на всій земній кулі, крім Арктики,
Антарктики і гірських вершин, покритих вічним льодом і снігом.
В Україні нараховують близько 15 тисяч видів метеликів, більшість
із яких є зникаючими. Найкрасивіші види метеликів України — це
парусник-поліксена, махаон, подалі рій, Ванесса і т.д.
Метелики мають важливе значення для людини не тільки завдяки своїй красі. Личинки деяких з них є небезпечними шкідниками, тоді як інші дають користь або навіть використовуються людиною: згадаймо хоча б шовкопряда.
Отже, метелики що належать до загону лускокрилих, мають
велике значення для господарської діяльності людини як запилювачі і ланки харчових ланцюгів. Щоб зберегти метеликів у всьому
їхньому нинішньому розмаїтті, необхідно вживати заходів щодо
збереження місць їх проживання, тому що діяльність людини призводить до глобальних змін у природному середовищі.

ДИВОВИЖНІ ДЕРЕВА СВІТУ
Бабич Д.В.
ІІ курс, група МБВ 21/14, спеціальність «Біологія»
Університет «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

Краса природи нашої Землі не перестає нас дивувати. На
всій території планети зустрічаються самі неймовірні дерева,
які не залишають байдужими мандрівників. І серед них є уні440
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кальні екземпляри, які можна побачити тільки в одному певному місці. Тому буде цікаво дізнатися, які самі незвичайні
дерева у світі (фото деяких з них представлені, та чим саме їх
унікальність. Але, крім того, що рослина може бути цікаво
само по собі з-за своєї форми або розміру, люди іноді дають їм
дивні назви.А от на землях Індії одне дерево утворює собою
цілий ліс!
Баньян, або, як його ще називають, дерево-ліс, має не один,
а тисячі стволів. У його центрі знаходиться головний стовбур,
від нього виростають товсті пагони, від цих пагонів вниз тягнуться відгалуження, які, досягнувши грунту, вкорінюються.
Після цього вони починають рости в товщину, і згодом вторинні стовбури стають схожими на головний стовбур, і вже від них
відходять нові пагони... Так продовжується до нескінченності.
Один з найстаріших баньянів росте в Індії вже більше
3 тисяч років і складається з 3 тисяч маленьких і 3 тисяч великих стовбурів заввишки більше 60 метрів кожен.
Найбуркотливіше дерево росте в Гвіані. Його круглі кулі,
майже 20 см діаметру при сильному вітрі починають битися
одна об одну і створюють сильний шум, завдяки якому його й
прозвали Гарматним деревом. Саме по собі дерево дуже високе,
часом виростає до 35м у висоту. Стовбур може бути не один,
а кілька, оскільки гілки деколи звисають до землі. Прямо із
стовбура цього дивного дерева йдуть гілки-квітконоси на яких
одночасно розпускаються дивної форми квіти і зріють плоди.
Привабливі, ароматні, оранжево-рожеві квіти запилюються
бджолами або кажанами. Після чого утворюються великі,
коричневі плоди за розміром і формою схожі на гарматні ядра.
Фрукти починають падати після дозрівання, і оскільки вони
великі і важкі, то запросто можуть вбити людину.
Є серед дивовижних дерев і королі. Хто ж вони?
Тим, хто бачить секвою в перший раз, вона здається
чимось, що прийшло із казки. Середній діаметр дерева — два з
половиною метри, а іноді — до шести метрів, а висота деяких
дерев перевищує 110 метрів. Таке дерево буде вище, ніж статуя
Свободи від підстави п’єдесталу до верхівки факела. В обсязі
стовбура вільно поміщається автобус. Секвойя — це найбільший живий організм на Землі. Ці величні велетні не тільки
найвищі дерева в світі, але і практично найдавніші істоти: найстарішому дереву зараз приблизно 3200, а доживати вони
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можуть до 6000 років! Деревина цих дерев неїстівна для лісових шкідників, а дуже товста кора (місцями до 30 см) являє
собою тепловий щит і під час пожеж захищає дерево від вогню.
Цим і пояснюється настільки довге життя секвой.
Людина, яка потрапила в евкаліптовий гай, відчуває себе
карликом, такі високі ці дерева. Їх ріст досягає 100–150 метрів. Евкаліпт називають чудо — деревом. Він не скидає листя.
Замість цього дерево скидає, як змія свою стару шкіру, свою
верхню кору. І стовбури дерев стоять, ніби відполіровані невідомим скульптором, дивуючи всіх і своїм кольором: жовтим,
блакитним, червоним... Цьому дереву потрібно багато води для
харчування, тому евкаліпт частіше зустрічається близько води
(озер, річок, боліт). Через здатність евкаліпта всмоктувати
велику кількість вологи його навіть прозвали дерево-насос.
Дуже цінна і деревина цього дерева. Міцна і красива, вона
така важка, що тоне у воді, але не піддається гниттю. Тому
застосовується як будівельний матеріал, а також для виготовлення найкращою білого паперу.
Це дивовижне дерево досягає всього30 м у висоту і аж 11 м
у ширину. Роздутий стовбур — вмістилище для води — баобаб
може зберігати цілих 120 000 л води, щоб винести різкі умови
засухи. Вода необхідна баобабу, щоб самому не пропасти і рід
продовжити. У період засухи в хід ідуть запаси вологи, дерево
зменшується в об’ємі, скидає листя і дуже швидко покривається величезними білими квітами зі своєрідним запахом. Він
приваблює кажанів, які й запилюють квіти. Утворені дещо пізніше довгасті плоди за формою нагадують огірки.
Хоча стовбур баобаба в посушливі роки худне, дерево все ж
приростає в товщину приблизно на 3 сантиметри в рік. Після
дощів воно знову набирає об’єм. Один з видів баобаба «Чайник»,
росте на Мадагаскарі. Стовбури деяких баобабів настільки великі, що використовуються людьми в якості житла.
Не менш дивовижне дерево — пляшкове дерево.
Пляшкові дерева повністю відповідають своїй назві: вони
не тільки зовні дуже схожі на пляшку, але містять всередині
вологу. Вони володіють солодким і дуже корисним соком, густою, розкидистою кроною, яка складається з вузьких листків.
У цих незвичайних пляшкових деревах є два відділення.
Перше відділення знаходиться в нижній частині стовбура між
корою і деревиною, де, власне, і знаходиться вода. Друге відді442
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лення знаходиться в середній частині дерева, де знаходиться
найбільша кількість соку.
Батьківщиною цих вічнозелених дерев є Східна Австралія,
де вони дуже популярні. Всі частини цієї рослини використовуються місцевим населенням. У період засухи, листям годують худобу, а стовбур є джерелом питної води. Соковиті коріння молодих рослин теж вживають у їжу, як коренеплоди,
а насіння їдять як горішки в сирому або підсмаженому вигляді. Навіть якщо Ви не живете в Австралії, але це деревце вам
дуже сподобалось, то Ви можете вирощувати його вдома
Ноліна є одним з найпоширеніших «пляшкових дерев». Вони
невибагливі у догляді, добре переносять сухе повітря і перепад
температур.
А от слово бонсай прийшло до нас з Японії. Мистецтво бонсай в перекладі українською мовою означає «дерево в горщику». Розміри декоративного деревця обмежуються 20–30 см.
Наше життя тісно пов’язане зі світом рослин, тому наше
головне завдання — дбайливо ставитися до навколишнього
середовища.

РОЛЬ БОТАНІЧНИХ САДІВ
У ЗБЕРЕЖЕННІ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ
Волинська А.М.
ІІ курс, група МБВ 21, спеціальність «Біологія»
Університет «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н.

Ботанічний сад — територія, якій із науково-дослідної,
освітній та відповідної навчальної метою культивуються і
вивчаються рослини різних частин світла, і різних кліматичних зон.
Міжнародний рада ботанічних садів ( анг. Botanic Gardens
Conservation International, BGCI) дає визначення ботанічного
саду як організації, яка має документовані колекції живих
рослин i що використовує фінансування наукових досліджень,
збереження біорізноманіття, демонстрування таланту і освітніх цілей. Зазвичай, при ботанічних садах діють допоміжні
установи — оранжереї, гербарії, бібліотеки ботанічної
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літератури, розплідники тощо. Ботанічні сади, у яких вивчаються, переважно, дерева, називаються дендропарками, чи
арборетумами; чагарники — фрутицетумами; ліани — вітицетумами. Деякі ботанічні сади мають дуже вузький науковий
характері і закриті для відвідання публікою. Зона дендрарію,
призначена громадському відпочинку, називається дендропарком. Перший ботанічний сад був закладений на початку чотирнадцятого століття у Маттео Сильватико при медичній школі в
Салерно. У Західній Європі початок ботанічним садам поклали
монастирські сади, а в Росії — «аптекарські городи».
У 17–19-му ст. у Європі ботанічні сади переважно колекціонували екзотичні рослини з декоративними властивостями:
дерева з пірамідальною і плакучою кронами, з вигадливим
вигином гілок і стовбурів, дерева-гіганти і дерева-карлики.
Через ботанічні сади Великобританії, що тоді мала колонії у
світі, з тропічних районів вивозили хінне дерево, кави, гевею.
Рослини приживалися на нових місцях. У ботанічних садах
Великобританії вперше виростили привезені з Північної
Америки деяких видів модрини, клена, сливи, сосни, берези. В
Північну Америку з ботанічних садів потрапили кедр ліванський, клен японський, сосна червона японська. Нині зростає
роль ботанічних садів як місця збереження рідкісних видів
диких рослин.
Тропічні ботанічні сади мають відігравати головну роль збереженні існуючих у місці безпосереднього сприяння низки ініціатив, включаючи відновлення важливих чи цінних аборигенних видів, зорієнтовані на відновлення довкілля,
допомагають міграції «видів», що є чутливими зміну клімату,
і навіть творчо працюють з місцевими урядами, неурядовими
організаціями та наскеленням.
Ботанічні сади в усьому світі грають найважливішу роль
виконанні завдань вивчення і збереження рослинного компонента біорізноманіття, і навіть екологічного освіченості населення, підвищення поінформованості усіх верств суспільства
про важливість рослин у житті людства. Найчастіше ботанічні
сади — це основні регіональні організації, займаються вивченням, формуванням та підтриманням колекційних фондів і збереженням видів природної флори у культурі. Відомо, що ботанічні сади усього світу ведуть активну науково-дослідну роботу
у області ботаніки і біорізноманіття загалом. Ботанічні сади
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займають особливе місце серед наукових закладів та науковопросвітницьких ботанічних установ. Їх своєрідність полягає
насамперед у тому, що незалежно від профілю і завдань, що
вони ставлять собі, неодмінним, невід’ємним елементом їх є
колекції живих рослин. Проведені ботанічними садами фундаментальні дослідження різнорідні — від робіт з інвентаризації
флор різних регіонів до хемотаксономії і вивчення фізіологобіохімічних основ стійкості рослин до біотичних иа абіотичних
чинників.
Загальний напрям науково-дослідної роботи в усіх ботанічних садах — розробка теоретичних підвалин життя і проблем
інтродукції і акліматизації рослин. Україна має багато ботанічних садів, серед яких найбільш вагомими є Донецький ботанічний сад, Національний ботанічний сад ім. акад. М. М. Гришка,
Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна, Одеський ботанічний сад,
ботанічний сад Львівського університету, Кременецький ботанічний сад.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛАСУ АРЕЦИДИ
Сіткіна А. В.
ІІ курс, група МБВ 21/14 спеціальність «Біологія»
Університет «Україна»
Науковий керівник Мележик О. В., к. б. н.

Підклас Арециди являє собою третю гілку однодольних. Це
дуже давня лінія еволюції, що характеризується великою морфологічною і екологічною своєрідністю. Поряд з дуже великою
різноманітністю трав’янистих форм, серед яких багато епіфітів і ліан, а також водних рослин, є багато другорядно деревовидних рослин. Переважання другорядно деревовидних, точніше пальмовидних, форм з великими листками і виразними
черешками є однією з найбільш характерних особливостей арецид. В процесі еволюції арецид відбувалася поступова редукція квітки що компенсувалося виникненням особливо спеціалізованих складних суцвіть, зазвичай забезпечених сильно
розвиненим криючим листком.
У підкласі Арециди виділяють 5 порядків, які об’єднуються в 2 надпорядка.
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Арециди мають спільне походження з Ліліїдамі і
Алісматидами. Всі три підкласи однодольних походять від
гіпотетичного вимерлого предка, який, ймовірно, був багаторічною кореневищною травою, ще позбавленою судин. Квітки
мали спіральне розташування частин і були позбавлені нектарників.
Пилкові зерна були 2-клітинні і однобороздні, а гинецій був
апокарпний і складався з примітивних кондуплікатних плодолистків.
Надпорядок 1. Пальмові (Аrесаnае). Порядок 1. Пальми
(Arecales). Більш-менш деревовидні рослини, здебільшого
характеризуються добре розвиненим прямим колонновидной
стволом. Листя великі, ясно розчленовані на черешок і пластинку. Судини в усіх органах. Квітки зазвичай в більш-менш
розгалужених бокоцвітних суцвіттях, дрібні, двостатеві або
частіше одностатеві, актиноморфні або слабозігоморфні, 3членні, ентомофільні або анемофільні. Септальні нектарники
зазвичай розвинені. Оцвітина в 2 колах або, рідше, спіральна,
вільнолистий або частково з зросшим листям, рідко відсутній
або рудиментарний. Тичинок звичайно 6 в 2 колах, але іноді
менше або більше. Гінецей зазвичай складається з 3 плодолистків (іноді їх до 7–10 або тільки 1). Плоди — сухі або м’ясисті
кістянки або, рідше, схожі на ягоди. Насіння з рясним ендоспермом і дуже маленьким зародком.
Порядок 2. Ціклантові (Cyclanthales). Розташовується
близько до пальм і має спільне з ними походження.
Пальмовидні багаторічні трави, іноді кустарниковідні рослини, ліани, що лазять за допомогою додаткового коріння, нерідко напівепіфіти. Листя цілісне, віялові, або 2-лопатеві, або 2роздільні. Судини в усіх органах. Квітки дрібні, дуже
редуковані, одностатеві, без оцвітини або тільки з рудиментарною оцвітиною, зібрані в густі пазушні качани, які в молодості
оточені двома або більше покривалами. Тичинок від 4 до численних, біля основи зрощених. Пилкові зерна 2-клітинні,
однобороздні. Гинецей паракарпний, з 4 плодолистківПлоди
соковиті, вільні або зрослися. Насіння з рясним ендоспермом і
маленьким зародком.
Порядок 3. Панданові (Pandanales). Розташовані близько
до ціклантових і мають спільне з ними походження. Більшменш деревовидні рослини, іноді ліани. Листя цілісне, жор446
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стке. Судини в усіх органах. Квітки зібрані в волотисте суцвіття або, частіше, в густі качани, укладені в молодості в криючі
листи, дводомні, дуже сильно скорочені, без оцвітини або з
рудиментарною оцвітиною, зазвичай анемофільні. Тичинки
численні. Плоди — ягодоподібні кістянки, або ж більш-менш
дерев’янисті, утворюють супліддя. Насіння дрібне, з м’ясистим маслянистим ендоспермом і маленьким зародком.
Порядок 4. Рогозові (Typhales). Розташовані дуже близько
до панданових і мають спільне з ними походження. Кореневищні трави з цілісним довгасто-лінійними листям. Судини в
усіх органах. Квітки дрібні, одностатеві, зібрані в кулясті суцвіття або циліндричні початки, анемофільні. Оцвітина редукована, зведена до дрібних плівчастих лопастевих лусочок або
тонких членистих щетинок. Тичинок здебільшого 3, рідше
менше або більше, вільних або більш-менш зрослих. Плід
сухий, не розкривається. Насіння з рясним борошнистим
ендоспермом.
Надпорядок 2. Аронікові (Аrаnае). Порядок 5. Ароннікові
(Arales). Цілком ймовірно, має спільне походження з пальмами і ціклантовими від предків арецид. Надземні або болотні
трави, нерідко з більш-менш дерев’янистим стеблом, іноді
ліани і епіфіти, рідше водні. Листя в більшості випадків з
черешками, цільні або більш-менш розчленовані. Судини тільки в коренях. Квітки дуже дрібні і скорочені, двостатеві або
одностатеві, зібрані в початки, прикриті зазвичай криючим
листком — покривалом, яке іноді яскраво забарвлене і справляє враження оцвітини.
Оцвітина в квітках обох статей розвинена, зазвичай з 6 або
4 сегментів в 2 колах, вільних або зрощених. Плід зазвичай
ягода, рідко сухий і неправильно розкривається. Насіння здебільшого з рясним ендоспермом.
Отже, підклас арециди являє собою третю гілку однодольних. Це дуже давня лінія еволюції, що характеризується великою морфологічним і екологічним своєрідністю. На ряду з
дуже великою різноманітністю трав’янистих форм, серед яких
багато епіфітів і ліан, а також водних рослин, є багато другорядно деревовидних рослин. Також підклас арециди має дуже
значуще господарське значення.
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