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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» послідовно продовжується нау
кова традиція: проведення щорічної Всеукраїнської наукової
конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта,
наука, духовність». Нині ми проводимо її вже вдев'яте.
Це переконливо підтверджує системність і послідовність
політики університету щодо залучення студентів і молодих
вчених до наукових досліджень, творчого наукового пошу
ку, впровадження результатів наскрізної наукової темати
ки, підтримки талановитих студентівнауковців і молодих
вчених.
Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учасни
ків конференції новими віршами Світлани Патри, студентки
V курсу Університету «Україна» спеціальності «Видавнича
справа та редагування».
Маємо надію, що палкі та щирі вірші молодої поетеси доли
нуть до Ваших сердець, шановні учасники конференції!
Організаційний комітет

МІЙ ШЛЯХ
Я вибираю дорогу свою,
Я обираю свій шлях.
Всюди шукаю я долю свою,
Що ходить десь по світах.
Я зазираю в майбутнє своє,
В ньому я долю шукаю.
Спогади линуть в минуле моє,
В серці сліди залишають.
Спогади знову привіт мені шлють,
Яскравими снами чарують.
А я сміливо в майбутнє дивлюсь,
Далі за щастям крокую.
Сонечко шлях осяває мені,
Я свою долю шукаю.
Доля моя сяє десь в далині,
Але її я впізнаю!
Доля моя виглядає мене,
Та я її відшукаю!
Буде щасливим майбутнє моє!
Буду щаслива! Я знаю!
06.07.2007 р.
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Народження мрії
Очі сяють, серце співа
— Народилася мрія нова.
Народилася і розквітає,
Понад усе здійснитись бажає.
Мрія людині душу зігріє,
І свою мрію людина леліє.
Крізь перешкоди людина іде,
Її до мети мрія веде.
Ніщо не зупинить. Ні горе, ні страх.
Крізь сльози до щастя стелиться шлях.
Хай очі сяють, а серце співа,
Бо народилася мрія нова!
Розум і серце
Розум і серце — дві суперечності
В тілі одному живуть.
Розум і серце — дві протилежності
Вік суперечки ведуть.
Розум говорить: — Без мене — ніяк!
Я — на сторожі достатку!
Людство загинуло б, якби не я!
Шлях я стелю до багатства!
Серце ж промовило: — Так воно. Так.
Але й без мене не можна!
Розум не може кохати отак,
Як тільки серце спроможне.
Розум не пише віршів та поем,
Розум картин не малює!
Розум серденька дівочого щем
Ніколи в житті не відчує!
Тільки у серці звичайна роса
Сяє, мов ті самоцвіти.
Завжди у серці панує краса.
Серед зими — цвітуть квіти!
Кожен із них все доводить своє,
Тільки от, правда — одна!
Серце без розуму не проживе,
Наче авто без гальма.
Розум без серця теж жити не зможе,
Наче без вітру — вітрила!
Розум без серця творити не може.
— Серце для розуму — крила!
Серце і розум — біле і чорне,
Разом — гармонія світу.
Розум — це дерева листя і крони,
Серце — тендітнії квіти.
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СЕКЦІЯ 10
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Д. В. Анікінов,
V курс, група ГРС "52"11,
спеціальність «Готельно"ресторанна справа»,
Університет «Україна»,
Н. І. Новосад,
к.т.н., науковий керівник

Ринкова трансформація економіки України, насичення
ринку товарів і послуг, створення конкурентного середовища
актуалізують необхідність використання фірмами маркетин
гових технологій, одним з елементів яких є формування та
зміцнення корпоративного іміджу. Особливе значення він на
буває для сфери послуг, бо в силу специфіки самих послуг спо
живачі при виборі їх виробника все більше спираються на його
імідж, ділову репутацію.
Одним з важливих аспектів загального сприйняття та оцін
ки організації є враження, яке вона справляє, тобто її імідж
(образ). Незалежно від бажань, як самої організації, так і фа
хівців зі зв'язків з громадськістю, імідж — об'єктивний фак
тор, що грає істотну роль в оцінці будьякого соціального яви
ща чи процесу.
Імідж фірми є чинником, що впливає на її конкурентоспро
можність; маркетингову позицію; ціноутворення та імідж її
продукції; привабливість компанії як роботодавця; якість клі
єнтури і партнерів, тобто практично на всі сфери життєдіяль
ності компанії.
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Нарівні з діями, спрямованими на створення сприятливого
зовнішнього фірмового іміджу, не викликає сумніву вся важ
ливість створення внутрішнього іміджу, що виступає важли
вим стимулюючим і мотивуючим фактором підвищення діло
вої активності співробітників, що є також слабо розробленої
сферою знань у вітчизняній теорії менеджменту.
Імідж розглядається як сукупність ряду змінних, з пере
важною над змістом формою, варіант самоподачі, який акцен
тував увагу на кращих якостях, що підвищують самооцінку та
авторитет у потенційних споживачів, а також, ключ до успіху
в правильності концепції розвитку суспільних зв'язків. Як
правило, коли говорять про імідж організації, мають на увазі
корпоративний імідж.
Розрізняють відчутний імідж, невловимий імідж, внутріш
ній імідж, зовнішній імідж.
Корпоративний імідж — це образ організації, який потрібно
транслювати потенційним клієнтам (те, яке враження ви хоче
те зробити). Ефективний корпоративний імідж може будувати
ся тільки на основі цілісної мікрокультури, існуючої компанії.
Корпоративна культура — це внутрішній стан організації.
У найбільш загальному вигляді вона зазвичай визначається як
система колективно поділюваних цінностей, переконань, тра
дицій, стереотипів і норм поведінки.
Позитивний імідж має колосальне значення для будьякого
підприємства. Сильний корпоративний імідж стає необхідною
умовою досягнення фірмою стійкого і тривалого ділового
успіху. І цьому є цілком розумне пояснення. Поперше, силь
ний імідж організації дає ефект придбання організацією пев
ної ринкової сили, в тому сенсі, що призводить до зниження
чутливості до ціни. Подруге, сильний імідж зменшує замін
ність послуг, а значить, захищає організацію від атак конку
рентів і зміцнює позиції щодо товарівзамінників. І, потретє,
сильний імідж полегшує доступ фірми до ресурсів різного ро
ду: фінансових, інформаційних, людських і т.д.
Корпоративний імідж повинен виконувати функції:
— виробляти потрібне враження. «Заплановане враження»,
як правило, підпорядковане меті, виробленої на основі корпо
ративної стратегії Крім того, це може бути образ «доступної»
або «елітної» фірми. Це, мабуть, самі прості, але ефективні
способи позиціонування;
6
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— позиціонувати себе на ринку. Позиціонування організа
ції на ринку — це, в числі іншого, питання самоідентифікації:
організації, усвідомивши свою місію на ринку, розуміє, хто
вона є, що вона робить і навіщо, у чому її специфіка та перева
ги для клієнта, а також хто її основні партнери.
— спонукати до дій. За законами психології, щоб сформува
ти у людини готовність до дій у потрібному напрямку необхід
на основа. Перш за все, це існування потреби в товарах і послу
гах даної фірми.
Саме за ступенем і характером виконання цих функцій
імідж може бути оцінений як ефективний чи неефективний.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
(СІМ’Ї) СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ
О. В. Анін,
помічник юрисконсульта юридичного сектору
Державного будівельного комбінату Управління
справами Верховної Ради України

Актуальним на сьогоднішній день в юриспруденції є питан
ня, що стосується правових систем народів слов’янського похо
дження, зокрема іде мова про українську правову систему.
Суть проблеми полягає у відсутності окремої правової сім’ї, до
якої можливо було б віднести українську систему права, ро
сійську, білоруську та інші.
Як відомо термін «правовий тип (сім’я)» — це узагальнюю
ча теоретична модель правового змісту, яка має штучний
характер. Серед такого типу узагальнень існує: романогер
манський тип правової системи, англоамериканський, зміша
ний тип правової системи, релігійнотрадиційний тип. Як ми
бачимо серед викладених систем не спостерігається система,
яка мала б виключний характер територій країн, які історично
були єдиними одним етносом. Причиною цього може бути те,
що не було достатньо уваги приділено дослідженню права як
автохтонного виразника етнічних груп слов’янського населен
ня, хоча припущення не аргументують відсутність проблеми.
Як відомо із визначення терміну «правова система (сім’я)»,
що воно представляє собою сукупність національних (етніч
них) правових систем держав, які мають спільні риси, що
7
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проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвит
ку, домінуючих форм (джерел) і принципів права, систем пра
ва і систем законодавства, організації правових установ, на
самперед судової системи, подібності правових теорій і понять.
Таке визначення має історичний характер, оскільки подіб
ність правових культур складається внаслідок: розпаду однієї
держави і утворення на її основі нових державних утворень,
диференціації населення на окремі етнічні угруповання, але
хоч і відбувається певний поділ чи розмежування, зв’язки,
зокрема етнічні, культурні, залишаються єдиними.
Такий процес спостерігається у слов’ян. Спочатку були ве
нети, внаслідок життєвих умов відбувається розселення вене
тів, відокремлення від них антів і склавинів, які в свою чергу
також зазнали поділу і утворення окремих слов’янських груп
населення (поляни, словаки, чехи, морави та багато інших)
і такий процес не завершувався аж до утворення суверенних
держав, які об’єднали ці соціальні групи.
Внаслідок консолідації етнічних груп утворювалися держа
ви (в 622 році в Моравії заснована перша слов’янська держава
Само). Тобто ми проаналізували розпад, а після об’єднання. Всі
наведені твердження приводять до єдиного висновку, що, по
перше, був єдиний народ, який мав свою культуру і внаслідок
життєвих умов (ріст населення, виснаження землі та ін.) відбу
вається відокремлення окремих соцгруп, але вони продовжують
бути носіями культури населення, від якого відбулося розсе
лення і такий ланцюжок не призводить до етноциду, а навпаки
сприяє її експансії і, подруге, диференціація первинних об’єд
нань слов’ян плюс еволюція призводять до утворень держав,
культура, принципи, цінності в яких залишаються єдиними
від першочергового етносу (венедів).
Керуючись вищенаведеними тезами, цілком аргументова
ним є ствердження існування окремої правової системи (сім’ї),
яка об’єднає в собі правові культури сучасної України,
Російської Федерації, Білорусії, Польщі, Чехії, Словакії та де
які інші території та держави, які історично були складовими
частинами вищеназваних країн. Така думка має право на існу
вання, оскільки історія слов’ян має не менше значення ніж
історія римської, германської, англійської, американської
культури і відносити правові системи сучасних слов’янських
8
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країн до правових систем заходу невірно. Типологія (або кла
сифікація) правових систем світу об’єднує правові культури за
наступними факторами: 1) спільність історичних коренів ви
никнення і подальшого розвитку; 2) спільність основного юри
дичного джерела права; 3) єдність у структурі системи права
і норми права; 4) спільність принципів регулювання суспіль
них відносин; 5) єдність юридичної техніки.
Такі критерії також підтверджують наміри об’єднання пра
вових систем країн Європи (України, Росії, Білорусії та ін.)
в єдину правову «сім’ю».

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКОВОГО ПРАВА
О. Д. Ахременко,
V курс, група 5"Ю"1, спеціальність «Правознавство».
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)"029"63"82,
С. Л. Шаверський,
ст.викладач, науковий керівник

Норми спадкового права відіграють не лише для цивільного
обороту, а й для суспільства загалом надзвичайно важливу
роль. У них відображаються ті чи інші ціннісні орієнтири та
моральні засади, за допомогою цих норм створюються механіз
ми охорони певних благ як майнового, так і немайнового ха
рактеру.
Потреба врегулювати окремі відносини у сфері спадкування
існує вже зараз. Так, існує необхідність регламентації на зако
нодавчому рівні питань спадкування окремих об’єктів цивіль
них прав, зокрема цінних паперів, прав та обов’язків щодо
юридичних осіб, майнових комплексів підприємств тощо.
Крім того, на стадії формування знаходиться спадковий про
цес, у цьому сенсі потребує унормування процедура оформлен
ня спадкових прав, вжиття заходів щодо охорони спадкового
майна, зокрема розширення переліку цих заходів. У найбільш
загальному вигляді ці питання мають бути врегульовані у ЦК,
а процесуальний бік повинен регулюватися Нотаріальним про
цесуальним кодексом, Законом України «Про нотаріат». Нині ці
питання лише фрагментарно регулюються цим Законом та під
законними актами Міністерства юстиції України, зокрема
9
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Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріуса
ми України, що не можна вважати правильним. Як вихід із
ситуації можна запропонувати такий шлях, як детальну
структуризацію та диференціацію Книги VI ЦК, доповнення її
новими положеннями.
Наступною проблемою спадкового права посткодифікаційно
го періоду є необхідність формування та уніфікації єдиної, узго
дженої практики його застосування. Особливо гостро стоїть
питання уніфікації судової та нотаріальної практики, і нотарі
альна, і судова практика з питань спадкування формувалися
протягом багатьох років, ще за часів дії ЦК УРСР 1963 р., нако
пичився певний досвід, склалися і прогресивні, і досить супереч
ливі підходи. Для нотаріусів в умовах залучення до оформлення
спадкових прав не тільки державного, а й приватного нотаріату,
формування єдиної нотаріальної практики у цій сфері є вкрай
необхідним. На жаль, робиться для цього дуже мало, багато
питань залишаються невирішеними. Яскравим прикладом
є проблема оформлення спадкових прав, коли до складу спад
щини входить частка у спільній сумісній власності. Відповідно
до положень ч. 1 ст. 1226 ЦК України частка у праві спільної
сумісної власності спадкується на загальних підставах. Верхов
ний Суд України визначив, що для оформлення права на спад
щину закон не вимагає рішення суду про визначення частки
спадкодавця, оскільки такі частки вважаються рівними в силу
презумпції рівності часток у праві спільної власності. Тим не
менш, у п. 224 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України, міститься положення, що нотаріус
може видавати свідоцтво про право на спадщину за законом чи
за заповітом після смерті одного з учасників спільної сумісної
власності лише після виділення (визначення) частки померлого
у спільному майні. Буквальному змісту ч. 1 ст. 1226 ЦК Украї
ни норма Інструкції аж ніяк не відповідає. Для оформлення
спадкових прав спадкоємці змушені подавати позови до судів,
імітуючи при цьому судовий спір, якого насправді не існує.
Тенденцією розвитку спадкового права не тільки у націо
нальному вимірі, й у площині європейської та світової інтегра
ції, можна назвати зростання активності уніфікаційних робіт
у сфері міжнародного приватного права, що не могло не тор
кнутись і галузі спадкування. У рамках Європейського Союзу
гармонізація систем спадкування знаходить свій вияв у необ
10
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хідності запровадження взаємного визнання рішень про спад
кування. 30 листопада 2000 року Радою Європейського Союзу
було схвалено Комплексну програму «Про реалізацію принци
пу взаємного визнання рішень судів з цивільних та торговель
них справ». Ця програма охоплює і спадкове право. Базельська
конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів
1972 р. розроблена в рамках Ради Європи та спрямована на
створення державамиучасницями національних банків даних
заповітів, а також забезпечення обміну ними при регулюванні
міжнародного спадкування.
Загалом щодо врахування вимог міжнародних актів у сфері
спадкування в Україні чимало вже зроблено, однак це лише
початковий етап, у площині удосконалення законодавства
і практики його застосування ще слід зробити багато.

ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
М. В. Багрій,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
С. І. Кравченко,
науковий керівник

Безробіття все частіше стає критичним чинником, лишає
людей не лише без праці і доходів, а й порушує їх соціальну
ідентичність. Безробітні є найбільш незахищеними, які потре
бують підтримки держави. Ця верства населення не захищена
трудовим законодавством, втратила соціальні зв’язки з інсти
тутом праці, не підлягає соціальному захисту, тобто «випала»
з системи соціального контролю.
Статус індивіда у суспільстві перебуває в залежності від
праці. Тому безробіття позбавляє людину не лише трудового,
а й соціального статусу (приблизно як становище пенсіонера
позбавляє людину відразу багатьох його статусних позицій
в суспільстві). Відомо, що чимало безробітних дуже важко пе
реживають своє становище. Як свідчать соціологічні опитуван
ня, жінок сильніше, ніж чоловіків турбує втрата колишніх
соціальнотрудових позицій. Деякі гіпотези пояснюють таку
особливість тим, що чоловіки більше впевнені в можливості
свого працевлаштування, ніж жінки.
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Сучасна ситуація на ринку праці України істотно відріз
няється від тієї, що була ще 4 роки назад. За ці роки чисель
ність зайнятого населення скоротилася на 9 %. В даний час
більш 6,5 млн. чоловік не мають заняття, але активно його
шукають і майже 2,7 млн. чоловік зареєстровані в органах
служби зайнятості в якості безробітних. Розмір допомоги по
безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної
плати (доходу) особи, визначеної відповідно до Порядку обчи
слення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним стра
хуванням. Втрата роботи дорослими членами сім’ї з всієї гос
тротою ставить проблему психологічної пристосовуваності до
нової ситуації. За матеріалами проведених досліджень, для
кожного третього, хто втратив роботу, це катастрофа для усіх
сподівань, ще майже половини — тимчасове складне станови
ще, яке вони все ж таки сподіваються подолати.
Опитування свідчать про погіршення соціального самопо
чуття, зростання відчуття занепокоєння, тривоги, непевності
у майбутньому, ущемлення в соціальних і цивільних правах,
зниженні толерантності і задоволеності сімей даного типу жит
тям. Проблеми в подружніх стосунках й у вихованні дітей
після втрати роботи, за зізнанням самих опитаних, виникли
у кожній другій сім’ї. Сімейні зв’язки між подружжям стали
натягнутими (20%), між батьками і дітьми часом прориваєть
ся роздратування (16%), сімейна атмосфера знайшла різку
конфліктність (11%).
Так, виявлені якісні характеристики дослідження стану
безробітних свідчать, що безробіття обернулося чинником ско
роченрія можливостей адаптації частини суспільства до нових
умов. Воно утрудняє втілення всіх функцій сім’ї та, передусім,
дитячу соціалізацію, підтримку належного матеріального доб
робуту, здоров’я, задоволення культурнодуховних потреб,
блокує широку соціальну мобільність. Низькі доходи батьків
протягом тривалого часу можуть обумовити слабкий освітній
рівень підростаючого покоління, поганий стан здоров’я, про
фесіональну підготовку, і до того ж залишити йому мінімальні
шанси для підвищення на соціальному щаблі.
Донедавна Уряд України не звертав належної уваги на дану
проблему, що викликало досить справедливі побоювання. Але
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положення частково змінилося з прийняттям деяких законів
і положень, в яких натиск робиться на удосконалювання рин
кових механізмів регулювання зайнятості.

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ЧАСІВ «РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ»
(ІСТОРИЧНО,ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
В. В. Батуринська,
аспірант кафедри теорії держави і права,
Університет «Україна»,
А. Г. Ліпчинська,
VІ курс, група ПЗ"61, спеціальність «Правознавство»,
Університет «Україна»,
О. Г. Мурашин,
д.ю.н., професор, член"кореспондент НАПрНУ

Сьогодні в Україні продовжується розбудова сприятливого
середовища для розвитку та функціонування ринкової еконо
міки. Основою цього процесу є розвиток господарського зако
нодавства, тобто системи нормативноправових актів, які роз
кривають зміст та сутність правовідносини в різних сферах
здійснення господарської діяльності, визначають господар
ськоправову компетенцію та повноваження суб`єктів госпо
дарювання, регулюють взаємовідносини між ними незалежно
від майнової основи господарювання та їхньої організаційно
правової форми і т. ін. Важливим, для удосконалення госпо
дарського законодавства України, є з’ясування головних
засад та принципів його становлення, напрямків розвитку,
застосування методів та засобів регулювання господарських
правовідносин, що розглянуті в історичній ретроспективі.
Найбільш цікавим у цьому плані, на наш погляд, є період
«розвинутого соціалізму» (60ті–90ті роки ХХ століття),
коли в СРСР, в тому числі і в Україні, на підвалинах «адміні
стративнокомандної економіки» набули реалій перші пагони
ринкових відносин: розвиток кооперативного руху, надання
можливості громадянам займатися індивідуальнотрудовою
діяльністю, введення господарського розрахунку на підпри
ємствах, децентралізація управління господарською діяльні
стю в окремих сферах тощо.
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Господарське законодавство того часу можна кваліфікувати
як нове історичноправове явище, зумовлене соціалістичною
системою господарювання та існуванням такої країни, як
СРСР. У своїй основі тогочасне господарське законодавство
було всесоюзним, тобто було однаково чинним у межах усієї
території СРСР. Органічну його частину складали господар
ськоправові акти, прийняті в союзних республіках, які регла
ментували господарську діяльність підприємств, що були
підпорядковані місцевим органам влади та враховували осо
бливості регіонального економічного розвитку. Наприклад, це
підприємства автомобільного транспорту, комунального госпо
дарства, споживчої кооперації тощо. Другою особливістю того
часного господарського законодавства було те, що в СРСР кон
ституційно була закріплена, в якості основи економічної систе
ми, власність держави на засоби виробництва, яка подавалась
як загальнонародна. ЇЇ складовими визнавалась також колгос
пнокооперативна власність та власність громадських органі
зацій. Приватна власність на засоби виробництва була заборо
нена, але не заперечувалась особиста власність громадян на
майно, яке не відносилося до засобів виробництва. Господарсь
ке господарство було систематизовано викладене у Зводі зако
нів СРСР та у зводах законів союзних республік. В цілому еко
номіка СРСР функціонувала як єдина плановоцентралізована
господарська система.
Тогочасні вченіюристи приділяли значну увагу науковому
обґрунтуванню необхідності становлення та розвитку дієвого
господарського законодавства. Юридичні дослідження щодо
формування радянського господарського законодавства склада
лись і розвивались окремо від цивільного законодавства, як осо
блива гілка радянського законодавства. Фундаментальною
працею є вихід у світ двотомника «Законодательные акты по
вопросам народного хозяйства СССР» (В. В. Лаптєв, Г. Я. Тор
чинський), який надає повну уяву про структуру, зміст та обсяг
Радянського господарського законодавства. Українськими авто
рами були видані довідковий посібник «Права промышленных
предприятий, обьединений и министерств в решении хозяйствен
ных вопросов» (І. Є. Замойский), а також збірники «Основные
акты о правовой работе в народном хозяйстве» (Д. Х. Липниц
кий) і «Правовая работа в народном хозяйстве» (С. З. Михай
лин). При цьому, тоді, як і сьогодні, існувало два прямо проти
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лежні погляди на ідею розвитку господарського законодавства:
«концепція господарського права» (В. В. Лаптєв, В. К. Мамутов,
Г. М. Свєрдлов, В. С. Тадевосян та ін.) та «концепція єдиного
цивільного права» (О. С. Іоффе, С. М. Братусь та ін.). Зазначені
питання залишаються дискусійними і дотепер. Як висновок
можна зазначити, що господарське законодавства років «розви
нутого соціалізму» має свою специфіку, характеризується як
позитивними тенденціями, так і має свої недоліки, а його засади
очікувано вплинули на формування господарського законодав
ства незалежної України. При цьому, досвід правового регулю
вання господарської діяльності, накопичений в СРСР, зокрема
у роки «розвинутого соціалізму», з усіма його досягненнями
і помилками, становить цінність як для науки, так і для практи
ки сучасної правотворчої діяльності. Його не можна просто від
кинути, а тому «радянський» період становлення та розвитку
господарського законодавства потребує цілеспрямованого та
глибокого наукового дослідження.

ОН,ЛАЙН РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ВІДСУТНІСТЬ
ПРАВОВОГО ПОЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
А. А. Бачу,
ІІ курс, група П"2д., спеціальність «Правознавство»,
Кіровоградський інститут, тел.(0522)22"74"89,
В. А. Ігнатьєв,
кандидат філософських наук, науковий керівник

Актуальність: даної теми полягає в необхідності осмислен
ня події,яка сколихнула кіберпростір не тільки України, але
й міжнародну асоціацію Інтернет користувачів.
Exe.ua — сайт накопичувач,де звичайні Інтернет користувачі
викладають різні файли: музику, фільми,програмне забезпе
чення,особисту інформацію. У будь якого користувача є без
коштовний доступ до будь якої інформації на сайті. Адміні
страція зобов’язалась видаляти на вимогу права власників не
ліцензійні піратські матеріали, а також заробляє гроші розмі
щуючи на цьому сайті рекламу.
Наїзд правоохоронців на файлообмінний ресурс Ex.ua ско
лихнув українську Інтернетспільноту. Більшість людей оціню
ють ситуацію негативно. Дійсно, адже більш Значущі злочини
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скоюють не на файлообмінниках, а в чиновницьких кабінетах.
Бо скачати пісню в Інтернеті і красти мільярди в свого народу —
речі аж ніяк не порівнювані.
Ситуацію яка склалась можна назвати як завгодно: Онлайн
революцією, потужною кібератакою, помстою Інтернет піра
тів,але видно одне що органи державної влади і їхні офіційні
Інтернет ресурси,виявилися зовсім безпорадними перед цілим
легіоном українських Інтернет користувачів розлючених із
закриттям популярного Інтернет ресурсу фалообмінника
Exe.ua. В мережах почали поширились заклики атакувати
сайти органів влади інструкціями як це робити поділилися.
Однією із програм є JS LOIC — інструмент для проведення
ddosатак (від англ. Denial of Service, Відмова в обслуговуван
ні) метою яких є виведення сайтів з ладу шляхом переванта
ження потужностей атакованих серверів.
Кожен відвідувач може взяти участь в атаці, добровільно
надаючи ресурси свого комп’ютера. Принцип атаки базується
на відкритті великої кількості підключень за допомогою
JavaScript на стороні клієнта. За один день в Інтернет мережах
зі швидкістю кулі набрав віртуальній рух опору, мільйони
користувачів один за одним, почали атакувати офіційні сторін
ки влади,спочатку МВС потім, сайт Президента Януковича
після нього кабінету міністрів. Потужної хакерської атаки не
витримав і сайт СБУ України. Протягом тривалого часу ці
ресурси були недоступними через справжню навалу розлюче
них хакерів.
Наша країна як і більшість країн світу поступово крок за
кроком іде до Постіндустріального світу, в якому важливе
місце надано Інформації аніж капіталу. Ситуація яка склалася
з закриттям файлового обміннику показала нам яка безпоміч
на наша влада граючи не на своєму полі, i на стільки не доско
нало захищена наша безпека країни,в інформаційному плані.
Як вже всім відомо перша світова війна це війна гармат та спи
сів. Друга світова це війна техніки та атомних бомб ,а третя сві
това яка не дай бог настане — це війна за інформацію до якої
наша країна зовсім не готова. Замість того щоб винести с цієї
ситуації для себе урок, і шукати альтернативні методи та спо
соби аби зміцнити безпеку офіційних сайтів країни,вона зай
мається пошуком всіх IPадресів, з яких проводяться атаки,
задля притягнення їх до кримінальної відповідальності згідно
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ст.361 ККУ. В якій йдеться про несанкціоноване втручання
в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж елек
трозв’язку.
Виникає дуже серйозне питання: Чи готова Україна до цієї
війни, яка становить реальну загрозу, якщо навіть сайт СБУ не
витримав атаки с боку розлючених інтернеткористувачів та
хакерів?

ПРОБЛЕНА УСИНОВЛЕННЯ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
О. А. Бенч,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
к.ю.н., науковий керівник

Сьогодні важливим питанням пов’язаним з захистом прав
і свобод дітей та молоді, насамперед дітейсиріт і дітей, позбав
лених батьківського піклування, приділяється багато уваги як
з боку держави, так і всього суспільства. В Україні відбувається
активний процес формування національного законодавства та
механізмів щодо реалізації державної політики у сфері дитин
ства. За часів незалежності прийнята низка нормативноправо
вих документів щодо стану дитинства в Україні, які спрямова
ні на реальне поліпшення становища дітей, зокрема дітейсиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, захист їхніх
прав, максимальну реалізацію положень Конвенції про права
дитини. Так, у Законі України «Про охорону дитинства», охо
рона дитинства визначається як загальнонаціональний пріори
тет і встановлюються основні засади державної політики
у сфері забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний та правовий захист.
Під усиновленням розуміються й суспільні відносини, суть
якого зводиться до того, що в родину приймається стороння
дитина з метою змісту й виховання його як свого рідного сина
або дочки.
Вдосконалення системи усиновлення — одне з найважливі
ших завдань нашої держави і суспільства. Усі питання, які
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пов’язані з соціальноправовим захистом дітейсиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування повинні терміново
вирішуватись. Об’єктом особливої уваги з боку держави, як
наголошується в Конвенції про права дитини, мають бути діти,
що живуть у важких соціальних умовах. До категорії таких
дітей в Україні належить низка груп: дітисироти; діти, поз
бавлені батьківського піклування; діти із соціальних сімей;
діти, які порушили Закон; дітиінваліди; діти із сімей безробіт
них або ті, що змушені працювати; діти — жертви економіч
них катастроф; діти, що втекли з дому; дітинаркомани та ті,
що зловживають спиртними напоями. Зростає кількість бездо
глядних дітей. Щороку понад 12 тисяч дітей знаходять поки
нутими, загубленими, забутими і майже половина з них — це
малята віком до 7 років. Як результат — у будинках дитини,
дитячих будинках і школахінтернатах кількість дітей, поз
бавлених родинного середовища та опіки, зростає. Кожна з цих
категорій дітей потребує особливої уваги і диференційованого
підходу щодо форм захисту. Відповідно до ст. 20 Конвенції про
права дитини діти, постійно чи тимчасово позбавлені сімейно
го оточення, мають право на особливий захист та допомогу
з боку держави. Держава повинна забезпечувати соціальний
захист дитини, позбавленої родинного середовища, та забезпе
чувати відповідну альтернативу сімейної турботи або, в таких
випадках, розміщення в відповідні заклади по догляду за діть
ми. Крім того, при забезпеченні цих прав повинна бути врахо
вана культурна належність дитини.
Подальший розвиток і вдосконалення інституту усиновлен
ня у сімейному праві України, через приведення українського
законодавства з питань захисту прав дітей, які з тих чи інших
причин втратили сім’ю, у відповідність з Конвенцією ООН про
права дитини та функціонуванням української держави, зай
має далеко не другорядне місце серед заходів щодо захисту
прав дитини. Це дозволяє говорити про актуальність вдоскона
лення системи усиновлення на сучасному етапі становлення
і розвитку сімейного законодавства в Україні, як дієвого меха
нізму захисту інтересів та прав дітей.
Не зважаючи на роботу, яка проводиться через засоби масо
вої інформації щодо пропаганди національного усиновлення,
кількість українських громадян, бажаючих усиновити дити
ну, з кожним роком зменшується.
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Таким чином усиновлення є однією із важливих форм влаш
тування дітей, що позбавлені батьківського піклування.
Усиновлення — акт великої соціальної ваги, прояв гуманізму
та жертовності, а також реалізація природної потреби матери
ства і батьківства та водночас захист від самостійності.

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО,ПРАВОВОГО
СТАТУСУ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
С. С. Білоус,
V курс, група ПР"51, спеціальність «Правознавство»,
Хмельницький інститут соціальних технологій,
О. О. Кожушко,
науковий керівник

Розвиток демократичної країни безпосередньо залежить від
стану розвитку громадянського суспільства. Складна ситуація
розвитку громадянського суспільства в Україні є предметом
для теоретичних пошуків природи цього явища. Для захисту
прав громадянина та його безпосередньої участі у політичних
процесах у структурі громадянського суспільства передбачено
такі інституції як громадські організації. Беручи участь у та
ких організаціях, громадяни багатьох країн отримують мож
ливість цивілізовано впливати на суспільні рішення.
Конституція України (ст. 36) передбачає право громадян
України на об’єднання в політичні партії та громадські органі
зації для здійснення й захисту своїх прав і свобод, а також
задоволення політичних, економічних, культурних та інших
інтересів.
До громадських організацій частина 3 цієї ж статті Консти
туції відносить професійні спілки. Профспілки створюються
громадянами пов’язаними спільними інтересами за родом їх
професійної (трудової) діяльності (навчання) з метою здійснен
ня представництва та захисту трудових, соціальноекономіч
них прав та інтересів членів профспілки.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про професійні спіл
ки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки, їх об’єд
нання у своїй діяльності незалежні від органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців,
інших громадських організацій, політичних партій, їм не
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підзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організо
вують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди,
засідання утворених ними органів, інші заходи, які не супере
чать законодавству. Забороняється втручання органів держав
ної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспі
лок, їх організацій та об’єднань.
Як бачимо, держава проголосила незалежність профспілко
вих організацій від органів державної влади. Проблемним
залишається питання розгляду суперечливих чи то конфлікт
них ситуацій, де необхідна допомога третього суб’єкта в особі
судового органу. Прикладом може бути рішення у 2006 р. Кра
маторського міського суду Донецької області з позову члена
профорганізації до профспілкової організації ВАТ «Краматор
ський завод важкого верстатобудування» на відшкодування
майнової і моральної шкоди завданої незаконним рішенням
профкому про згоду на звільнення. Суд відмовив у задоволенні
позову. Тоді як судом повинна була прийнята ухвала про від
мову у відкритті провадження у справі, оскільки заява не під
лягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.
Можна дискутувати про те, чи в цьому випадку заяви роз
глядаються в порядку цивільного чи адміністративного судо
чинства. Проте згідно з рішенням Конституційного Суду Укра
їни № 6рп/2001 від 23 травня 2001 р. було визнано таким, що
відповідає Конституції України (є конституційним), положен
ня абзацу 5 ст. 2483 Цивільного процесуального кодексу Укра
їни про те, що судам не підвідомчі скарги «на акти і дії об’єд
нань громадян, які відповідно до закону, статуту(положення)
належать до їх внутріорганізаційної діяльності або їх виключ
ної компетенції». В подальшому ця норма з нового ЦПК була
вилучена і перенесена в Кодекс адміністративного судочинства
України. Проте оскільки Конституційний Суд визнав це поло
ження відповідним Конституції України, це означає, що такі
скарги не підвідомчі жодним судам — ні загальним, ні адміні
стративним, ні господарським. У кращому випадку суд відкри
ває провадження, визначає належність питання до внутріорга
нізаційної діяльності або виключної компетенції організації
і ухвалою закриває провадження у справі.
А тому можна висунути припущення, що без участі держа
ви, без її допомоги у вирішенні спірних питань, багато проф
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спілкових організацій можуть «деградувати», а то й зникнути,
оскільки в більшості випадків установчі документи цих органі
зацій не можуть чітко вирішити проблемні питання. Одним із
шляхів вирішення цієї проблеми, вважається, було б розмежу
вання на законодавчому та підвідомчому рівні правового стату
су профспілкових організацій та інших суб’єктів господар
ської діяльності.

НЕПОВНОЛІТНЯ ЗЛОЧИННІСТЬ
О. В. Борецька,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
к.ю.н., науковий керівник

На сьогоднішній день в суспільстві відбувається багато про
цесів, які впливають на зростання злочинності та є взагалі не
дослідженими. Вони потребують теоретичного і практичного
розроблення причини і умови злочинності неповнолітніх, спів
відношення біологічного і соціального у формуванні антисус
пільної установки у свідомості неповнолітніх на основі подій
і процесів, які реально відбуваються в нашій державі.
Проблема злочинності неповнолітніх не є новою. Вона була
предметом досліджень багатьох дослідників: В. Кудрявцева,
М. Фіцули, О. Тузова та інших.
Злочинність неповнолітніх є складовою частиною злочинно
сті взагалі, яка має свої специфічні особливості, що дозволяє
розглядати її як самостійний об’єкт кримінологічного вивчен
ня. Дані статистики свідчать про те, що кожний восьмий
дев’ятий злочин в Україні вчинюється неповнолітнім. Остан
нім часом злочини, скоєні неповнолітніми, стають більш жор
стокими і цинічними.
Серед основних причин, які сприяють молодіжній злочин
ності є: недостатній життєвий досвід, схильність до насліду
вання, вплив на дітей оточуючого середовища, бажання пока
зати себе самостійним та намагання звільнитися від контролю
та опіки з боку батьків, вихователів, неправильна оцінка кон
кретних життєвих ситуацій, недостатній розвиток, а інколи
повна відсутність самокритичного відношення до своїх
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вчинків, вчинків інших, безконтрольність з боку батьків, вжи
вання спиртних напоїв та наркотичних речовин, як самими
неповнолітніми так і їх батьками; проблеми в сім’ях.
Дорослі покликані допомагати молоді розвиватись у пози
тивному напрямі, блокуючи напрямки, що мають яскраво
виражений негативний характер. Це означає, що потрібен
послідовний процес виховання підлітка в сім’ї, школі, але, на
жаль, цей процес здійснюється не завжди. А якщо на неповно
літнього справляється явно негативний вплив або його ігнору
ють як особистість, психологічні якості його як особи набира
ють антисоціальної спрямованості.
Стан злочинності неповнолітніх багато в чому залежить і від
стану боротьби з нею працівників правоохоронних органів,
основним з яких є служби у справах неповнолітніх. Водночас
ефективність їх діяльності залишається вкрай низькою.
Поширеність порушень законодавства у діяльності служб
у справах неповнолітніх на місцях пояснюється певною мірою
тим, що службами обласних державних адміністрацій, Дер
жавним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму
України не вживається достатніх рішучих заходів до забезпе
чення належного контролю за роботою підпорядкованих орга
нів. Перевірки проводяться переважно формально, посадові
особи, які допустили порушення закону, до відповідальності
практично не притягуються. Тож необхідно вжити конкретних
заходів до усунення виявлених порушень закону та недопу
щення їх надалі. Для цього слід забезпечити безумовне вико
нання вимог законодавства, спрямованого на проведення про
філактичної роботи в молодіжному середовищі, усунення при
чин і умов, які сприяють бездоглядності та правопорушенням
серед дітей та підлітків, координацію і контроль за діяльністю
усіх причетних до цих питань органів і відомств. Організувати
повний, достовірний облік неповнолітніх правопорушників
з метою охоплення кожного з них профілактичним впливом.
Систематично проводити перевірки стану виховної роботи
у навчальновиховних та позашкільних дитячих закладах за
місцем проживання, стану додержання трудового законодав
ства щодо неповнолітніх.
Отже, сьогоднішній стан суспільства і моралі свідчить про
те, що злочинність неповнолітніх є не що інше, як спосіб
життя, а найгірше в цій ситуації є те, що неповнолітня злочин
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ність з кожним роком збільшується. Тому для досягнення
ефективних результатів по боротьбі зі злочинністю неповнолі
тніх, необхідно застосовувати систему індивідуальних вихов
них заходів, враховуючи вікові і психологічні особливості
неповнолітніх правопорушників. А також для успішного попе
редження правопорушень серед неповнолітніх необхідно для
них і їхніх батьків зробити доступною всю існуючу інформацію
з правових, соціальних, психологічних та інших аспектів зло
чинності молоді.

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Ю. В. Борисенко,
Студентка групи ПЗ"31.
Інститут права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко,
науковий керівник, старший викладач

Дана тема, актуальна в наш час тому, що вона займає
важливе місце в теорії і практиці цивільного процесуального
права. Будьякий цивільний процес базується на процесі дока
зування та доведення, що неодмінно позначається на остаточ
ному результаті — рішенні суду. Правильно і юридично гра
мотно довести права у суді можуть лише фахівці, а принцип
змагальності передбачає посилення конкуренції серед юрис
тів. Отже, переваги у реальному процесі матимуть найбільш
юридично обізнані фахівці, які знають краще процес доказу
вання і швидше орієнтуються в його тонкощах. Тому наша
робота спрямована сприяти особистому підвищенню знань і на
виків у цивільному судочинстві.
Докази і доказування у цивільному судочинстві є необхід
ним інститутом для обґрунтованого і законного рішення суду.
Питання пов’язане з доказами і доказуванням стає у центрі
усього цивільного процесу, адже в ньому вирішуються спірні
правовідносини, або факти, які мають юридичне значення.
Тому питання доказів і доказування у цивільному судочинстві
є дуже актуальним питання і залишатиметься таким завжди.
У сучасній юридичній літературі виділяють і відмежовують
поняття доказування та докази. Тому, першою чергою, доцільно
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зосередити увагу на визначенні основних понять: доказування
та доказів.
Доказування — це пізнавальна і розумова діяльність суб’єк
тів доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільно
му процесуальному порядку і спрямована на з’ясування дій
сних обставин справи, прав і обов’язків сторін, встановлення
певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, заз
начення доказів, а також подання, прийняття, збирання,
витребування, дослідження і оцінки доказів.
Доказування структурно складається з таких елементів:
суб’єкти, об’єкти та зміст діяльності. Суб’єктами доказування
у цивільному процесі є суд, особи, які беруть участь у справі, та
інші учасники процесу, які мають матеріальноправову та про
цесуальноправову заінтересованість у вирішенні справи і які
відповідно до своїх процесуальних прав та обов’язків вчиня
ють дії, що мають значення для вирішення справи. Об’єктами
доказування є обставини, що підлягають встановленню для
вирішення справи або певної процесуальної дії.
Метою судового доказування є всебічне, повне та об’єктив
не псування дійсних обставин справи, тобто встановлення за
допомогою доказів у повній відповідності з істиною юридичних
фактів, з якими закон пов’язує виникнення, зміну і припинен
ня спірних правовідносин між сторонами, та інших обставин,
що мають значення для правильного вирішення справи.
Предмет доказування — це коло фактів матеріальноправо
вого і процесуального характеру, які підлягають встановленню
і вирішенню цивільної справи по суті.
Стосовно терміну докази, то для визначення найбільш кон
кретного та обґрунтованого поняття, необхідно,звернутись до
ст.57 ЦПК України в якій зазначено: докази — це будьякі
фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або
відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечен
ня сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішен
ня справи.
Варто відзначити, що законодавець вирізняє 5 видів дока
зів, кожен з яких визначено у ЦПК (ч.2 ст.57 ЦПК). А саме за
конодавець поділяє докази на:
Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
(ст. 62 ЦПК);показання свідка (ст. 63 ЦПК);письмові докази
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(ст. 64 ЦПК);речові докази (ст. 65 ЦПК);висновок експерта
(ст. 66 ЦПК).
Всебічне з’ясування обставин справи означає, що суд по
винен з’ясувати всі питання по справі — як на користь, так
і проти сторони. Вимога повноти дослідження обставин справи
охоплює питання залучення всіх матеріалів, які мають значен
ня для справи відповідно до правил належності доказів і допу
стимості засобів доказування, — не тільки тих, що подані сто
ронами, а й одержаних іншим шляхом. Якщо подані докази
недостатні, суд пропонує сторонам та іншим особам, котрі
беруть участь у справі, подати додаткові докази і сприяє в їх
витребуванні.
Отже, посилаючись на усе вище викладене можна зробити
висновок, що докази й доказування в цивільному процесі є не
від’ємною частиною і процесуальним засобом пізнання у справі,
її правильного вирішення, а також встановлення об’єктивної
істини. Виходячи, з цього слід більше уваги приділяти об’єктив
ній оцінці доказів. Але на нашу думку, на даному етапі розвит
ку докази й доказування, не достатньо чітко визначаються і не
завжди правильно застосовуються в вирішенні справ.
Загалом, процес доказування є творчим процесом заінтере
сованої сторони у цивільному процесі і залежить від її обізна
ності у вимогах закону щодо доказів, які мають значення для
вирішення справи.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ БЛАГОДІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Я. М. Буздуган,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Університету «Україна»

Згідно Закону України «Про благодійництво та благодійні
організації» — благодійництво, благодійна діяльність здій
снюється на засадах законності, гуманності, спільності інтере
сів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та
самоврядування (ст.2).
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На нашу думку, доцільно і навіть необхідно доповнити ст. 2
даного Закону такими принципами як субсидіарність, солідар
ність, цілеспрямованість і обов’язково справедливість.
Принципи благодійної діяльності — це закріплені у суспіль
ній свідомості моральні та релігійні норми і відображені у за
гальному та спеціальному законодавстві нормативноправові
засади, що характеризують зміст даного виду діяльності.
Термін «субсидіарність» походить від латинського «subsidi
um», що означає «підмога, резерв». По відношенню до суспіль
ства поняття «субсидіарність» означає допоміжну діяльність
більших суспільних утворень на користь окремої людини або
малих суспільних груп.
Своє обґрунтування принцип субсидіарності знаходить як
у свободі та гідності людини, так і в структурі та своєрідності
малих суспільних груп, що мають певні права та завдання, які
не доцільно виконувати суспільним утворенням більших мас
штабів. При цьому слід виходити із таких двох міркувань:
1. Принцип субсидіарності, з одного боку, захищає особисте
буття і життя окремої людини та малих суспільних груп від
надмірних втручань більших суспільних утворень, так що
в цьому плані слід наголосити на певній мірі самостійності осіб
і спільнот і розмежування компетенцій.
2. З другого боку, принцип субсидіарності означає «допомогу
згори до низу», про часто і тенденційно забувають. Таке втру
чання більших суспільних утворень, яке має характер допомо
ги, може бути здійснене з двох причин: коли окремі особи або
малі суспільні групи — із власної вини чи ні — не справляються
з поставленими перед ними завданнями або коли мова йде про
такі завдання, які можуть виконати лише більші суспільні утво
рення. Оскільки окремі люди та малі суспільні групи інтегрова
ні у великі, ширші суспільні формації, то їм належить викону
вати не лише власні, а ще й суспільні завдання.
Принцип солідарності є новим і своєрідним вираженням
співвідношення між людиною та суспільством, оскільки ви
пливає водночас із гідності особи та суспільної природи люди
ни. З одного боку, в основі цього принципу лежить онтологічна
взаємопов’язаність окремої особи та суспільства, а з іншого —
він виражає моральну відповідальність, яка випливає з цього
буттєвого факту.
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Цілеспрямованість — орієнтація організації на постановку
та досягнення бажаного, можливого й необхідного стану. Це
обумовлено роллю суб’єкта і застосуванням принципу примату
цілі, що виокремлює цілепокладання як перший крок в органі
зації будьякого суб’єктивного процесу. Цілеспрямованість
суб’єктивної організації відображає цільову природу її вини
кнення, структуру дерева цілей, закладену в основі виокре
млення та побудови процесів відповідно до стратегічних, так
тичних, оперативних, локальних й часткових цілей, їх підпо
рядкування загальній меті, оцінку ефективності його здій
снення за ступенем її досягнення. Благодійна діяльність — це
система добровільних, усвідомлених, цілеспрямованих захо
дів направлених на розвиток і підтримку соціальнокультурної
сфери та покращення суспільних відносин як в середині краї
ни так і за її межами.
Справедливість вважається одним із принципів, який виз
начає взаємовідносини між людьми. А оскільки взаємовідно
сини людей мають дуже широкий спектр практичної дії, то
справедливість стосується розподілу і перерозподілу соціаль
номатеріальних цінностей.
Багато філософів, починаючи з Платона та Аристотеля, роз
глядали справедливість як соціальну доброчинність. Відомий
сучасний філософ Дж. Ролз розглядає справедливість як прин
цип соціальної організації.
Поняття «справедливість» в першу чергу виникло в люд
ському спілкуванні не як правова, а саме як моральна катего
рія, як результат формування уявлення людини про поняття
добра і зла. В подальшому з розвитком держави і права це
поняття знаходило своє відображення в правових нормах. Але
і на сьогодні тлумачні словники визначають справедливість
перш за все як категорію моралі. Так, «Енциклопедія Бронгау
за і Ефрона» визначає справедливість як один з вищих принци
пів взаємних відносин між людьми [9].
У сучасному суспільстві благодійна діяльність виконує
значні соціальні функції та є важливим фактором розвитку
соціальнокультурної сфери. У зв’язку з цим необхідно сфор
мувати міцну законодавчу базу.
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ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ
О. В. Василенко,
4 курс, ПЗ"41,
М. Г. Марченко,
старший викладач, науковий керівник,
кафедри цивільного, господарського та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин

Принципи господарського процесу, як будьякої іншої галу
зі права, завжди викликали інтерес дослідників і практиків.
Це пояснюється їх значенням у доктрині права та практичній
діяльності.
В юридичній літературі висловлюються різні думки стосов
но визначення поняття та змісту принципів господарського
процесу як основних положень, що у своїй сукупності характе
ризують найсуттєвіші риси процесу, а також зміст і призначен
ня його основних інститутів.
Переважна більшість вчених визначають принципи як
основні засади, що визначають характер організації та діяль
ності господарських судів щодо здійснення правосуддя в госпо
дарських відносинах.
Найбільш поширеною класифікацією принципів є їх поділ
на конституційні, міжгалузеві, галузеві та інституційні. На
думку інших авторів, всі принципи поділяються на організа
ційні і функціональні. Проте, ця класифікація носить досить
таки умовний характер, оскільки один і той же принцип за
певних обставин може виступати як організаційним, так і фун
кціональним.
Проаналізувавши погляди науковців з цього приводу, прин
ципи господарського процесуального права можна визначити
як фундаментальні положення, основоположні правові ідеї, на
яких базується здійснення правосуддя щодо вирішення госпо
дарських спорів.
Принципи знаходять свій вияв у діяльності усіх господарсь
ких судів на всіх етапах господарського процесу.
На законодавчому рівні принципи господарського процесу
закріплені в Конституції України, оскільки норми основного
закону є нормами прямої дії і поширюються на усі відповідні
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правовідносини, в Законі України «Про судоустрій і статус
суддів» та безпосередньо в Господарському процесуальному
кодексі України.
Відповідно до господарськопроцесуального законодавства
правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах
законності, рівності всіх учасників судового процесу перед
законом і судом, змагальності сторін, гласності та відкритості
розгляду справ, обов’язковості рішень суду.
Зазначені принципи є основними у господарському процесі
і спрямовані на забезпечення процесуальної діяльності суду,
основ організації правосуддя, а також правового становища
учасників даного процесу. Вони регулюють найбільш важливі
сторони правозастосовчої діяльності господарських судів.
Чітке
нормативне закріплення принципів полегшує їх
засвоєння, а отже — і застосування на практиці. Розумінння
галузевих принципів права може виявитися корисним і навіть
необхідним для правильного тлумачення конкретних право
вих норм.
Необхідно ще також зазначити, що недотримання даних
принципів тягне за собою порушення прав та охоронюваних
законом інтересів учасників господарського процесу. Щоб уник
нути таких порушень, законодавством має бути чітко встано
влена відповідальність, тобто певні заходи впливу, які повинні
застосовуватись до осіб, що не додержуються основоположних
засад господарського судочинства .
Крім усього вищезазначеного, важливість принципів госпо
дарського процесуального права полягає в тому, що вони є не
від’ємними при тлумаченні процесуальних норм із недостат
ньо визначеним змістом, при виправленні недоліків у праві,
дозволяють знайти правильне вирішення того чи іншого про
цесуального питання, якщо в чинному законодавстві відсутня
відповідна норма.
У нормотворчій діяльності принципи визначають основні
напрями, перспективи розвитку господарського судочинства,
служать критерієм оцінки обґрунтованості пропозицій щодо
змін та доповнень до чинного законодавства.
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ЩОДО НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПИТАНЬ
АДМІСТРАТИВНО,ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ
РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ
О. М. Волонтьорова,
аспірант кафедри конституційного
та адміністративного права Університету «Україна»,
В. І. Олефір,
науковий керівник, д.ю.н., професор,
член"кореспондент НАПрНУ

Зловживання наркотичними засобами та пов’язаний із цим
незаконний обіг наркотиків створили дуже серйозні проблеми
для міжнародного співтовариства.
У свій час питанням боротьби із незаконним обігом нар
котиків у своїх працях приділили увагу такі знані вчені як
О. М. Бандурка, Ю. В. Баулін, Ю. П. Битяк, А. О. Габіані,
В. О. Глушков, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, О. М. Джу
жа, Є. В. Додін, А. П. Закалюк, В. К. Колпаков, М. Й. Кор
жанський, О. В. Кузьменко, І. О. Никифорчина, В. М. Смітієнко,
М. С. Хруппа, В. К. Шкарупа та деякі інші. Загалом більшість
із зазначених науковців схиляються до думки, що поширення
наркоманії обумовлює необхідність застосування у боротьбі із
цим негативним соціальним явищем відповідних та належних
засобів організаційного, правового, економічного, психолого
педагогічного та медичного характеру. Зазначений підхід роз
діляє і значна частина сьогоденних науковцівправознавців,
які досліджували цю проблему в останні роки. Зокрема,
Штанько Д. О. підкреслює, що проблема незаконного розпов
сюдження наркотиків має чітко визначену соціальну спрямо
ваність (Організаційноправові засади протидії незаконному
обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед
молоді, 2003); Павленко Р. М., відзначає, що поліпшення еко
номічного та політичного клімату в державі, цільовий соціаль
ний вплив на окремі контингенти осіб зробить попередження
розповсюдження наркомані більш ефективним (Попереджен
ня органами внутрішніх справ незаконного виробництва нар
котичних засобів та психотропних речовин, 2004); Сорока
Л. В. вважає, що адміністративна відповідальність у системі
заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів є най
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важливішим аспектом боротьби із цим негативним явищем
(Адміністративна відповідальність за незаконний обіг нарко
тичних засобів і психотропних речовин, 2005); Саєнко С. І. за
значає, що адміністративної відповідальності юридичних осіб
за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів стане
перешкодою на шляху незаконного виготовлення наркотиків
(Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопо
рушення в сфері обігу наркотичних засобів, 2007); Золотарьо
ва Н. І. вказує, що удосконалення процедури та деталізація
адміністративних проступків сприятиме удосконаленню бо
ротьби із незаконним обігом наркотиків (Провадження в спра
вах про адміністративні правопорушення, що посягають на
правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних
речовин, 2000) та деякі інші. Ні в якому разі не заперечуючи
вищенаведеним точкам зору, усе ж таки слід зазначити, що
проведений аналіз значної частини останніх досліджень з пи
тань адміністративноправової боротьби із незаконним обігом
наркотичних засобів вказує на те, що модернізація інституту
адміністративної відповідальності, систематизація повнова
жень щодо боротьби з наркоманією та їх розподіл серед
владних суб’єктів, заходи щодо удосконалення процедури при
тягнення винних до адміністративної відповідальності за неза
конний обіг наркотичних засобів і т. ін. не зможуть вирішити
цю проблему. Сьогодні, на нашу думку, поза увагою дослідни
ків залишилися питання попередження та профілактика
поширення наркоманії, які сьогодні розглядаються лише як
обов’язок правоохоронних органів, а також майже не питання
адміністративноправового регулювання обігу наркотичних
засобів, що здійснюються в межах чинного законодавства, пов
новаження відповідних державних органів у цьому та способи
їх реалізації, форми державного контролю та нагляду за обігом
наркотичних засобів, залучення до питань профілактики
поширення наркоманії недержавних організацій тощо. А це,
у свою чергу, вимагає нового підходу до наукового досліджень
адміністративноправової боротьби із незаконним обігом нар
котиків, який повинен враховувати сьогоденні реалії та спира
тись на адміністративноправові засади організаційноуправ
лінського аспекту здійснення господарської діяльності у сфері
легального обігу наркотичних засобів, удосконаленні профі
лактики правопорушень у зазначеній сфері шляхом розробки
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та впровадженні в діяльність правоохоронних органів відпо
відних інструкцій, методичних рекомендацій, приписів,
настанов, пам’яток, застосуванні адміністративного примусу,
в тому числі і повернення примусового медичного лікування
наркозалежних осіб, здійснення адміністративного нагляду за
особами, які засуджені за вчинення злочинів у сфері обігу нар
котиків (вирощування, виробництво, перевезення та розпов
сюдження наркотичних засобів будьяким способом) і т. ін.

ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА:
ПОРІВНЯЛЬНО,ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
О. В. Гамагін,
5 курс, група ПЗ"51/11 м,
спеціальність «Правознавство»,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
В. П. Сердюк,
доцент кафедри цивільного, господарського
та кримінального права, науковий керівник

У процесі еволюції суспільства й розвитку кримінального
законодавства моральна категорія «помилування» перетворю
ється на правовий інститут, що служить підставою звільнення
від покарання осіб, які вчинили злочин.
У правовому значенні помилування в Україні існує як
інститут права, що утворюється шляхом видання Президентом
України акта правового характеру, який не скасовує дію зако
ну про кримінальну відповідальність, але водночас звільняє
особу від кримінального покарання. Так, згідно з п. 27 ст. 106
Конституції України саме Президент України має право здій
снювати помилування засуджених. Прогалиною українського
законодавства є відсутність регламентації процедури помилу
вання у чинному Кримінальнопроцесуальному кодексі Украї
ни враховуючи те, що помилування засудженого є, по суті,
певною кримінальнопроцесуальною складовою провадження
у кримінальних справах.Немає в Україні окремого закону, що
регулював би процес помилування засудженого. Така процеду
ра відбувається на підставі Положення про здійснення помилу
вання, затвердженого Указом Президента України.
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Зовсім інакше процес помилування засуджених регулюєть
ся в Республіці Польща. Насамперед у Польщі визнано, що
помилування засуджених є кримінальнопроцесуальною фун
кцією і тому врегулюванню порядку розгляду клопотання про
помилування присвячено главу в чинному Кримінальнопро
цесуальному кодексі, яка вміщує дев’ять статей.
У Польщі не Президент держави, а парламент визначає,
в якому порядку має відбуватись процес помилування засудже
них, оскільки цей процес регулюється не Положенням, як в Укра
їні, а законом. Відповідно до ст. 561 Кримінальнопроцесуального
кодексу Республіки Польща клопотання про помилування пода
ється до суду, який виніс вирок по першій інстанції. Розгляд кло
потання про помилування у Республіці Польща проходить гласно
і відкрито. За його результатами польський суд може постанови
ти як позитивний, так і негативний висновок. Особливістю проце
су помилування в Польщі є те, що суд першої інстанції, якщо
вирок переглядався за скаргами в суді вищестоящої інстанції,
пересилає справу разом зі своїм висновком до цього суду. Вище
стоящий суд також розглядає клопотання про помилування і ви
носить свій висновок або відмовляє у помилуванні.
Після прийняття відповідним судом позитивного висновку про
помилування конкретної особи матеріали справи з двома виснов
ками надсилаються Генеральному прокурору Польщі. Якщо хоча
б один суд виніс позитивний висновок, Генеральний прокурор
готує свій висновок та направляє справу разом з усіма висновка
ми Президенту держави, який і приймає остаточне рішення.Та
ким чином, у Польщі без формалізму і зволікань розглядається
кожне клопотання про помилування, не пишеться тисячі відпи
сок, як це робиться в Україні. Кожне клопотання про помилуван
ня у Республіці Польща розглядається своєчасно, оскільки в їх
розгляді бере участь не декілька осіб, а практично вся судова
система держави. Президент держави лише здійснює акт помилу
вання, а відмова у помилуванні належить фактично судовій владі.
Підсумовуючи наведене вище, необхідно підкреслити, що
процес помилування в Україні слід врегулювати законом. Бажа
но цю процедуру закріпити у КПК України. Процедура помилу
вання в нашій державі має стати об’єктивною, відкритою і глас
ною, більш динамічною та людяною. Такі зміни в українському
законодавстві знімуть величезну кількість проблем і поставлять
Україну в цьому питанні у ряд демократичних країн.
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ
НЕПОВНОЛІТНІМИ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ
А. С. Гедьо,
ст. викладач кафедри цивільного, господарського
та кримінального права інституту права
та суспільних відносин Університету Україна

Злочинність неповнолітніх вчинена з особливою жорстокі
стю — це одна із центральних проблема не тільки України,
а всього людства, адже мова йде про наше майбутнє, про ту
частину суспільства, яка незабаром буде визначати майбутнє
нашої країни.
Офіційна статистика Міністерства внутрішніх справ свідчить
про те, що з 2000–2010 рр. спостерігається тенденція, щодо змен
шення рівня злочинності серед неповнолітніх. Однак, за підсум
ками 2010 року, в Україні відбулися негативні зміни, рівень зло
чинності неповнолітніх зріс на 12,3% (з 15445 до 17342), а за
2011 рік рівень злочинності неповнолітніх зріс на 2,9% (з 17342
до 17846) порівняно з 2010 роком.
Детермінанти злочинності поділяються на детермінанти
вищого рівня, які детермінують злочинність взагалі у значені
цілісної сукупності її суспільного прояву, на детермінанти
наступного рівня (середній рівень), та на детермінанти нижчо
го рівня — це детермінанти окремого злочинного прояву, які
мають індивідуальну належність саме до нього [1].
До кримінологічних детермінантів вищого рівня, які детер
мінують злочинність взагалі та, які на рівні загального, зумо
влюють причини й умови злочинності неповнолітніх вчиненої
з особливою жорстокістю можна віднести: соціальноекономіч
ні, соціальнопсихологічні, культурновиховні, індивідуаль
нопсихологічного характеру та інші детермінанти.
Детермінанти індивідуальнопсихологічного характеру
відображають негативне, нігілістичне, виразно індивідуалі
стичне ставлення до інших людей, цінності їхнього життя, здо
ров’я, честі, гідності, а також до правових і моральних норм,
які мають забезпечувати їхню реалізацію та захист [2].
Досить важливе кримінологічне значення мають культур
новиховні детермінанти при вчинені неповнолітніми злочинів
з особливою жорстокістю. За останніх 15 років у системі освіти
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нівелювалися такі важливі якості особистості, як прагнення до
правди, істини, добра, здатність співчувати, співпереживати,
надавати допомогу іншим, чесність і правдивість, прагнення
до самовдосконалення [3]. На сьогоднішній день майже не
існує системи позашкільного виховання підлітків.
Детермінанти середнього рівня, а саме система детермінан
тів злочинних проявів певного виду, у нашому випадку детер
мінантів злочинності неповнолітніх вчиненої з особливою жор
стокістю, ми будемо визначати на основі аналізу соціальних
умов стосовно основних сфер життєдіяльності неповнолітніх.
Використовуючи нагромаджений досвід, слід насамперед звер
нутися до таких сфер, як сім’я, побут, освіта, праця, дозвілля.
На думку науковців, педагогів, працівників різних закла
дів, які мають справу з неповнолітніми (служби у справах
дітей, кримінальна міліція у справах дітей, спеціальні устано
ви для неповнолітніх тощо), основною причиною злочинності
підлітків є несприятлива обстановка в сім’ї та її негативний
вплив.
Сім’я є першим соціальним миром, закладає моральноетич
ні основи життя, формує поняття добра і зла, правомірної про
типравної поведінки, а також цілий ряд інших знань, навичок,
інтересів і потреб, які надалі будуть становити основу етич
ноправових установок особи. У зв’язку з цим Ю. М. Антонян
і В. В. Гульдан зазначають, що стане чи ні підліток на шлях
правопорушень, «залежить від соціалізації індивіда в широко
му контексті виховних і інших впливів на нього з перших днів
життя, емоційних відносин, що складаються з батьками» [4].
Також не менш важливим детермінантом, який впливає на
вчинення неповнолітніми злочинів з особливою жорстокістю,
є недосконалість побуту, наприклад, вимушене перебування
на малій житловій площі великої сім’ї, що призводить до кон
фліктів та внутрішнього дискомфорту а в кінцевому результа
ті до насильства.
На сьогоднішній день досить важливим детермінантом зло
чинності неповнолітніх є так зване соціальне сирітство, що
існує в забезпечених сім’ях де батьки нехтують своїми обов’яз
ками, щодо виховання дітей або в родинах, у яких батьки виї
хали за кордон на заробітки. Дитина в такій сім’ї належить
виключно собі, уседозволеність та безконтрольність штовхає її
на жорстоке поводження зі своїми однолітками та оточуючими.
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Детермінують злочинність неповнолітніх не тільки нега
тивні процеси та явища, які відбуваються у сім’ї підлітка,
а й інших основних інститутах виховання дітей, в тому числі
і системи дошкільного та шкільного виховання у яких непов
нолітні перебувають 7–8 годин на добу. Бентежить те, що
рівень виховної роботи в навчальних закладах помітно знизив
ся, сучасні педагоги вже не орієнтовані на виконання саме
виховних функцій, щодо формування соціально позитивних,
високо моральних цінностей у неповнолітніх.
Ще одною детермінантою вчинення злочинів неповнолітні
ми з особливою жорстокістю є вплив на неповнолітніх нефор
мальних організацій (груп). Вченими доведено, що відповідне
оточення сприяє формуванню того чи іншого типу злочинців,
а насильницький тип з’являється там, де панують систематич
не пияцтво, наркоманія, грубість та відповідно нехтуються усі
моральні принципи та норми.
У зв’язку з тим, що протягом останніх років злочинність
неповнолітніх вчинена з особливою жорстокістю на території
України має тенденцію до збільшення, втілюється в нові
форми, ускладнюється і становить загрозу суспільству, укра
їнським кримінологам необхідно узагальнити, класифікувати
та систематизувати детермінанти злочинів вчинених неповно
літніми з особливою жорстокістю, а також на загальнодержав
ному рівні прийняти ряд заходів щодо запобігання злочинно
сті неповнолітніх загалом.
Література
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ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ
ЯК ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА
І. Б. Гелей,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія к.,
М. Д. Пленюк,
к.ю.н., науковий керівник

Протягом усієї історії людства міграція відігравала визнач
ну роль у суспільному розвитку. З одного боку, масштаби та
напрями міграційних процесів певною мірою свідчать про стан
соціального та економічного розвитку країни. З іншого боку,
процес міграції сам значною мірою впливає на розвиток країни.
За різними оцінками експертів, поза межами України на сьо
годнішній день знаходиться від 2,5 до 5 млн. осіб працездатно
го віку. Масовий виїзд громадян України за кордон, особливо
жінок, супроводжується зниженням показників народжувано
сті, соціальним сирітством, підвищуванням захворюваності
внаслідок виснажливої праці на чужині. За таких умов постає
нагальна потреба у глибинному дослідженні основних напрямів
зовнішньої трудової міграції, чинників, які спонукають грома
дян України до неї, а також наслідків трудової міграції.
Згідно із результатами загальнонаціонального соціологіч
ного моніторингу, що забезпечується Інститутом соціології
НАН України в межах проекту «Україна на порозі ХХІ століт
тя», досвід тимчасової трудової міграції за кордон набули
члени 10,2% українських сімей. Оскільки в країні нарахову
ється приблизно 15 млн. сімей, це означає, що з метою заробіт
ку за кордон виїжджали принаймні 1,5 млн. осіб. На підставі
обстежень, здійснених центрами зайнятості низки областей за
дорученням Міністерства праці та соціальної політики Украї
ни, було зроблено висновок, що загальні обсяги трудової мігра
ції з України сягають близько 2 млн. осіб .
Абсолютна більшість трудових мігрантів мають вік 20–49 ро
ків. Причому, якщо чоловіки по досягненні 50річного віку
різко знижують міграційну активність, то серед жінок і в пе
ред пенсійному віці спостерігається доволі високий рівень
участі у трудових міграціях.
На сьогодні основна причина міграції полягає в наступному:
кращих економічних умовах в іншій місцевості; вища заробітна
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плата за кордоном; високий рівень безробіття; низький розмір
заробітної плати; неналежні умови праці; відсутність можли
востей до професійної самореалізації; неналежна система освіти.
Статистичні дані свідчать, що найбільший відтік мігрантів
відбувається саме з праце надлишкових областей України
(Волинська, Житомирська, ІваноФранківська, Рівненсь
ка,Тернопільська, Луганська, Чернівецька та Львівська).
Основною проблемою, з якою стикаються більше ніж 90 від
сотків українських трудових мігрантів — це нелегалізова
ність. Нелегальні трудові мігранти вже самим своїм статусом
ставлять себе поза законом, тим самим створюючи чимало про
блем як для себе, так і для своєї держави, яка не в змозі у дано
му випадку їх захистити, зокрема забезпечити їх соціальний та
правовий захист за кордоном. Інші проблеми здебільшого
мають економічне підґрунтя і стосуються, перш за все, пога
них умов побуту та праці мігрантів.
Опитування працівниківмігрантів дає можливість встано
вити ієрархію мотивів, які зумовлюють поїздки за кордон:
заробіток задля поліпшення житлових умов (купівлі квартири
чи побудова будинку), придбання машини або інших дорогих
товарів тривалого вжитку, заробіток задля задоволення поточ
них життєвих потреб — харчування, придбання необхідних
товарів повсякденного вжитку (одягу тощо), накопичення
коштів для оплати навчання дітей у вищих навчальних закла
дах, накопичення стартового капіталу для створення власного
бізнесу або розвитку своєї справи, мотиви нематеріального
характеру (побачити світ, здобути певні трудові навичк поліп
шити знання мови тощо).
Таким чином, можна зробити висновок, що до теперішнього
часу держава не приділяла достатньої уваги еміграції свого
населення, в той час, як питома вага участі українців на світо
вих ринках праці є далеко не останньою. Ситуація, що склала
ся в Україні, потребує від уряду зважених законотворчих,
організаційних і господарських заходів в сфері демографічної
політики, спрямованих на створення нових робочих місць
з належною заробітною платою та відповідною соціальною
захищеністю, вдосконалення існуючої системи освіти, підви
щення рівня охорони здоров’я та зростання народжуваності,
пропаганди здорового способу життя тощо.
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ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЯК ФОРМА ВИРІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ
Д. М. Глоба,
начальник Відділу забезпечення роботи
другої судової палати Вищого адміністративного суду України,
к.тел. (097) 298"82"05.

Адміністративноюрисдикційна діяльність являє собою дер
жавновладну діяльність компетентних органів держави (поса
дових осіб цих органів), спрямовану на усунення («вирішен
ня») адміністративноправових конфліктів, що виникають
в процесі реалізації адміністративноправових норм, шляхом
розгляду справ про адміністративні та дисциплінарні правопо
рушення, а також вирішення правових спорів і різного роду
правових питань. Саме провадження у справах про адміністра
тивні правопорушення є найпоширенішою формою вирішення
адміністративноправових конфліктів, які знаходять свій
вираз через адміністративні делікти. Підвищена увага науков
ців до зазначеного правового явища зумовлена тим, що прова
дження у справах про адміністративні правопорушення, будучи
одним із видів адміністративноюрисдикційних проваджень,
являє собою самостійну юридичну діяльність, належна проце
суальна регламентація якої є необхідною передумовою закон
ності реалізації адміністративної відповідальності.
В науці адміністративного права існує однозначне положен
ня про те, що провадження у справах про адміністративні про
ступки відноситься вченими до адміністративноюрисдикцій
них проваджень адміністративного процесу. Узагальнення
висловлених в юридичній літературі точок зору науковців із
зазначеного питання дозволило зробити висновок, що адміні
стративноделіктне провадження формується у зв’язку із при
тягненням до адміністративної відповідальності та є здійсню
ваною в адміністративнопроцесуальній формі юрисдикційною
діяльністю державних органів, спрямованою на розгляд справ
про адміністративні правопорушення та застосування у разі
необхідності адміністративних стягнень (адміністративної від
повідальності), а також сукупністю врегульованих нормами
права відносин, які виникають при цьому. При цьому деякі
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науковці розглядають провадження у справах про адміністра
тивні правопорушення також як врегульований законом поря
док здійснення відповідних процесуальних дій, пов’язаних
з розглядом і вирішенням справ про адміністративні правопо
рушення, винесенням щодо винних законних і об’єктивних
постанов та їх виконанням. Крім того, аналіз запропонованих
вченими визначень провадження у справах про адміністратив
ні проступки дозволяє нам виділити дві основні точки зору на
змістовну характеристику провадження у справах про адміні
стративні правопорушення. Так, відповідно до першої — мета
провадження у справах про адміністративні проступки має
матеріальноправовий характер і полягає в основному у притя
гненні порушників до адміністративної відповідальності. Згід
но із другою точкою зору на змістовну сутність провадження
у справах про адміністративні проступки — мета адміністра
тивноделіктного провадження має процесуальний характер та
полягає у розгляді справи, встановленні об’єктивної істини
і прийнятті рішення відповідно до чинного законодавства.
Дослідивши наведені в юридичній літературі ознаки адміні
стративноделіктного провадження та узагальнивши їх, можна
виділити найголовніші з них: воно є одним із конкретних видів
адміністративноюрисдикційної діяльності процесуального
характеру, яке здійснюється як в позасудовому, так і судовому
порядку; цей вид провадження має місце за наявності адміні
стративноправових спорів, які є вираженням певної конфлікт
ної ситуації; адміністративноправові конфлікти проявляються
через адміністративні делікти; провадження у справах про
адміністративні проступки реалізується в особливих проце
суальних формах, основний зміст яких закріплено в КУпАП.
З урахуванням вищевказаних ознак можна навести таке
визначення адміністративноделіктного провадження як фор
ми реалізації адміністративної юрисдикції, яке являє собою
діяльність уповноважених державою суб’єктів щодо розгляду
і вирішення справ про адміністративні правопорушення та
прийняття передбачених по них рішень, яка регламентується
адміністративноделіктнопроцесуальними нормами і здій
снюється в адміністративнопроцесуальній формі.
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НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬСЯ РОЗВИТКОМ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО,КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЇ (ІКТ): ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ
ТА ВІДВЕРНЕННЯ
О. Г. Ганна,
старший викладач, аспірантка; 5325928
Державного університету
інформаційно"комунікаційних технологій,
О. Й. Гринкевич,
к.філос.н., доцент, с.н.с, професор кафедри
міжнародної інформації Університету «Україна»

Події 2011 р. на Півночі Африки, на Великому Близькому
Сході, а також т.зв. цифровий майдан в Україні лютого 2012 р.
наочно продемонстрували великі можливості, а також і небезпе
ки, що породжуються використанням новітніх технологій кому
нікації. …розглянемо питання, пов’язані з цими небезпеками.
Негативні наслідки використання новітніх ІКТ стають
можливими завдяки використання їх кримінальними та інши
ми асоціальними силами, націленими на організацію безладдя,
захоплення політичної влади у державі [див., наприклад: 1].
Проглядається вже відпрацьована технологія втручання
у внутрішні справи держав: намічається «жертва», яка засоба
ми ЗМК демонізується [див.: 2], в країні розхитуються опози
ційні або сепаратистські сили [див.: 3], діяльність влади з під
тримання порядку об’являється надмірно жорстокою [див.: 4];
західні ЗМІ і уряди формують «громадську» думку щодо
неприпустимості продовження владарювання чергового
«останнього диктатора»; створюється група (коаліція) «друзів
Лівії» (або «друзів Сирії») [див.: 5]…
Серед інших небажаних наслідків швидкого розвитку новіт
ніх ІКТ не можна не помітити того, що бурхливий розвиток
соціальних мереж стимулює ухід значної частини молоді у вір
туальне середовище… виникли і продовжують розвиватися
загрози, що стосуються дітей і молоді. Так, молоді користувачі
Інтернету можуть потрапити під дію кібербулінгу, грумінгу,
фішингу, фармінгу, стати невільним статистом або навіть жер
твою вербування з метою торгівлі дітьми, їх сексуальної екс
плуатації.
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Сучасні соціальні мережі набули, не абиякої популярності
і в Україні, за кількістю учасників вона посідає у Файсебукі
досить пристойне 63 місце.
Аудиторія ж соціальних мереж світу постійно зростає, вона
за станом на початок 2012 р. показана на рисунку 1 (діаграма
підготовлена за даними вказаних Інтернетресурсів).

Рис. 1. — Кількість користувачів соціальних мереж світу
на початок 2012 року

Попередження та відвернення небезпек, що породжуються
розповсюдженням новітніх ІКТ, потребує особливої уваги до
визначення відповідних ризиків, своєчасного нівелювання
викликів, нейтралізації загроз та ліквідації наслідків небез
пек, що стали реальністю. Більш докладно щодо того, що стос
ується діяльності з відвернення негативних проявів в інформа
ційнокомунікаційній сфері, можна знайти в наших поперед
ніх публікаціях [див., наприклад: 6].
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ХАТНЯ ТИРАНІЯ
Г. Гринкевич, О. Гринкевич, Ю. Ю. Гула,
ІІІ курс, група П–ІІІ (д), спеціальність«Правознавство»,
Кіровоградський інститут, к. тел.. (093)7461984,
І. М. Ткаченко,
ст. викладач, науковий керівник

Приказку «Б’є — значить, любить» придумали, очевидно,
не жертви домашнього насильства — вони занадто добре зна
ють смак тієї «любові». Знають і здебільшого про це мовчать.
На жаль, насильство в українській сім’ї досі залишається чи не
найбільшою родинною таємницею. Жертви «важкої руки»
благовірних в Україні ще бояться відкрито говорити про нару
гу над собою, наше суспільство ж не навчилося її різко засу
джувати, а кривдників — карати. А тим часом соціологічні
опитування свідчать: понад 44 відсотки населення України
потерпали від насильства в сім’ї упродовж свого життя, причо
му 30 відсотків зазнавали насильства в дитячому віці.
Кожну третю жінку в світі хоч раз в житті били, примушу
вали до статевого зв’язку або іншим чином принижували. Про
блема ускладнюється тим, що для більшості представниць
слабкої статі, насильство над ними — це питання табу, не обго
ворюваний ні з ким, ганебна реальність життя.
Насильство в сім’ї — будьякі умисні дії фізичного, сексу
ального, психологічного чи економічного спрямування одного
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члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії
порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як люди
ни та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду
фізичному чи психічному здоров’ю.
Те, що ситуація з хатньою тиранією в нашій державі набу
ває ознак епідемії, — вже не секрет. «Із початку року в Украї
ні зареєстровано майже 83 тисячі звернень щодо насильства
в родинах, — каже міністр у справах сім’ї, молоді та спорту
Равіль Сафіуллін. І, на жаль, мусимо констатувати, що це
лише вершина айсберга». Цифри вражаючі: третина жінок,
які потрапляють до травматологічних відділень лікарень, —
це жертви насильства в сім’ї; 30 відсотків усіх звернень до
міліції стосуються хатнього насильства. Щороку в Україні
через рукоприкладство благовірних гине близько тисячі жінок
(для порівняння: у Франції ця цифра сягає 140 осіб).
Нині на обліку за тиранію в родині перебуває близько 91 ти
сячі осіб. І правоохоронці кажуть: в Україні спостерігається
тенденція до збільшення випадків насильства у родинах —
щороку в середньому на десять відсотків. Скільки ж насправді
є покалічених душ і тіл — не береться сказати ніхто.
Тривалий час проблема насильства в сім’ї вважалася прерога
тивою усталених звичаїв та традицій і залишалася поза сферою
правового регулювання. Будьяке втручання у сімейні стосунки
з боку держави та суспільства вважалося порушенням таємниці
приватного життя та категорично не припускалося. Таке стано
вище призвело до певного свавілля у сфері сімейних відносин та
перетворення їх на область латентних правопорушень, які зали
шалися поза увагою компетентних органів державної влади.
Вперше на світовому рівні проблема сімейного насильства була
актуалізована завдяки активним спільним діям міжнародного
руху у захист прав жінок, оскільки саме жінки склали найбільш
уразливу та незахищену групу, що страждала від насильниць
ких дій з боку членів своєї родини (батьків, чоловіків, братів
тощо). Отже, на початковому етапі запобігання насильству в сі
м’ї увійшло в поле зору світової спільноти як складова подолан
ня насильства щодо жінок в цілому.
Ніколи чоловік, який любить свою жінку не підніме на неї
руку, справжній чоловік ніколи навіть не подумає заподіяти
фізичний біль матері своїх дітей. А якщо це відбувається —
немає ніякої любові, поваги і розуміння. Ось і виникає питан
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ня, а навіщо тоді жити з цією людиною? До чого може призве
сти таке життядо покаліченого тіла, порушення нервової
системи .. і душевної травми.

ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
О. О. Дембицький,
студент 3 курсу заочної форми навчання
Інституту права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко,
старший викладач, науковий керівник

Інтеграція України у європейське співтовариство, підви
щення рівня правозахисту залежить від засвоєння кращого
світового досвіду, імплементації міжнародних стандартів
в національне законодавство. Закріплення основних засад
реальної демократії — головна умова інтеграції України
в європейські процеси. Таким чином, актуальність досліджен
ня обумовлена потребою вирішення проблеми правового регу
лювання процесуального законодавства України, адаптації
зазначених норм до законодавства країн Європейського Союзу.
Україною 17 липня 1997 р. ратифіковано «Конвенцію про за
хист прав людини і основних свобод» від 4 листопада 1950 р.
Російський правознавець М.Л. Ентін з розміщених у статті 6
Конвенції елементів серед інших виокремлює процесуальні —
елементи права на справедливий судовий розгляд, що передба
чають реальну участь особи або її представника в розгляді
справи, змагальність сторін під час процесу, рівність сторін на
всіх стадіях судового розгляду та розумні строки розгляду.
З конвенційних вимог щодо права на справедливий судовий
розгляд, витікає, що реалізація права на справедливий судо
вий розгляд можлива лише при дотриманні певних умов, які
полягають у створенні належної судової процедури на підставі
вдосконалення змагальної моделі цивільного судочинства.
Принцип змагальності, закріплений Конституцією Украї
ни, ст. 129 якої передбачає, що однією з основних засад судо
чинства є змагальність сторін, свобода в наданні ними доказів
та в доведенні перед судом їх переконливості.
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Конкретний зміст і дію цього принципу як галузевого для
цивільного судочинства слід розкривати через норми Цивіль
ного процесуального кодексу України (далі — ЦПК). Елемен
тами змагальності є:
1) участь сторін у процесі;
2) обґрунтування ними вимог і заперечень; 3) повноваження
суду щодо забезпечення змагального процесу. Відповідно до
ч. 3 ст. 15 ЦПК у цивільному процесі треба вирізняти 3 види
судового провадження: наказне, позовне та окреме.
Аналізуючи законодавство, щодо вирішення справ видами
проваджень передбаченими сучасним законом, дозволяє зро
бити наступні висновки:
— функціонування принципу змагальності при розгляді та
вирішенні цивільних справ в порядку цивільного судочинства
залежить від виду провадження;
— принцип змагальності в цивільному судочинстві функ
ціонує лише при розгляді та вирішенні справ позовного прова
дження;
— законодавче обмеження дії положень щодо змагальності
при розгляді та вирішенні справ окремого провадження авто
матично перебудовує змагальну модель цивільного судочин
ства на модель слідчу, при цьому все ж таки наявність змагаль
них засад не виключається (заявники та інші заінтересовані
особи не позбавлені можливості надавати докази в обґрунту
вання своєї позиції);
— у зв’язку з безспірністю вимог, за якими може бути вида
ний судовий наказ, специфічним є і порядок розгляду заяв про
видачу судового наказу. Його специфічність полягає у тому,
що видача судового наказу проводиться без судового засідання
і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх
пояснень (ст. 102 ЦПК). Зазначена правова норма свідчить про
відсутність будьяких змагальних засад в наказному прова
дженні. Діяльність суду в наказному та окремому провадженні
відбувається поза змагальною моделлю цивільного судочин
ства, тільки в межах якої можливо здійснення правосуддя,
очевидним є висновок, справи окремого та наказного прова
дження не повинні входити до юрисдикції загальних судів та
розглядатися в порядку цивільного судочинства, але він
є результатом формального підходу до проблеми, яка дослі
джується.
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Аналіз позиції науковців з інших країн, координація діяль
ності теоретиків та практикуючих юристів є напрямом удоско
налення діяльності судів, який має дати позитивні результати.
За допомогою такого заходу можна було б запобігти прогали
нам, які мають місце у законодавстві.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙНОСТІ НОРМ
ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
О. С. Демченко,
5 курс, група 5"Ю"1, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 58"60"521,
С. Л. Шаверський,
ст. викладач, науковий керівник

Становлення ринкової економіки в Україні супроводжува
лося прийняттям нормативних актів, які, як правило, лобію
вали приватнобізнесові інтереси і не узгоджувались один
з одним. Розірвати цей «гордіїв вузол» мав Господарський
кодекс. Основне завдання його прийняття вбачалось у галузе
вій кодифікації норм господарського права в єдиному докумен
ті та визначенні єдиних правових засад господарювання
в Україні. Але прийнятий Кодекс не полегшив життя юристів
і комерсантів, а деякою мірою й ускладнив. Господарський
кодекс (далі ГК) виявився непридатним до застосування на
практиці.
ГК не виконав основного завдання: впорядкувати господар
ське законодавство, забезпечити його системність і узгодже
ність. Замість цього з’явився ще один нормативний акт, який
мають враховувати юристи у своїй діяльності. Так, зокрема,
якщо потрібно вирішити справу, пов’язану з діяльністю акціо
нерного товариства, то, крім Закону «Про господарські товари
ства» , необхідно враховувати ще й Господарський і Цивільний
кодекси України, які, власне, не мають суттєвої додаткової
інформації.
Кодифікаційний акт має бути новим за змістом, що замінює
велику кількість розрізнених правових актів. Саме таким мав
бути ГК. Насправді ж втратили чинність лише два закони, збе
реглася і навіть збільшилась кількість нормативноправових
актів у сфері господарського регулювання та всього лише за
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перші три роки дії, до ГК було внесено 19 змін. Слід зазначити,
що кодифікаційному акту має бути притаманна така ознака,
як сталість, яка не передбачає багаторазових щорічних змін.
ГК України не став також «правовим маяком», який би при
вів до єдиного знаменника господарське законодавство. Кодекс
реанімував застарілі проблеми, що потребували свого вирішення:
функціонування орендних підприємств; сутності колективної
власності, порядку управління підприємствами, систематиза
ція договорів та інше. ГК частково впорядкував вже чинне зако
нодавство щодо регулювання господарських відносин.
Нові проблеми виникли і на шляху узгодженості законодав
ства. Між Цивільним і Господарським кодексами виявлено
чимало протиріч, які потребують законодавчого усунення
й окремого дослідження. Дублювання в Цивільному кодексу
багатьох норм Господарського є ще однією підставою для кри
тичного погляду на збереження чинності останнього.
У ситуації, що склалася з господарським законодавством,
можливе й інше вирішення проблеми: прийняття нової, роз
ширеної редакції кодексу, яка б увібрала в себе основні норми,
що регулюють господарську діяльність. Але, враховуючи над
звичайно велику кількість цих норм, таке розв’язання проблеми
є хибним. Специфіка кодифікації господарського законодав
ства полягає у його комплексному характері та множинності
актів, що значно ускладнює її проведення. Крім того, цей
шлях не вирішує ключову проблему — дуалізм Цивільного та
Господарського кодексів.
Питання дуалізму права може бути вирішено шляхом ска
сування відповідного акта (його частини) або встановлення
взаємодії визначених нормативних актів (їх норм).
Вирішення проблеми співвідношення Цивільного і Госпо
дарського кодексів полягає, перш за все, у чіткому розмежу
ванні сфер правового регулювання обох кодексів. Щодо цього
питання «зламано вже чимало списів» і наслідком його уточ
нення може стати, зокрема, шлях вилучення з ГК деяких сфер,
що регулюються Цивільним кодексом.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
Наталія Демчишин,
здобувач кафедри конституційного адміністративного,
та фінансового права університету «Україна»

Державне нормування виробництва лікарських препаратів
являє собою комплекс вимог, узаконених відповідними доку
ментами, до якості лікарських засобів, допоміжних речовин
і матеріалів, технологічного процесу і лікарських препаратів
як до готового продукту. Неналежний склад лікарського пре
парату, неправильне його виготовлення чи дозування можуть
привести до зниження або втрати лікувального ефекту чи на
віть до появи токсичної дії лікарського препарату. Разом
з тим, на відміну від інших предметів споживання, якість
лікарських препаратів не може бути визначена хворим. Це
особливо підкреслює важливість державного нормування
виробництва і якості лікарських препаратів. Встановлення
правил проведення окремих операцій, норм якості і витрат
сировинних матеріалів, вимог до готового продукту не тільки
сприяє одержанню продукції високої якості, але й зменшує
матеріальні втрати, які особливо зростають при порушенні
технологічного режиму.
Нормування виробництва лікарських препаратів прово
диться в основному по чотирьох напрямках: обмеження кола
осіб, яким дозволяється готувати лікарські препарати; норму
вання складу прописів лікарських препаратів; нормування
якості лікарських засобів і допоміжних речовин, що викори
стовуються для виготовлення лікарських препаратів; норму
вання умов і технологічного процесу виготовлення лікарських
препаратів.
В «Основах законодавства України про охорону здоров’я»
сказано, що медичною і фармацевтичною діяльністю можуть
займатися тільки особи, що одержали відповідну фахову осві
ту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Єдині ква
ліфікаційні вимоги до осіб, що займаються певними видами
медичної і фармацевтичної діяльності, у тому числі в області
народної і нетрадиційної медицини, установлюються Міністер
ством охорони здоров’я України.
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Виходячи з цього, провізортехнолог керує роботою фарма
цевтів щодо виготовлення лікарських препаратів, контролює
виконання всіх технологічних вимог при їх виготовленні, здій
снює контроль за дотриманням санітарного режиму у виробни
чих приміщеннях відповідно до вимог Державного комітету
стандартів.
Таким чином, нормування якості лікарських засобів — це
процес встановлення і застосування стандартів.
Стандарт — це нормативний документ, розроблений і за
тверджений визнаним органом, у якому встановлені правила,
вимоги, загальні характеристики, що стосуються різних видів
діяльності чи їх результатів, для досягнення впорядкування
у визначеній області. Стандарти ґрунтуються на узагальнених
досягненнях науки, техніки, практичного досвіду і спрямовані
на досягнення оптимальної користі для суспільства. Лікарські
препарати готуються за стандартними прописами.
Відповідно, усі прописи на лікарські препарати поділяють
ся на офіцинальні, мануальні і магістральні. Офіцинальні про"
писи затверджуються державним законодавчим органом —
Фармакопейним комітетом МОЗ України. Ці прописи можуть
бути включені в Державну фармакопею — у фармакопейні
статті (ФС) чи в тимчасові фармакопейні статті (ТФС).
Мануальні прописи — стандартні прописи, багаторазово пере
вірені практичною медициною. Вони можуть бути включені
в спеціальні збірникимануали чи рецептурні довідники.
Магістральні прописи — прописи, призначені лікарем визна
ченому хворому.
Таким чином, склад лікарських препаратів визначається
відповідними прописами. Цей поділ на групи достатньо умов
ний, тому що окремі магістральні лікарські препарати, якщо
вони широко застосовуються, можуть виготовлятися в масово
му масштабі і стати офіцинальними.
На нашу думку, саме такий умовний поділ на групи є при
чиною зловживань у фармацевтичній галузі України, у зв’язку
з цим необхідно вдосконалити державне нормування препара
тів, залучаючи до контролю громадських контролерів, які
мають відповідну фармацевтичну освіту.
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ПРОЯВ ПОЛІТИЧНОГО ТА ІДЕОЛОГІЧНОГО
КОНСЕРВАТИЗМУ БІЛЬШОВИКІВ НА ТЕРЕНАХ
КОЛИШНЬОЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
О. В. Дергачов,
старший викладач циклової комісії теорії
та історії держави та права
Кіровоградський інститут розвитку людини, к. тел. 0664455644

Історія виникнення та еволюція «більшовизму» є суперечливим
явищем, коріння якого сягає 1903 року. Існуючі суперечки між
істориками, політологами та соціологами дають підставу говорити
про одну з найменш досліджених тем політичного та ідеологічного
консерватизму більшовиків в контексті теорії та практики.
У сучасних дослідженнях А. Портнова, С. Шевченка, С. Куль
чицького більшовизм розглядається, насамперед, у контексті
досліджуваних проблем еволюції та діяльності в політичній
сфері. На жаль, серед численних монографій та публікацій
немає наукових розвідок, у яких би предметно розглядався
консерватизм більшовиків.
Явище більшовизму унікальне оскільки містить консерва
тизм і модернізм, якого в Західній Європі того часу не було. Ідео
логами поєднання консерватизму і модернізму безпосередньо
були В. Ленін, А. Луначарський, Г. Крижанівський, А. Богда
нов. Ідейну основу більшовизму склали твори В. Леніна «Що
робити» та «Крок вперед два кроки назад» та ін. [2, 70–72].
Аналізуючи історичні факти, цілком очевидно, що консер
ватизм більшовиків присутній в ідейному плані, в тактиці дій
та в ставленні до політичних опонентів:
— більшовики поєднували максималізм революційної ідеї
та тоталітарного революційного світосприйняття — це було
пристосування монархії до сучасних умов;
— прояв консерватизму полягав в нетерпимості до анархії
і жорстких методах боротьби з ним та політичними опонента
ми. Яскравим прикладом є боротьба жорсткими методами зі
своїми опонентами: есерами, «Білим рухом», «Зеленим рухом»
та національнопатріотичними силами;
— більшовики захоплювались темою захоплення влади,
центральною ідеєю якої був державний переворот, який стосу
вався лише верхівки влади в державі [3, 28–30];
— Ленін — не демократ, він утверджував не принцип біль
шості, а принцип підібраної меншості. Сама організація партії,
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крайньо централізована, була вже диктатурою малих мас над
більшістю — це фактична заміна монарха і його прибічників;
— більшовики створили мілітаризовану та поліцейську дер
жаву, за способом управління, яка нагадувала стару Російську
імперію;
— ідея організації держави більшовиків полягала зверху,
а не знизу;
— більшовизм є вождизм нового зразка, він висуває вождя
мас, який має диктаторську владу [1, 59–62];
— диктатура пролетаріату, посилюючи державну владу розви
ває колосальну бюрократію, яка є більш сильнішою, ніж царська
бюрократія, і це є новий привілейований клас, що експлуатує
народні маси тими ж методами, що і в царські часи [2, 70–75];
— більшовики характеризувалися не поступністю своїм
ідеям та жорсткістю своєї політики як в середині партії так
і поза нею [1, 55–58].
Таким чином, можна стверджувати, що риси консерватизму
були притаманні більшовикам, а модернізм проявлявся лише
як зовнішній образ більшовицького руху. Погляди більшови
ків відрізнялись крайнім радикалізмом — вони віддавали
перевагу революції перед будьякими реформами, тому знева
жливо ставились до загальнолюдських цінностей. З огляду на
це, більшовизм відзначався нетерпимістю до інакомислення
(як поза так і в середині партії) та відмовою від компромісів.
У цьому і полягає відмінність більшовиків від інших револю
ціонерів того часу. Більшовизм, по суті справи, використав
російські традиції деспотичного управління зверху, проголо
сив диктатуру, більш схожу зі старим царизмом, відкинув сво
боди людини, які і раніше були невідомі народу. Тому більшо
визм є суто консервативною течією, і нічого спільного з лібе
ральними чи демократичними течіями немає.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Н. О. Драган,
ІІ курс, група ПЗ"21, спеціальність «Павознавство»,
Інститута права та суспільних відносин,
В. В. Галунько,
д.ю.н., доцент, науковий керівник

Україна сьогодні потребує якісну нову модель економіки,
в основі якої — висока продуктивність праці та ефективність
виробництва, активні інвестиції у впровадження технологіч
них інновацій, сприятливий діловий клімат для підприєм
ницької діяльності громадян.
Пріоритетом має стати гуманізація розвитку, забезпечення
нової якості життя людей, створення всіх необхідних умов для
максимального розкриття її творчого потенціалу.
Крім того, актуальність роботи підтверджується конститу
ційними положеннями, так як у відповідності до ст. 16 Консти
туції України «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання
екологічної рівноваги а території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного мас
штабу, збереження генофонду Українського народу є обов’яз
ком держави».
Для цього слід посилити заходи щодо охорони довкілля та
раціонального природокористування. Тому дослідження дер
жавно — управлінських рішень в екологічній сфері є на сьогод
ні надзвичайно актуальним та необхідним. Тим самим демокра
тичний і соціальний розвиток Українського суспільства в суча
сних умовах об’єктивно сприяє виділенню як одного із основних
напрямків держави — екологічну функцію. Зазначену проблему
вивчали провідні вчені О. В. Зайчук, В. І. Андрейцев, В. В. Га
лунько, В. К. Губарев, В. П. Пастухов, С. В. Ківалова. Поряд
з цим поза межами дослідження залишилися важливі аспекти
виникнення й розвитку держави в екологічній сфері.
Метою доповіді є апробація наукового дослідження щодо
розкриття змісту екологічної функції держави для умов право
вої соціальної правової держави, в якій будується громадян
ське суспільство.
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В юридичній літературі не має одностайності, щодо розуміння
економічної функції держави. Так в академічному курсі з Теорії
держави і права за редакцією О. В. Зайчук екологічна функція ви
значається як охорона навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів, відновлення нав
колишнього середовища. В свою чергу В. І. Андрейцев вважає, що
функції екологічного права — це основні напрямки впливу норм
екологічного права на волю і поведінку суб’єктів екологічних пра
вовідносин і забезпечення правопорядку в галузі використання
природних ресурсів, охорони навколишнього природного середо
вища, гарантування екологічної безпеки. Інший вітчизняний вче
ний В. В. Галунько до екологічної функції відносить питання
забезпечення екологічної безпеки людини, захист навколишнього
середовища. Також в юридичній літературі можна зустріти інше
визначення основних напрямків діяльності держави в екологічній
сфері: «Природоохоронна або екологічна функція — це регулю
вання процесу використання природних ресурсів, збереження
і відновлення природного середовища, вважає В. К. Губарев. Ціка
вим в цьому аспекті є точка зору С. В. Ківалова, який ототожнює
природоохоронну та екологічну функцію і відносить до її складу:
1) регулювання процесу використання природних ресурсів; 2) збе
реження і відновлення природного середовища життя людини.
Зазначений аналіз привів до висновку, що найбільш слуш
но зміст екологічної функції держави розкрили О. В. Зайчук,
В. І. Андрейцев, В. В. Галунько та П. Пастухов. Таким чином,
підтримуючи точки зору тільки що зазначених вище вчених,
а також власного праворозуміння вважаємо, що до основних
ознак екологічної функції держави відносяться:
– охорона навколишнього природного середовища;
– раціональне використання громадянами, органами держав
ної влади та суб’єктами господарювання природних ресурсів;
– забезпечення екологічної безпеки людини та правопоряд
ку в галузі використання природних ресурсів;
– гарантування екологічної безпеки громадян органами дер
жавної влади.
Отже, з урахуванням вище зазначених ознак, екологічна
функція держави — це основні напрямки держави по забезпе
ченні екологічної безпеки в країні, охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання фізич
ними і юридичними особами природних ресурсів.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Л. Ф. Думітрак,
ІІІ курс, група ПЗ"31,
Івано"Франківська філія університету «Україна»,
С. І. Кравченко,
науковий керівник

Праця є одним із основних джерел багатства, фактором зро
стання виробництва. Тому суспільство на всіх етапах розвитку
цікавило питання про ефективність використання робочої си
ли, оскільки доведено, що зростання безробіття на 1% скоро
чує ВНП на 2%.
На жаль, дане явище не оминуло Україну. Однією з корін
них соціальноекономічних проблем сучасного етапу розвитку
вітчизняної економіки та важливою характеристикою конку
рентоспроможності ринку праці є безробіття. Зменшення дже
рел доходів сімей при зростанні безробіття зумовлює деграда
цію споживання, зменшує попит на товари і послуги, звужує
податкову базу формування бюджету та реалізацію соціальних
програм. Зростання рівня безробіття призводить до збільшення
показників злочинності та суїцидів (згідно з дослідженнями,
зростання безробіття на 1% призводить до збільшення числа
самовбивств на 4,1%, кількості арештованих за кримінальні
діяння — на 5,7%). Безробіття становить загрозу стабільному
національному розвиткові та національній безпеці, оскільки
може виступати головною причиною соціальноекономічної
дестабілізації серед працівників великих промислових та клю
чових у життєзабезпеченні країни підприємств (особливо
військовопромислового комплексу) або ж добре організованих
професійних груп (вчителі, лікарі, шахтарі, енергетики тощо).
Безробіття стає фактором дестабілізації і у тому випадку, коли
суттєво зростає кількість осіб, які упродовж тривалого часу
шукають роботулюди знаходяться у відчаї, погано контролю
ють свою поведінку і здатні на будьякі погрозливі вчинки,
у тому числі й антиурядові акції. Отже, дане питання є надзви
чайно актуальним на сьогоднішній день і потребує приділення
значної уваги з боку держави для врегулювання основних
недоліків. Безробіття — це соціальноекономічне явище,
пов’язане з перевищенням пропозиції робочої сили відносно
попиту на неї, стан зайнятості частини економічно активного
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населення. Стан безробіття базується на трьох критеріях, які
повинні задовольнятись одночасно:
— «без роботи», тобто відсутність роботи за наймом або само
зайнятості;
— «готовність і здатність працювати у даний час»;
— «пошук роботи»
Трансформаційні процеси в економіці країни призводять до
негативних наслідків на ринку праці регіонів і держави в ціло
му. Виділяють такі причини виникнення безробіття:
— спад економіки і відповідне скорочення сукупного попи
ту на робочу силу;
— структурні зрушення;
— важкі умови праці;
— нерегулярна чи взагалі відсутня виплата заробітної плати;
— обмежена кількість робочих місць;
Виникнення безробіття тягне за собою такі наслідки:
— зростання кількості психічних захворювань;
— зменшення ВНП;
— падіння життєвого рівня населення;
— зростання витрат на допомоги безробітнім.
Попри всі негативні наслідки, безробіття має й позитивні
свої сторони:
— підвищення соціальної цінності робочого місця;
— збільшення особистого вільного часу та свободи вибору
місця роботи;
— зростання соціальної значимості й цінності праці;
— зростання конкуренції між працівниками;
— стимулювання підвищення інтенсивності і продуктивно
сті праці;
— можливість для безробітного використати перерву в зай
нятості для перенавчання, підвищення рівня освіти.
Щодо долання причин безробіття, то, на мою думку, вони
мають регулюватися державою — починаючи від професійної
орієнтації молоді та завершуючи принципами регулювання
оплати праці.
Зростання можливостей економіки щодо забезпечення робо
чими місцями відчутно особливо у сфері підприємництва. Що
до розширення зайнятості на селі, то воно пов’язане з підтрим
кою й заохоченням розвитку видів діяльності на сільських
територіях, що підтверджується досвідом зарубіжних країн
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[5, 94], а також створення сприятливого соціального середови
ща для підвищення престижу та мотивації праці, насамперед
у молоді, привабливих умов для проживання у сільській міс
цевості, зупинення руйнації об’єктів соціальної інфраструкту
ри. Необхідно створювати соціально економічні та правові
умови для сприяння зайнятості на селі, збільшення престиж
них робочих місць у галузях сільського господарства і соціаль
ної інфраструктури відповідно до потреб села. Враховуючи
сезонний характер сільськогосподарської праці, слід забезпе
чити умови для рівномірної зайнятості протягом року.
Таким чином, проблема безробіття в Україні набуває особ
ливої актуальності і потребує глибокого наукового аналізу та
вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які
можуть використовуватися для розробки і реалізації ефектив
ної соціальноекономічної політики, направленої на забезпе
чення продуктивної зайнятості економічно активного насе
лення країни і зменшення рівня безробіття до мінімального
соціальнодопустимого рівня.

СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ
Т. М. Жабченко,
Курс 4, ПЗ"41,
М. Г. Марченко,
старший викладач Кафедри цивільного, господарського
та кримінального права інститут права
та суспільних відносин, науковий керівник

Господарський суд міста Києва — місцевий спеціалізований
господарський суд першої інстанції загальної юрисдикції, роз
ташований в місті Києві, юрисдикція якого поширюється на
місто Київ.
Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх
господарських спорів, що виникають між юридичними особа
ми, державними та іншими органами, а також у розгляді справ
про банкрутство.
Організація і діяльність господарського суду визначаються
Конституцією України, міжнародними договорами, Господар
ським процесуальним кодексом України, Законом України
«Про судоустрій і статус суддів», та іншими законодавчими
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актами України, згода на обов’язковість яких надана Верхов
ною Радою України.
Господарські суди є спеціалізованими судами в системі су
дів загальної юрисдикції.
Господарські суди становлять єдину триланкову систему
спеціалізованих судів, яку складають:
1. Вищий господарський суд України.
2. Апеляційні господарські суди;
3. Місцеві господарські суди;
Місцевими господарськими судами є господарський суд Ав
тономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст
Києва і Севастополя — 27
Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.
Апеляційні суди є другою ланкою у системі господарських
судів України.
Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо
рішень місцевих судів, як суди першої інстанції у господарських
справах, що віднесені до їх підсудності законом, а також перегля
дають рішення у зв’язку з ново виявленими обставинами.
Вищі спеціалізовані суди вивчають та узагальнюють судову
практику, дають рекомендаційні роз’яснення з питань засто
сування законодавства, а також здійснюють інші повноважен
ня, надані їм законом.
Найвища ланка у системі господарських судів — Вищий
господарський суд України, що є судом касаційної інстанції.
Рішення Вищого господарського суду можна оскаржити у Вер
ховному суді України.
Верховний суд України — є найвищім судовим органом
у системі судів загальної юрисдикції.
Президент України за поданням Голови Вищого господарського
суду України може утворювати інші місцеві господарські суди
(міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо).
Законом встановлено деякі особливості діяльності Господар
ського суду міста Києва, цей суд уповноважений розглядати
деякі спори, які мають виключну підсудність та не можуть роз
глядатися в будьякому іншому господарському суді України.
На сьогоднішній день проблема нашої судової системи поля
гає в тому, що більшість навантаження йде на місцеві суди,
оскільки там дуже велика кількість справ. І судді не мають
можливості досконало вивчити кожну справу.
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Необхідно збільшити кількість суддів в місцеві господарсь
кі суди, а не в Верховний Суд України.
Відповідно до господарського процесуального кодексу, у гос
подарських судах функціонує автоматизована система доку
ментообігу, що забезпечує об’єктивний та неупереджений роз
поділ справ між суддями з додержанням принципів черговості
та рівної кількості справ для кожного судді.
І це є дуже важливим, оскільки завдяки цій автоматизова
ній системі документообігу, ймовірність корупції в судовій
системі значно зменшиться.

ПОЗОВ У СУДОВОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
О. А. Желтікова,
група ПЗ"42, Інститут права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко,
науковий керівник, старший викладач

Актуальність вибраної теми полягає в успішному вирішені зав
дань, що стоять сьогодні перед країною в політичній, соціальній
і економічній сферах, багато в чому залежить від здійснення пра
восуддя на засадах верховенства права, що забезпечує захист га
рантованих Конституцією України та законами прав і свобод лю
дини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб,
інтересів суспільства та держави. Актуальність теми дослідження
обумовлена також тим, що захист конституційних прав свобод
людини та громадянина у формі господарського судочинства забез
печується сукупністю і системою процесуальних дій суду та учас
ників процесу, які ґрунтуються на нормах господарського проце
суального кодексу, в яких відтворено позовну форму захисту.
Позов — це спрямована через суд вимога позивача до відпо
відача, про захист порушеного або оспорюваного суб єктивного
права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється
у визначеній законом процесуальній формі.
Матеріальноправова сторона позову (вимога позивача до
відповідача) хоча виникає ще до порушення провадження
у справі, але тільки з порушенням провадження у справі в гос
подарському суді набуває господарськопроцесуального харак
теру як складова частина позову.
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Процесуальноправова сторона позову — це вміщена в ньо
му вимога до господарського суду про захист права зі спірних
правовідносин.
Позов складається з трьох частин (елементів): 1) Предмет
позову. Це матеріальноправова вимога позивача до відповіда
ча, відносно якої суд повинен винести рішення. 2) Підстава
позову. Це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
3) Зміст позову. Це вид судового захисту, якого потребує пози
вач від суду.
Відповідач має право після одержання ухвали про порушен
ня справи надіслати: господарському суду — відзив на позовну
заяву та всі документи, що підтверджують заперечення проти
позову; позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору,
який бере участь у судовому процесі, — копію відзиву. Відзив
підписується повноважною особою відповідача або його пред
ставником.
Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його
заступника, який подав позов, або зі своєї ініціативи має право
вжити заходів до забезпечення позову. Заходи, які вживають
ся судом для забезпечення позову, здійснюються з метою забез
печення виконання рішення господарського суду, але тільки
в разі необхідності, оскільки безпідставне вжиття таких захо
дів може призвести до порушення прав і інтересів відповідача
та заподіяти йому матеріальну шкоду.
Забезпечення позову допускається в будьякій стадії прова
дження у справі, якщо невжиття таких заходів може ускладни
ти чи зробити неможливим виконання рішення господарського
суду. Законодавство не встановлює переліку господарських
спорів або обставин, за яких вживаються заходи до забезпечен
ня позову. Тому господарський суд у кожному конкретному
випадку приймає відповідне рішення з цього приводу на основі
всебічного аналізу всіх обставин справи та доказів.
Отже, можна сказати, що діяльність господарського суду по
розгляду і вирішенню спорів про право здійснюється у встано
вленій законом процесуальній формі, яка забезпечує заінтере
сованим у результаті спору сторонам певні правові гарантії
правильності вирішення спору, рівності процесуальних прав
і процесуальних обов’язків сторін, зобов’язує господарський
суд розглядати й вирішувати спори у суворій відповідності
з нормами господарського процесуального права на підставі
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правильного застосування норм матеріального права, встано
влювати суттєві для справи обставини і виносити законні та
обґрунтовані судові рішення.

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО,ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ
М. К. Закурін,
голова Господарського суду Херсонської області,
здобувач кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету біоресурсів
і природокористування (НУБіП)

В сучасних реаліях, коли йде розвиток системи господарсь
кого судочинства, на основі новітнього Закону України від
7 липня 2010 р. № 2453VI «Про судоустрій і статус суддів»
реальний стан реалізації господарського правосуддя в Україні
потребує удосконалення.
На основі аналізу думок на цю проблематику вчених та
практиків, а також власного досвіду, вважаємо, що вдоскона
лення адміністративноправового регулювання діяльності гос
подарських судів має здійснюватись у наступних напрямках:
— поперше, подальша адаптація вітчизняного законодав
ства до вимог основоположних принципів міжнародних судо
вих органів та Рекомендація № R (94) 12 Комітету Міністрів
країнучасниць Європейського Союзу стосовно незалежності,
ефективності і ролі суддів від 1994 року, Європейська Хартія
про статус суддів від 1998 року, Загальної Хартії суддів від
1999 року;
— подруге, удосконалення формування кадрової політики
стосовно добору суддів господарських суддів та державних
службовців апарату господарських судів: а) удосконалення
процедур підбору посадових осіб за якою стоять фахові знан
ня, розуміння обов’язку судді, б) запровадження психологіч
ного тестування кандидатів при доборі суддів, яке має стати
надійним кордоном, що забезпечить охорону системи судо
чинства від осіб, які за своїми психологічними чинниками не
можуть працювати суддями; в) розвиток засад ефективного
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адміністрування в суді, зокрема усі новопризначені працівни
ки суду мають проходити курс програми орієнтації і адапта
ції; щорічна оцінка виконання державними службовцями
суду покладених на них обов’язків; г) більш детальне регулю
вання адміністративноправового статусу меж суддів, які
обіймають адміністративні посади;
— потретє, деталізація адміністративних процедур і пра
вил здійснення організаційної роботи у сфері забезпечення
функціонування господарського судочинства, більш детальне
законодавче урегулювання питання фінансового, матеріально
технічного забезпечення судів.
Отже, напрямками удосконалення адміністративноправо
вого регулювання діяльності господарських суддів є система
правових та організаційних заходів пов’язаних із подальшою
адаптацією вітчизняного законодавства до вимог законодав
ства Європейського Союзу, кадровою політикою, деталізацією
адміністративних процедур та матеріальнотехнічним забезпе
ченням діяльності господарських судів.
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МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Д. А. Камолих,
5 курс, група ПЗ"51, Інститут права
та суспільних відносин Університет «Україна»,
В. В. Галунько,
науковий керівник, д.ю.н., доцент

Правова система має у своєму складі постійні та змінні еле
менти, які знаходять свій розвиток і розповсюдження у пло
щині певних рівнів (правової системи). Проте викликає інтерес
питання, яким чином відбуваються процеси всередині право
вої системи в процесі її функціонування і що змушує правову
систему еволюціонувати, тобто змінювати хід і напрям свого
розвитку. На наше переконання, відповідь на це питання
можна одержати, звернувшись до характеристики механізмів
функціонування правової системи.
Під поняттям «механізму» ми розуміємо систему засобів, за
допомогою яких відбуваються внутрішньосистемні процеси,
що зумовлюють зміни у процесі розвитку правової системи.
Тобто, це всі ті об’єктивні та суб’єктивні чинники, які характе
ризують правову систему як динамічне явище. Вивчивши юри
дичну літературу з теорії держави і права ми дійшли висновку,
що функціонування правової системи здійснюється в результа
ті співвідношення та взаємодії наступних механізмів: об’єк
тивного, суб’єктивного та формально визначеного.
Об’єктивний механізм функціонування правової системи
являє собою пояснення співвідношення таких категорій як
«сучасний стан суспільних відносин» та «фактичний стан ін
струментарію правового регулювання». Інакше кажучи, об’єк
тивний механізм відображає здатність права регулювати сус
пільні відносини в процесі та після змін економічних формацій
в цілому та соціальному житті суспільства зокрема. Державно
правові явища, виходячи на якісно новий рівень свого розвитку,
потребують в результаті перетворень більш сучасного, пристосо
ваного до нових умов життя, інструментарію їх врегулювання.
А «право», у свою чергу, має висунути власні «пропозиції» для
розв’язання проблеми, що виникла. Результатом таких «пропо
зицій» є поява нових норм права, їх зміна та доповнення, а інколи
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і взагалі скасування. Саме взаємозв’язок між розвитком сус
пільних відносин та якісним показником регулювання їх з боку
правових явищ, тобто здатність «права» швидко реагувати на
зміни у соціальному житті, і відображається у об’єктивному
механізмі функціонування правової системи.
В свою чергу, дія суб’єктивного механізму функціонування
правової системи необхідно, перш за все, тісно пов’язана з існу
ванням об’єктивного, а саме: суб’єктивний механізм функціо
нування правової системи — це прояви суб’єктивного бачення
розв’язання певного питання у відповідній нормі права; саме
суб’єкти правовідносин є тією проміжною ланкою, яка забез
печує процес реагування з боку «права» на зміни у розвитку
суспільних відносин. Адже всі зміни суспільного життя та про
цеси їх врегулювання знаходять своє відображення у свідомо
сті людини, яка, в свою чергу аналізує наскільки повно чинні
норми права регулюють суспільні відносини. В цьому аспекті
і вбачається нерозривна єдність об’єктивного та суб’єктивного
механізмів функціонування правової системи.
Людина здійснює підбір найбільш гармонійного діючих еле
ментів системи з метою досягнення цілей її існування — регу
лювання, охорони та захисту суспільних відносин. Правова
система в свою чергу є тим «інструментом», за допомогою яко
го досягається мета.
Незважаючи на те, що, на перший погляд, дія цих двох
механізмів функціонування правової системи — об’єктивного
і суб’єктивного, може забезпечити в повній мірі регулювання
суспільних відносин правовим інструментарієм, існує ще один
механізм — формально визначений, який, на наш погляд,
являється своєрідною процесуальною гарантією забезпечення
правильного вирішення проблеми, яка знаходить свій прояв у
життєвій ситуації.
Отже, об’єктивний і суб’єктивний механізми тісно переплі
таються між собою і доповнюють одне одного, а формально виз
начений механізм є своєрідною «стежиною» (шляхом), на якій
розвиток і взаємодія об’єктивного і суб’єктивного механізму
може забезпечити досягнення результату — прийняття закон
ного рішення, з дотриманням відповідних процесуальних га
рантій, встановлення режиму законності та забезпечення пра
вопорядку.
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ПРОБЛЕМИ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ
Д. О. Карабін,
III курс, група ПЗ"31, cпеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
науковий керівник, к.ю.н.

Одним із головних факторів зростання проституції в Украї
ні є убожіння народу і на цій основі падіння суспільної моралі.
Кількість повій і попит на них зростають, а боротьба з цим
негативним явищем належним чином не здійснюється.
Згідно із законодавством під проституцією розуміється
систематичне надання сексуальних послуг з метою отримання
доходу (ст. 303 КК України). У сучасному суспільстві прости
туція вважається аморальною поведінкою. Що ж до її визнан
ня правопорушенням існують різні погляди: від визнання її
злочином (частина мусульманських країн) до дозволу при дот
риманні певних правил зайняття проституцією (так звана
регламентація). В Україні систематичне зайняття проституці
єю вважається злочином (ст. 303 КК України).
Проте основним негативним чинником поширення прости
туції є значне зниження моралі суспільства. А це означає, що
суспільство погоджується з аморалізмом і це безпосередньо
негативно впливає на підлітків і молодь. На жаль, нині спосте
рігається тенденція до збільшення кількості повій і підвищен
ня попиту на них, а наступальної боротьби з цим явищем
достатньою мірою не ведеться.
Дослідження питання про соціальну небезпеку проституції
та інших складових елементів сексбізнесу має велике наукове
і практичне значення. Правильне його вирішення дозволить
знайти оптимальні шляхи протидії цьому явищу, визначити
однозначне ставлення до нього в суспільстві.
На жаль, в Україні сьогодні проституція має всі умови для
подальшого підпільного поширення. Із метою встановлення
над нею контролю із боку держави, на нашу думку необхідно
прийняти необхідну прийцяти спеціальний закон у сфері запо
біганні проституції.
Систематичне порушення правил заняття проституцією, су
тенерство, примусове втягнення у таку діяльність осіб, незалежно
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від їх віку або статі, посередництво зі сторони приватних осіб —
повинні передбачати сувору кримінальну відповідальність.
Запропонований шлях зменшення соціальної небезпеки прос
титуції повністю відповідає вимогам керівних принципів, на
працьованих другою Міжнародною консультацією по ВІЛ/СНІДу
та правах людини, яку було організовано Управлінням Верховно
го комісара ООН із прав людини і ЮНЕЙДС.
Ними, зокрема, державам пропонується декриміналізувати
законодавство, яке стосується роботи дорослих осіб у сфері
надання сексуальних послуг, не пов’язаних із заподіян
ням,шкоди. Надалі держави мають шляхом упровадження
засобів правового регулювання забезпечити дотримання пра
вил гігієни і безпеки із метою захисту працюючих у цій сфері
та їх клієнтів, включаючи підтримання безпечної сексуальної
поведінки при наданні сексуальних послуг.
Тільки у такому випадку з’явиться реальна можливість
протидіяти цьому явищу, забезпечити дотримання прав і сво
бод людини у сексуальній сфері. Реалізація такого підходу
у повсякденному житті, на наш погляд, надасть можливість не
лише упорядкувати проституцію, але й, певною мірою, допо
може запобігти процесу нелегальної міграції з боку жінок,
котрі прагнуть їхати за кордон, щоб там працювати у будинках
розпусти.
Звичайно, правові заходи запобігання проституції повинні
здійснюватися у сукупності із соціальноекономічними, куль
турноосвітніми, а також профілактичнороз’яснювальною ро
ботою про шкоду такої діяльності для здоров’я людини, контр
пропагандою культу сексу і насильства, вихованням у підрос
таючого покоління правильного розуміння питань статевих
відносин.
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МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ РОЗВИТОК
В УКРАЇНІ
Олена Карась,
аспірант кафедри міжнародної економіки
Тернопільський національний економічний університет

Комп’ютерні системи бронювання мають великий вплив на
всю туристичну сферу, оскільки надають не тільки авіа послуги,
але й послуги проживання в готелях, оренду автомобілів, круїз
ні поїздки, інформацію про місце перебування, повідомлення
про погодні умови, автобусне і залізничне сполучення. Сфера
туризму ідеально пристосована для впровадження сучасних
інформаційних технологій. Для неї потрібні системи, які у най
коротший термін надають відомості про доступність транспорт
них засобів, забезпечують швидке резервування, внесення
коректив, вивільнення засобів і автоматизацію вирішення допо
міжних задач при наданні послуг по перевезеннях; паралельне
формування таких документів, як квитки, рахунки і путівники,
забезпечення розрахунковою і довідковою інформацією.
Загальними особливостями інформаційних технологій
туристичних фірм є автоматизація процесів планування, облі
ку і управління основних напрямків діяльності тур фірми.
Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність
наступних основних підсистем: управління фінансами, управ
ління матеріальними потоками, управління обслуговуванням,
управління якістю, управління персоналом, управління збу
том, аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів, управ
ління маркетингом і т.д.
Найбільшою популярністю бронювання послуг через мере
жу Інтернет користуються:
1) авіаквитки — їх бронювання входить в трійку найпопу
лярніших покупок через глобальну мережу. При бронюванні
авіаквитків відвідувач сайту вводить початковий і кінцевий
пункт авіа перельоту і його дату, в результаті отримує інфор
мацію про всі авіарейси, які підходять під заданий опис. Вихо
дячи із цієї інформації приймається рішення про бронювання;
2) готелі — при бронюванні в будьякій системі відвідувачу
надається опис готелю і тарифи на послуги. Наступним етапом
є форма бронювання номеру готелю;
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3) автомобілі — є одним із популярних направлень бронюван
ня через Інтернет, яке на Україні практично не розвинене [1].
Активне впровадження сучасних інформаційних техноло
гій в діяльності туристичних підприємств є необхідною умо
вою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, опера
тивність і висока швидкість обробки та передачі інформації
визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері.
Користуючись онлайн бронюванням або послугами транс
портних компаній подорожуючим доступний широкий вибір
способів оплати: електронною валютою, платіжними картами
та за безготівковим розрахунком. До комп’ютерних систем
бронювання транспортних послуг підключений еквайрінг про
відних вітчизняних банків.
В Україні функціонує досить потужний транспортний ком
плекс [2], який включає: 6 залізниць, які об’єднують біля 2000
лінійних підприємств, що працюють на залізничних магі
стралях з експлуатаційною довжиною 22,8 тис. км; понад 800
автотранспортних підприємств і більше 1 млн. автотранспорт
них засобів; 170 тис. км автомобільних доріг; 19 торгових мор
ських і 12 річкових портів, більше 1500 суден; близько 1000
літаків і гелікоптерів, 34 аеропорти. У підсумку, можна вести
мову про те, що транспортна система України повинна відпові
дати сучасним вимогам суспільства та національної безпеки,
мати розгалужену інфраструктуру для надання всього ком
плексу транспортних послуг. Основним фактором взаємодії різ
них видів транспорту є інформаційне забезпечення, яке у пов
ному обсязі спроможне організувати роботу, надавши при
цьому найефективніше та найоптимальніше економічне рі
шення для кожного виду транспорту.
Література
1. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія,
методологія, практика: Монографія. — К. : Київ. нац. торг. — екон.
унт, 2008. — 493 с.
2. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Загальний курс транспорту.
Книга 2. Навчальний посібник. — К., Арістей, 2007. — 504 с.
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ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
О. В. Карнарук,
ІIІ курс, ЗПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», тел. 099"532"59"79,
В. І. Олефір,
науковий керівник, д.ю.н., професор

У сучасних умовах розвитку процесів глобалізації та інтер
націоналізації європейські банки стали важливими фінансови
ми посередниками, котрі забезпечують фінансовими ресурса
ми учасників міжнародних відносин. З метою більшого охо
плення ринку, європейські банківські установи пропонують
поряд з традиційними, і нові види послуг: лізинг, факторинг,
інформаційне забезпечення, випуск пластикових карток та ін.
Розвиток інтеграційних процесів в повній мірі базується на
інтернаціоналізації банківської діяльності, котра стала розви
ватися особливо інтенсивно у другій половині XX століття.
В умовах жорсткої конкуренції американські банки прагнули
розширити свою зарубіжну діяльність і, перш за все, у країнах
Західної Європи. В період проникнення в Європу американсь
ких банків, місцеві банки були ще в процесі свого становлення
і їх діяльність була спрямована, в більшості, на освоєння вну
трішніх ринків, чому сприяли й інтеграційні процеси, що за
початковувались в Європі. Освоєння зарубіжних ринків банка
ми Західної Європи стало здійснюватися пізніше — з другої
половини 60х років.
Із середини 70х років екстенсивний шлях освоєння зару
біжних ринків банками провідних економічних центрів —
США, Західної Європи, Японії змінився на інтенсивний, мі
нявся сам характер діяльності зарубіжних банків. Завдячуючи
процесам концентрації і централізації банки Західної Європи
суттєво підвищили свої можливості щодо створення широкої
зарубіжної мережі.
П`ять причин інтернаціоналізації виділяє в своїх працях
П. Калліер: поперше, банки почали виходити на зарубіжні
ринки за своїми клієнтами, відкриваючи там філії та відділення.
Подруге, банки, відчуваючи на своїх вітчизняних ринках знач
ну конкуренцію, були змушені розширювати свою діяльність на
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зарубіжних ринках, де конкуренція була слабшою. Потретє,
банки, розширюючи діяльність на міжнародних ринках, могли
використовувати власні продукти за відносно низьку вартість.
Почетверте, до інтернаціоналізації спричинила також потреба
країн в розширенні світових ринкових зв`язків. Поп`яте,
банки, розширюючи свою діяльність, могли позичати капітал
там, де він був найдешевший.
Можна стверджувати, що процес інтернаціоналізації бан
ківської діяльності призвів до зміни традиційних підвалин
в банківських системах країн та зростання їх концентрації.
Передумовами інтеграційних процесів у банківському сек
торі країн Західної Європи, на нашу думку, стали економічні
процеси, зокрема:
– тісні торговельні відносини;
– відносна наближеність законодавства, особливо в еконо
мічній та фінансовій сферах;
– активна участь у спільних економічних проектах та інсти
туціях;
– порівнюваний рівень показників економічного розвитку;
– дотримання визначених (взаємно узгоджених) критеріїв
конвергенції.
Процес банківської інтеграції в найбільш вираженій формі
спостерігається в міжнародних банківських центрах, таких як
Лондон, Париж, ФранкфуртнаМайні та ін. Тут іноземні
банки інтегровані в національні кредитні системи, відбуваєть
ся їх злиття між собою та з місцевими банками. Банківська
інтеграція об’єднує національні банківські ринки в єдиний ри
нок, в межах якого забезпечується можливість відкриття бан
ківкраїн членів співтовариства та надання усього спектру бан
ківських послуг.
На сучасному етапі економічного розвитку європейські
банки займають лідируючі позиції. Так, серед 847 банків світу
з балансовою вартістю понад 100 млрд.дол., на початок XXI сто
ліття, більша половина — європейські. Серед 25 найбільших
банків світу 14 — банки країн Євросоюзу, загальна сума їх
активів у 2001р. становила 7733,13 млрд.дол., або 52,8%
загальної суми активів 25 банків світу.
Першу позицію серед банківських установ Євросоюзу зай
має британський HSBO Holding (станом на 1 липня 2001 ро
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ку), який за розмірами активів займав шосте місце серед 25
найбільших банків світу, за розмірами ринкової капіталізації —
друге місце.
Друга позиція серед банківських установ Євросоюзу нале
жить німецькому Deutsche Bank, який зайняв у 2001 р. серед
банків Західної Європи перше місце за загальним обсягом
активів і третє — серед 25 найбільших банків світу. Deutsche
Bank в 2000 році зайняв перше місце в світі, а в 2001 році —
друге місце за обсягами діяльності на форексному ринку світу.
Важливою рисою діяльності західноєвропейських банків
була висока ступінь концентрації. Так, в 1985 році на 4 най
більших банки Великобританії (Barclays, National Westmini
ster, Midland I Lloyds) припадало близько 40% вкладів та 50%
кредитів країни, тоді як в 4 найбільших банках Німеччини цей
показник складав близько 10%, Франції — близько 20%.
Частка п’яти найбільших банків в сумарних активах
у 2005 році складала в: Німеччині — 19,4%, Великобританії —
45,50%, Франції — 40,80%. Понад 50% припадало на п’ять
найбільших банків : Італії — 50,50%, Іспанії — 51,80%, Бель
гії — 75,80%, Нідерландів — 82,90%. При цьому характерно,
що дохідність капіталу найвищою була у Великобританії
(19,4%), Іспанії (18,0%), Бельгії (17,2%), тоді як в Німеччині
вдвічі менша (9,5%).
Аналіз ступеню концентрації діяльності банків ЄС показав,
що найвища ступінь концентрації характерна для банківських
систем Бельгії та Нідерландів (понад 70%). Висока концентра
ція характерна для найбільших банків Іспанії та Італії (близь
ко 50%). Нижчий рівень концентрації притаманний Німеччині,
Франції та Великобританії — менше 50%.
Аналізуючи ці показники, приходимо до висновку, що сучас
ною рисою банківської системи Європи є її належність до домі
нуючої групи банків. Кількість цієї групи в певній мірі зале
жить від ступеня відкритості банківської системи. Наведені
дані свідчать, що Великобританія, Німеччина та Франція,
маючи найбільш відкриті банківські системи, найменше зале
жать від найбільших банків. Це є позитивним явищем.
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ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
О. Ю. Козак,
III курс, група ПЗ"31,
спеціальність «Правознавство»,
Івано"Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
науковий керівник, к.ю.н.

На сьогодні питання про направлення хворих на алкоголізм
на примусове лікування вирішується у законодавстві досить
суперечливо. Вчені вже давно вказували на те, що умови, в яких
відбувається примусове лікування хворих на алкоголізм дуже
нагадують умови відбування покарання у виді позбавлення волі.
Не зважаючи на те, що спершу законодавство, яке стосува
лося примусового лікування хворих на наркоманію, розвива
лося паралельно з відповідним законодавством щодо хворих на
алкоголізм, на сьогодні воно суттєво відірвалося і випереджає
останнє. Крім того, одразу відзначимо, що законодавство, що
стосується примусового лікування хворих на наркоманію, як
це не парадоксально, є більш гуманним і таким, що в більшій
мірі узгоджується з міжнародними стандартами примусового
надання медичної допомоги.
Законодавством України встановлено,що особи, які злов
живають алкоголем, в примусовому порядку повинні прямува
ти до спеціалізованих медичних установ для проходження кур
су лікування від алкоголізму.
Згідно із законодавством термін проходження курсу лікування
від алкоголізму або наркоманії встановлюється комісією лікарів
психіатрів (наркологів) і не може перевищувати шести місяців.
За статистикою в Україні алкоголіком стає 1 з 10 українців,
що вживають алкоголь. За останніх 10 років кількість осіб, які
знаходяться в залежності тільки від пива, зросла в 10–12 разів.
А загальний показник вживання алкогольних напоїв в Украї
ні досяг відмітки в 12 літрів 1 людини в рік.
За даними голови Національної ради з питань охорони здо
ров’я при Президентові України, в країні щорічно через алко
голізм вмирають більше 40 тисяч чоловік.
Головний психіатрнарколог Київської області повідомив, що
в Україні офіційно зареєстровані і поставлені на наркологічний
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облік 700 тис. чоловік. В той же час точної цифри людей з алко
гольною залежністю немає.
На сьогоднішній день 40% дітей від 14 до 18 років вже при
охотилися до алкоголю, і це при тому, що алкогольні напої осо
бам до 18 років продавати заборонено.
Крім того, фіксується близько 25–30% випадків дитячої па
тології новонароджених, і причиною тому найчастіше є вжи
вання алкоголю батьками.
З невідомої причини вважається, що примусове лікування
осіб згідно зі ст. 14 КК є медичним заходом.На нашу думку це
не так. Медицина взагалі і психіатрія зокрема., не знають
інших медичних підстав для застосування примусового ліку
вання, окрім станів, які загрожують життю. Лікування в та
ких випадках здійснюється за життєвими показниками, без
згоди хворого, його законних представників,або інших випад
ків передбачених законодавством.
Оскільки, примусове лікування осіб з алкоголізмом та нар
команією не є таким, тому що ці хвороби не загрожують життю їх
носіїв безпосередньо. Через це їх лікування, згідно зі ст. 14 КК,
є передусім не медичним, а юридичним заходом. Це державне
примушування до лікування, як спосіб соціального захисту
суспільства від можливого злочину, суттєвою причиною якого
є алкоголізм чи наркоманія. Саме у визначенні цієї патології
і наголосі на необхідності її лікування (якщо є ознаки активної
хвороби) і полягає компетенція психіатраексперта. Він не має
права визначати спосіб лікування — добровільний чи приму
совий — це прерогатива суду, причому лише у випадку, коли
буде доведено причиннонаслідковий зв’язок між алкоголіз
мом (наркоманією) обвинуваченого та злочином.
На сьогодншній день питання про протипоказання до при
мусового лікування не входить до обсягу ст. 14 КК і не згаду
ється у чинних КК і КПК взагалі. Законодавець не обумовлює
застосування примусового лікування жодними обставинами,
окрім вчинення злочину на ґрунті алкоголізму та наркоманії.
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ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
Н. В. Кокарєва,
курс 4, ПЗ"41,
М. Г. Марченко,
керівник, старший викладачКафедри цивільного,
господарського та кримінального права
інститут права та суспільних відносин

Право звернення до судів вищих інстанцій з апеляційними
та/або касаційними скаргами є важливою складовою судочин
ства в Україні.
Апеляційне провадження як стадія господарського процесу
— це сукупність дій суду апеляційної інстанції та осіб, які
беруть участь у справі, що здійснюються з метою перевірки
законності та обґрунтованості судових рішень місцевих госпо
дарських судів, які не набрали законної сили й повторного роз
гляду справи по суті.
Право апеляційного оскарження рішення є правом на пору
шення діяльності апеляційного господарського суду з перевір
ки законності та обґрунтованості рішення місцевого господар
ського суду, яке не набрало законної сили.
Сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали
участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про
їх права та обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу
на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало за
конної сили.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеля
ційних скарг на рішення місцевого господарського суду.
Апеляційна скарга подається у письмовій формі й повинна
містити: найменування апеляційного господарського суду, до
якого подається скарга; найменування місцевого господарсь
кого суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прий
няття рішення; вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу,
а також підстави, на яких порушено питання про перегляд
рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що
є у справі або подані додатково; перелік документів, доданих
до скарги.
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Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського
суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення
ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.
Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду
розглядається протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення
ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.
Перегляд за апеляційною скаргою рішень та ухвал місцево
го господарського суду здійснює апеляційний господарський
суд, повноваження якого поширюються на територію знахо
дження відповідного місцевого господарського суду.
Повноваження суду апеляційної інстанції — це сукупність
його прав на здійснення встановлених законом процесуальних
дій відносно рішення, яке не набрало законної сили, що переві
ряється за апеляційною скаргою.
Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляцій
ної скарги має право: залишити рішення місцевого господарсь
кого суду без змін, а скаргу без задоволення; скасувати рішен
ня повністю або частково і прийняти нове рішення; скасувати
рішення повністю або частково і припинити провадження
у справі або залишити позов без розгляду повністю чи частко
во; змінити рішення.
За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний
господарський суд приймає постанову.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та надси
лається сторонам у справі в триденний строк з дня її прийняття.
Постанова апеляційної інстанції може бути оскаржена у ка
саційному порядку.
У нашій державі зроблено чимало для належного здійснен
ня правосуддя. Але залишилося і багато проблем. Це і недос
коналість судової системи та законодавчого забезпечення, і не
достатнє фінансування, і недостатній рівень професіоналізму
та відповідальності деяких суддів, залежність суду від органів
державної влади, надмірна завантаженість суддів тощо. Всі во
ни потребують вирішення.
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ЗМІСТ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ
ЗАХИСТУ ПРАВ
С. О. Короєд,
к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського
та кримінального права Інституту права,
та суспільних відносин, к.тел. (044) 428"74"12.

У зв’язку із потребою суспільства в забезпеченні судового
захисту цивільних прав виникло таке правове явище, як
цивільний процес. Останній же, як встановлений законом по
рядок розгляду і вирішення цивільних справ в судах, пов’яза
ний із відповідною процесуальною формою, яка, як юридична
категорія, має важливе значення для характеристики цивіль
ного процесу в цілому.
Питання процесуальної форми, яка по суті становить теоре
тичну модель будьякого юридичного процесу, виступає одним
з фундаментальних проблем юриспруденції. Проаналізувавши
наведені в юридичній літературі точки зору теоретиків і проце
суалістів щодо змісту процесуальної форми взагалі, й цивіль
ної процесуальної зокрема, ми зробити такі висновки.
Процесуальне законодавство за предметом свого правового
регулювання закріплює: які дії і в якій послідовності можуть
здійснювати учасники процесуальних правовідносин; коло уча
сників процесуальних відносин, їх права і обов’язки; підвідом
чість справ та окремих питань; в яких документах і як фіксу
ються владні акти, що приймаються в ході вирішення юридич
них справ; строки вчинення процесуальних дій; види і джерела
доказів; гарантії дотримання процесуальних норм, законності
і обґрунтованості прийнятих актів; правила відшкодуван
ня витрат, пов’язаних з розглядом справ. Вказані «елементи»
являють собою конструктивні частини процесуальної форми,
які в сукупності утворюють зміст процесуальної форми, «ядро
процесуального законодавства». Враховуючи, що для забезпе
чення найбільшої ефективності здійснення тих чи інших юри
дично значущих дій необхідний певний порядок, характерний
для будьякої юридичної діяльності, тому юридичний процес
й становлять нормативно закріплені форми (порядки) упоряд
кування такої юридичної діяльності.
Погляди вченихпроцесуалістів на зміст цивільної процесу
альної форми розділились. Так, одні науковці пов’язують
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процесуальну форму лише із судочинством, з чим ми не може
мо погодитись, адже останнє є лише одним із видів юридичної
діяльності. Інші вчені поширюють процесуальну форму не ли
ше на правозастосовчу, але й взагалі на будьяку діяльність
щодо реалізації норм права. Є також науковці, які розкрива
ють цивільну процесуальну форму через форму процесуальних
документів (тобто вбачають цивільну процесуальну форму
у закріпленні процесуальних дій у передбачених процесуаль
них документах), з чим ми також не погоджуємось, адже про
цесуальні документи являють собою результат правозасто
сування, тобто його останню стадію, залишаючи поза увагою
при цьому дві попередні (встановлення фактичних обставин
справи та юридичну кваліфікацію правовідносин сторін).
В юридичній літературі цивільна процесуальна форма розгля
дається також як зовнішній засіб вчинення процесуальних дій,
що, на наше переконання, також видається не зовсім обґрунто
ваним, адже, таким чином цивільна процесуальна форма зво
диться фактично до дій щодо реалізації норм права.
Ми приєднуємось до думки Н. А. Рассахатської про те, що
незважаючи на зміст цивільної процесуальної форми (яка
може бути сукупністю вимог, норм, правил, умов тощо), в кін
цевому підсумку вона регулює послідовність здійснення проце
суальних дій, виступаючи в такий спосіб процесуальним
порядком, регламентом діяльності щодо розгляду і вирішення
цивільних справ.
Отже, ми робимо висновок, що цивільна процесуальна
форма, виступаючи «регламентом» цивільної процесуальної
діяльності, передбачає оптимальний для здійснення тих чи
інших цивільнопроцесуальних дій визначений законом поря
док, що містить «програму» цивільної процесуальної діяльно
сті, спрямовану на реалізацію її головного завдання, — спра
ведливий, 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, інтересів держави. Таким чином,
можна ототожнити цивільний процес із цивільною процесу
альною формою та визнати, що встановлений процесуальним
законом порядок (регламент) розгляду та вирішення цивіль
них справ в судах є формою здійснення правосуддя в цивіль
них справах і складає цивільний процес.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Д. С. Косянчук,
VІ курс, група ПЗ"61, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин,
В. І. Лебеденко,
к.ю.н., доцент, науковий керівник

Право інтелектуальної власності регулюють нормативні
положення ЦК України та ГК України та закони України
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
(1992р.), «Про авторське право і суміжні права» (1993р.), «Про
охорону прав на винаходи та корисні моделі» (1993р.), «Про
телебачення і радіомовлення» (1993р.), «Про охорону прав на
промислові зразки» (1993р.), «Про науковотехнічну інформа
цію» (1993р.), «Про охорону прав на сорти рослин» (1993р.),
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (1993р.),
«Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996р.), «Про
видавничу справу» (1997р.), «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» (1997р.), «Про охорону прав на вка
зівки походження товарів» (1999р.), «Про поширення екзем
плярів аудіовізуальних творів і фонограм» (2000р.), «Про особ
ливості державного регулювання діяльності суб’єктів господа
рювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дис
ків для лазерних систем зчитування» (2000р.) та деякі інші.
Метою нашої роботи є аналіз законодавчого та нормативно
правового регулювання захисту використання інтелектуальної
власності у господарській діяльності, а також розробка науко
вотеоретичних та практичних рекомендацій щодо захисту
інтелектуальної власності та шляхів удосконалення чинного
законодавства.
Вперше аналіз проблемних питань правового захисту інте
лектуальної власності був здійснений у роботах таких знаних
вчених як О. Д. Святоцький, І. І. Дахно, О. М. Мельник, О. А. Пі
допригора, Ю. М. Капіца та деяких інших науковців.
На сьогодні в Україні вже сформована законодавча та орга
нізаційна система державних органів, які прямо або опосеред
ковано забезпечують захист прав у сфері інтелектуальної влас
ності. Також активно удосконалюється нормативноправова
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база у сфері інтелектуальної власності з урахуванням міжна
родних стандартів. Але деякі питання щодо захисту права
інтелектуальної власності у законодавстві України ще залиша
ються не вирішеними. Зокрема ними є наступні положення:
— наявність вичерпного переліку творів, що можуть бути
визначені об’єктом спірних правовідносин. З одного боку, це
є правильним, оскільки кожна особа є індивідуальною у своїй
творчості. Разом із тим, з іншого боку, відсутність законодавчо
встановленого переліку творів породжує у судовій практиці
різні спори щодо цього;
— за терміном одержання патенту. В Україні є два види па
тентів: дійсний і деклараційний. Перший видається на 20 ро
ків, однак, щоб його отримати необхідно чекати 4–6 років від
часу подання заявки, що унеможливлює укладення ліцензій
них договорів. На відміну від дійсного, деклараційний патент
в Україні винахідник може отримати вже через 7 місяців, але
його не визнає світове співтовариство;
— законом України «Про охорону прав на винаходи і корис
ні моделі» (1993р.) передбачена можливість примусового при
пинення майнових прав на винаходи і корисні моделі, що супе
речить загальноприйнятій світовій практиці.
Для забезпечення ефективного розвитку процесів створення
та використання об’єктів інтелектуальної власності, у госпо
дарській діяльності, потрібно також проведення цілеспрямо
ваних, системних та скоординованих дій з боку органів дер
жавної влади. На сьогодні назріла потреба в запровадженні
у вищих навчальних закладах курсу з питань інтелектуальної
власності, а також в підготовці фахівців з цих питань.
Отже, можна зробити висновок, що сьогодні в Україні є до
сить розвинута законодавча база щодо інтелектуальної власно
сті та активно діє система правової охорони права інтелекту
альної власності, але є ряд проблемних питань, які вимагають
проведення комплексних та цільових наукових досліджень
у зазначеній сфері.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ
ЗА ЗАПОВІТОМ
В. Б. Кріхан,
VІ курс, група ПЗ"61, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин,
В. І. Лебеденко,
к.ю.н., доцент, науковий керівник

Спадкування за заповітом регламентується Цивільним
кодексом України.
Метою дослідження є всебічне комплексне дослідження відно
син спадкування за заповітом, теоретичне обґрунтування норма
тивного закріплення спадкування за заповітом як одного з важли
віших в сучасних умовах видів спадкування, а також спроба за
пропонування конкретних пропозицій щодо вдосконалення чин
ного законодавства України стосовно цього виду спадкування.
Теоретичну основу становлять праці відомих дореволюційних
російських, радянських, українських та зарубіжних вчених
юристів: М.М. Агаркова, Ч.Н. Азімова, С.С. Алексеєва, Б.С. Ан
тимонова, С.М. Братуся, М.Ю. Барщевського, М.І. Брагінського,
В.В. Васильченка, Д.П. Ватмана, М.М. Вітрянського, Д.М. Ген
кіна, Ю.М. Гільмана, М.В. Гордона, К.А. Граве, О.В. Гренкової,
В.К. Дронікова, Ю.О.Заікі, І.А. Зеніна, О.С. Іоффе, О.О. Красав
чикова, І.Ю. Красько, Д.Є. Керімова, Р.З. Лівшиця, П.С. Нікі
тюка, І.Б. Новицького, А.А. Підопригори, І.А. Покровського,
О.О. Пушкіна, П.М. Рабіновича, А.А. Рубанова, В.А. Рясенцева,
В.І. Серебровського, Ю.А. Тихомирова, Ю.К. Толстого,
Т.Д. Чепіги, С.Я.Фурси, Є.І.Фурси, Б.Б. Черепахіна, В.П. Шах
матова, Я.М. Шевченко та інших.
Традиційно в юридичній літературі заповіт розглядався як
типовий вид своєрідного секретного одностороннього правочину.
У главі 85 «Спадкування за заповітом» з’явився раніше не
відомий вітчизняному законодавцю особливий різновид запо
вітузаповіт подружжя. Згідно зі ст. 1243 ЦК України подруж
жю надано право скласти спільний заповіт щодо майна, яке
належить йому на праві спільної сумісної власності. Складан
ня подружжям спільного заповіту не є вітчизняним винахо
дом. Спільні заповіти подружжя відомі законодавцю Англії,
Німеччини [2, с. 536].
У ст. 1233 ЦК України законодавець вперше визначив по
няття заповітуце особисте розпорядження фізичної особи на
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випадок своєї смерті. З цього визначення випливає не лише
неможливість складання заповіту за допомогою представника,
а й односторонність правочину, який вчиняється, тобто залеж
ність його укладення від волевиявлення саме однієї особи.
Отже, легалізуючи спільний заповіт подружжя, законодавець
повинен був відповідно і визначити поняття заповіту, як особ
ливого виду правочину [3, с. 92].
Також існує обмеження свободи заповіту відносно свободи
заповідальних розпоряджень живого з подружжя, якщо
інший з подружжя помер. Живий з подружжя відповідно до
закону обмежений у праві змінити такий заповіт. Фактично
у законі йдеться про «можливість зміни такого заповіту живо
го з подружжя після смерті іншого. Втім, заповіт подружжя,
як варіант, може бути визнано недійсним. У цьому разі живий
з подружжя цілком може одноособово скласти новий заповіт
щодо своєї частки спільного майна. Майно ж померлого
подружжя у разі визнання недійсним заповіту подружжя
відійде його спадкоємцям за законом [4, с. 30–31].
Отже, свобода заповіту і спільний заповіт подружжя спів
відносяться як загальне та окреме. За винятком обмежень,
встановлених законом стосовно спільного заповіту, діють
загальні норми спадкового права, що стосуються заповіту.
Зокрема, подружжя може укладати спільний заповіт та утри
матися від цього, подружжя вправі визначати долю належного
їм спільного майна на випадок своєї смерті та заповідати його
саме тим особам, яким вони могли б заповідати його, якщо
ішлося б про одноособовий (а не спільний) заповіт. Тому свобо
да заповіту поширюється і на спільний заповіт, якщо це не
порушує юридичної природи та сутності останнього.
Література
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МІСЦЕ ЗВИЧАЮ В СУЧАСНОМУ
ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
О. В. Кравчук,
ІII курс, група 3"Ю"1, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (096)201"40"69,
С. Л. Шаверський,
ст. викладач, науковий керівник

Звичай як джерело права визнавався споконвіку. Звичай був
найпершим, а протягом тривалого часу і єдиним джерелом
права. Серед основних джерел права правовий звичай є історич
но першим, властивим усім правовим системам світу минулого.
Але його роль у регулюванні правових відносин змінювалася на
різних етапах державного розвитку. Найважливішу роль зви
чай відігравав у Давньоруській державі, та, звичайно, в Запо
розькій Січі, де панувало, виключно, звичаєве право. Пізніше
закон зайняв панівну позицію серед джерел права і не посту
пається нею до сих пір. Але звичай залишається бути джерелом
права і в сучасній правовій системі. Увага до нього серед дослід
ників активізувалась сьогодні. Причиною цьому є те, що, по
перше, звичай як найдавніше джерело права вплинув на розви
ток українського права і багато звичаїв знайшли своє закрі
плення в правових нормах. А подруге, деякі регіони України
заселені представниками багатьох національностей, які збері
гають свою культуру, звичаї, традиції. І даний факт потрібно
враховувати для того, щоб зберегти їхню самобутність та забез
печити мир і злагоду в багатонаціональній державі.
Безумовно важливими є загальнотеоретичні роботи зі зви
чаєвого права, в яких досліджується його сутність, причини
виникнення, співвідношення звичаю та правового звичаю.
Звичаєве право на різних етапах розвитку української держа
ви вивчали такі вчені, як Гецевич В., Грозовський І. М.,
Кушинська Л. А., Хачатуров Р. Л., Чубинский П. П. та інші.
Заслуговує на увагу робота за загальною редакцією Усенка І. Б.,
присвячена такому джерелу українського права як правовий
звичай.
Саме в сучасному українському законодавстві звичаю відве
дена певна роль у регулюванні суспільних відносин. Звичай
визнається регулятором у цивільних, сімейних, господарських
правовідносинах. Так, стаття 7 Цивільного кодексу України
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визначає, що цивільні відносини можуть регулюватися зви
чаєм, зокрема, звичаєм ділового обороту. В цій же статті нада
ється визначення звичаю, під яким розуміється правило пове
дінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства,
але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай, що
суперечить договору або актам цивільного законодавства, у ци
вільних відносинах не застосовується.
Крім того, в статті 7 Цивільного кодексу України вказуєть
ся на те, що звичай може бути зафіксований у відповідному
документі. Таким документом може бути, наприклад, постано
ва Пленуму Верховного Суду України або постанова Пленуму
Вищого спеціалізованого суду, Кодекс торговельного море
плавства України. Проте, фіксація звичаю в актах законодав
ства або в будьякому документі не є правилом. У більшості
випадків звичаї не фіксуються, а носять характер, так званих,
правових аксіом.
Також згадка про звичай зустрічається у ст. 28 Цивільного
кодексу де зазначається, що ім’я фізичної особи яка є громадя
нином України, складається із прізвища, власного імені та по
батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю націо
нальної меншини, до якої вона належить.
Саме згадка про звичай також зустрічається і в статті 333
Цивільного кодексу України, що визначає набуття права влас
ності шляхом привласнення загальнодоступних дарів природи.
Згідно цієї статті особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини,
зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім
власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого
звичаю або загального дозволу власника відповідної земельної
ділянки. Крім того, ціла низка статей Цивільного кодексу Укра
їни передбачає можливість врегулювання цивільних відносин за
допомогою звичаїв ділового обороту (ст.ст. 213, 526, 527, 529,
538, 539, 613 та інші).
Отже таким чином, із аналізу цивільного законодавства,
можливо зробити деякі висновки. Поперше, в цивільному
праві звичай визнається джерелом права; подруге, цивільне
законодавство містить визначення звичаю; потретє, вказує на
умови застосування звичаю; почетверте, визначає такі види
звичаю як звичай ділового обороту, місцеві звичаї. І даний
факт є підставою вважати звичай важливим джерелом права.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ
МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ
В ДЕЛІКТНИХ І ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ
Анна Красюк,
V курс, спеціальність «Правознавство»,
Миколаївського міжрегіонального інституту «Україна»,
А. Б. Половченя,
науковий керівник, доц. каф.

Здатність фізичної особи бути власником, підприємцем, ви
робляти матеріальні і нематеріальні блага є лише в тому випад
ку, коли вона має сприятливі умови для життя у буквальному,
фізичному розумінні цього слова, і для життя у загальному
вимірі як можливості вільного прояву і розвитку своєї особи
стості, забезпечення поваги до особи та її захищеності. Кори
стування своїми правами, враховуючи широке коло соціаль
них зв’язків сучасної людини, її відносини з суспільством
і державою в цілому, іноді виходять за межі і ведуть до пору
шення прав інших. Зазвичай такі порушення виникають
в деліктних відносинах, які за обсягом складають переважну
більшість. Національні правові системи містять досить значні
переліки прав особи, і кожна з них неминуче поставала перед
розв’язанням проблеми: в якому об’ємі і в яких формах слід
захищати фізичних осіб від порушення прав їх особистості як
такої. При цьому спостерігається загальний підхід: охопити
якомога більше прав, що можуть належати особі і класифіку
вати їх за певними критеріями по групах [1, с. 89].
Заслуговує на увагу те, що приватність і права особи на неї,
слід розглядати як комплексне поняття, норми про яке
містяться вже не тільки в національних законодавствах і вине
сених судовою практикою рішеннях, але й у багатьох міжна
родних документах, присвячених правам людини. Право на
повагу до приватного життя визнається як фундаментальне
право людини багатьма міжнародними документами, серед
яких — Загальна декларація прав людини 1948 року та Євро
пейська конвенція про захист прав людини та основних свобод
1950 року.
Як відомо, цивільне право захищає особистість не тільки
в тих випадках, коли порушення носять, так би мовити, опосе
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редкований характер, але і у випадках, якщо мають місце
прямі порушення в сфері міжособистих відносин, такі, що
ображають честь і гідність людини, в разі, якщо особистим
справам надається суспільний розголос, коли незаконно запи
суються конфіденційні розмови або коли відбувається неправо
мірне втручання в приватне життя. Норми про відшкодування
шкоди, заподіяної в результаті тілесних пошкоджень, а також
майну, в кінцевому результаті, можуть служити захисту осо
бистості, оскільки нагадують реальним змістом право на фі
зичну недоторканість громадянина та його право власності
і відмежовують від посягання на ці права з боку третіх осіб.
У всіх подібних випадках, враховуючи певні особливості при
таманні національним правовим системам, йдеться про так
звані «порушення прав особистості».
В сучасних умовах порушення прав особистості, приватнос
ті особи, мають прояв не тільки в пресі, радіо, телебаченні.
Порушення має прояв навіть в сучасних методах реклами.
У зв’язку з такими змінами в суспільстві очікується досить
значні зміни і в законодавстві країн. Особлива потреба в захи
сті від втручання в особисте життя посилиться в майбутньому
ще і з тієї причини, що індивіди стають все більш залежними
від державних і приватних засобів збору інформації, таких
наприклад як загальнодержавне соціальне страхування,
декларування прибутків або приватні банки даних. Крім того,
слід враховувати і ту річ, що сучасні технічні засоби дозволя
ють не санкціоновано, будь яким способом — від прослухову
вання до телеконтролю — стежити за особою, вони будуть і без
того поширюватися серед державних і приватних осіб.
Оскільки прогресуючі методи збору і обробки інформації
значно облегшують накопичення та швидке знаходження
необхідної інформації, то виникає загроза, що держава, засоби
масової інформації, роботодавці або будьякі зацікавлені особи
будуть з будьякого приводу шукати доступ до цієї інформації,
тим самим втручаючись у приватну сферу особи, порушуючи її
права. В доктрині відмічали, що вирішити це питання виключ
но в рамках кримінального права неможливо; що цивільне
право також повинно містити норми, за допомогою яких інди
від міг би перешкодити втручання в сферу його приватного
життя і тим самим захистити свою гідність від приниження.
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Серед таких норм особливе місце посідають норми інституту
моральної (немайнової) шкоди.
Загальне право особистості набуло своєї форми і знайшло
захист за допомогою інституту моральної (немайнової) шкоди
лише в численних, вироблених німецькою судовою практи
кою, типах випадків. Недозволене розголошення змісту листів
і конфіденційних записів почало розглядатися як таке, що
може нанести шкоду, так само як і таємне фотографування
особи в зв’язку з її приватним життям. Аналогічний підхід
почали застосовувати і по відношенню до таємного звукозапи
су, а також до повідомлень про події із сфери приватного життя
особи, використання в рекламних цілях імені та зображення
будьякої відомої особистості без відповідного на те дозволу.
За цим рішенням негайно пішли інші, в яких були визнані
такими, що належать захисту нормами деліктного права і інші
аспекти права особистості як загального поняття. Так, суди
розглядали як порушення прав особистості згадування в рек
ламі імені відомої художниці; в публікації фотознімку, коли
улюдини виникає враження про зображеного як вбивцю; фік
тивних інтерв’ю з відомою особою. До порушень особистих
прав, що належать захисту за допомогою моральної (немайно
вої) шкоди віднесли передачу конфіденційного медичного сві
доцтва третім особам та підпільне виготовлення магнітофон
них записів [2, с. 9].
Відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої
дифамацією, має певні особливості, які доцільно проаналізува
ти. Особливістю інституту дифамації є те, що він був створений
англійським правом. Більше того, Великобританія стала тією
країною, яка раніше і краще ніж інші засвоїла принцип від
шкодування шкоди взагалі і моральної (немайнової) шкоди
зокрема. Враховуючи, що інститут дифамації найбільш розро
блено саме в англоамериканській системі права, вважаємо за
необхідне розглянути її з точки зору захисту особистих немай
нових прав.
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ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
М. Красюк,
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Миколаївський міжрегіональний інститут
Університету «Україна»,
А. Б. Половченя,
науковий керівник, доцент кафедри

Злочинні дії нацистської Німеччини під час Другої світової
війни спричинили обурення міжнародної спільноти. Під час
війни ряд союзних держав виступили із заявами (декларація
ми), в яких висловлювалися бажання провести відповідне роз
слідування, засудити й покарати не лише військових злочин
ців, а й тих, хто несе відповідальність за злочини, вчинені на
території держав «вісі БерлінРим» проти громадян не союз
них держав.
Значення Нюрнбергського процесу виходить далеко за межі
простого покарання злочинців Другої світової війни. Він упер
ше в історії піддав суду та виніс покарання винуватцям агресії.
Як справедливо відзначав Н.Н. Полторак: «Нюрнберзький
вирок означав встановлення прецеденту кримінальної відпові
дальності державних діячів за агресію» [2, с. 4]. Вже сам зміст
Статуту Нюрнбергського трибуналу є свідченням поступу в роз
витку міжнародної кримінальної юстиції, її подальшого
розвитку та прогресу. Саме ним було визначене коло суспіль
нонебезпечних діянь, які визнавались міжнародними злочи
нами — це злочини проти миру, військові злочини та злочини
проти людства. Вирок Міжнародного військового трибуналу
також містив і вказівку на порушення норм міжнародного
права (Версальського договору, Гаазьких конвенцій та Пакту
БріанаКеллога).
Аналіз вироку трибуналу також дозволяє відслідкувати
і правове обґрунтування індивідуальної кримінальної відпові
дальності за міжнародні злочини. У ньому, зокрема, сказано,
що «міжнародне право покладає обов’язки не лише на держа
ви, а й на окремих осіб... а злочини проти міжнародного права
вчиняються людьми, а не абстрактними категоріями, і тільки
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через покарання окремих осіб, що вчиняють такі злочини
можуть бути дотримані норми міжнародного права...» [3].
Отже, цим лише підтверджуються положення Версальського
договору, що згадувались вище. Принцип недоторканості
вищих посадових осіб, який за певних обставин захищає пред
ставників держави, не може стосуватися діянь, які визнаються
злочинами за нормами міжнародного права. Особи, що вчини
ли такі діяння, не можуть використовувати своє посадове ста
новище з метою ухилення від покарання.
Варто відзначити, що порядок засідань і судового розгляду
також був зафіксований в Статуті та регламенті. В якості санк
цій до звинувачених передбачалася смертна кара й інші пока
рання. Вирок трибуналу вважався остаточним, не підлягав пе
регляду і виконувався відповідно до наказу Контрольної ради
у Німеччині — єдиного органу, що міг змінити вирок і розгляда
ти клопотання засуджених про помилування. Вирок щодо
засуджених до смертної кари після відхилення клопотання про
помилування було виконано в ніч на 16 жовтня 1946 р.
Принциповим кроком в історії становлення міжнародного
кримінального судочинства став той факт, що висуваючи зви
нувачення, Нюрнберзький трибунал послався на розглянуті
вище міжнародні угоди — правову основу міжнародного права
того часу — Гаазькі конвенції 1907 року і Женевську конвен
цію 1929 р. «Про поводження з військовополоненими».
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На різних етапах розвитку людської цивілізації погляди на
статус жінки, її права характеризувалися неоднозначністю.
Одні дослідники доводили первинність чоловічої статі, обож
нюючи чоловіка, а жінку розглядаючи як тілесний додаток до
нього. Другі — стверджували необхідність визнання рівності
чоловіків і жінок і наявності відмінностей між чоловіком і жін
кою лише на біологічному рівні. Треті ж — намагалися обґрун
тувати те, що поділ на статі є неприпустимим, оскільки в май
бутньому можна передбачити подолання статевих відмінно
стей як шлях удосконалення людства.
У ст. 28 Конституції України враховані міжнародні стан
дарти прав людини й закріплена норма про те, що ніхто не
може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижую його гідність, поводженню чи покаран
ню. Ці положення Конституції України відповідають ст. 5 За
гальної декларації прав людини 1948 р. і ст. 7 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права 1966 р., ратифіко
ваних Україною. Відповідно до ст. 2 зазначеного Пакту Украї
на взяла на себе зобов`язання «вжити необхідних заходів від
повідно до своїх конституційних процедур і положень цього
Пакту щодо прийняття таких законодавчих або інших заходів,
які можуть бути необхідними для здійснення прав, що визна
чені цим Пактом».
Україна, виконуючи взяті на себе міжнародні зобов`язання,
послідовно вживає заходів у напрямі подолання насильства
над жінками. З моменту проголошення незалежності в країні
сформувалася законодавча база та інституційний механізм
у цій сфері. Верховною Радою України (ВРУ) було прийнято
Постанову «про рекомендації учасників парламентських слу
хань щодо реалізації Україні Конвенції ООН «Про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок» (298/96 ВР.
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Причини сімейного насильства (точніше насильства над
жінкою в сім`ї) мають багато загальнолюдських рис і багато
в чому схожі в різних країнах і в різних народів. Домашнє
насильство над жінками має форми фізичного, сексуального,
економічного, а також психічного приниження, здійсненого
шляхом дискримінації, погроз і репресій.
Насильство в сім`ї є найбільш розповсюдженим явищем, що
й зумовлює особливу увагу до нього дослідників, які вказують:
причинами насильства є результати прагнення задовольнити
свої потреби примусовими заходами. Форма прояву та ступінь
насильства істотно залежить від індивідуально психологічних
особливостей подружжя.
Вивчення проблеми засвідчує, що існує тісний зв`язок між
домашнім насильством і рівноправністю й дискримінацією
в українському суспільстві в цілому. Право на свободу від на
сильства — одне з головних прав людини.Проблема насильства
щодо жінки є надзвичайно актуальною в Україні. Без подолан
ня цього згубного явища в суспільстві неможливо створити
сприятливі умови для самореалізації людини, вільного її воле
виявлення, розвитку паритетної демократії, реалізації прин
ципу рівних прав, свобод, і можливостей для жінок і чоловіків.
Здійснений аналіз цілком переконливо засвідчує, що сучас
ний погляд на права жінок — це результат тривалого розвитку
людства в напрямку усвідомлення рівності жіночої й чоловічої
частин людської раси.
Підсумовуючи все зазначене вище, наголосимо, що демо
кратичний устрій передбачає не патріархальні, а егалітарні
принципи статевих взаємин. Суть останніх полягає в тому, що
стосунки чоловіка та жінки мусять ґрунтуватися не на прин
ципах панування й підкорення, а на принципах співіснування
статей, рівноправного партнерства, взаємовідповідальності
в сім`ї та суспільстві. Без рівноправної участі жінок у житті
суспільства та власної країни неможлива побудова демокра
тичного суспільства.
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Однією з головних, якщо не провідних, тенденцій розвитку
державності в світі є використання найкращих надбань полі
тикоправової думки. До них цілком правомірно належать такі
загальнолюдські цінності, як демократія, права та свободи
людини, гуманний і справедливий правопорядок. Результатом
цих процесів стало формування й чітке конституційне закрі
плення концепції демократичної, правової держави як відоб
раження загальнолюдського її призначення. Не вдаючись до
розлогого історичного екскурсу, зазначу лише, що держави
Європейського Союзу (особливо — сталої демократії) вже деся
тиліттями не тільки сповідують ці засади, а й неухильно дот
римуються їх. Поготів дотримання принципів правової держа
ви є своєрідним і обов’язковим критерієм вступу до ЄС.
Завдяки утвердженню Україною незалежності відбулося
відродження ліберальнодемократичної традиції у вітчизняно
му конституціоналізміГоловний засадничий підхід до тран
сформаційних перетворень на цьому шляху — визначеність
моделі політичного устрою. Тому курс Президента В. Янукови
ча та його команди, спрямований на налагодження ефективної
взаємодії між вищими органами державної влади відповідно
до принципу її поділу, формування системи ефективної влади,
кадрове забезпечення провідних ланок добре підготовленими
фахівцями, лягає в площину вимог концепції правової держа
ви. У цьому контексті імперативом постає також створення
дієвого механізму взаємодії та взаємної відповідальності пре
зидента, парламенту й уряду за розробку та здійснення дер
жавної політики, структурування політичної системи суспіль
ства тощо.
Для розуміння відмінностей вітчизняних реалій від прак
тики демократичних держав виокремимо відносини між
народом і владою. Що отримаємо в результаті? Діаметрально
протилежні характеристики вітчизняної й європейської
91

Секція 10

Правове регулювання

правосвідомості, адже порівняно із Заходом у нас не вельми
поважають Закон, Конституцію і Людину. В Україні досі не
держава існує для громадянина, а громадянин для держави.
Ментальність, правосвідомість наших людей, як і в інших
пострадянських державах, обтяжена величезним спадком
минулого. А це і жорстоке ставлення влади до своїх громадян,
і соціальна пам’ять про лихоліття Голодомору, репресії тощо.
Вітчизняна державна машина непрозора на всіх рівнях.
Колишня радянська республіка Естонія, запровадивши прозо
рість будьяких державних і господарських рішень, змогла
потрапити до числа найменш корумпованих держав у світі.
А Україна зберігає за собою аж ніяк не почесне місце в цьому
переліку. Водночас побудова правової держави в Україні має
дедалі більшу перспективу і з огляду на засади чинної Консти
туції, і в світлі реалізації державного курсу на європейську
інтеграцію. Концептуальні засади стратегії економічного та
соціального розвитку України на 2002–2011 роки» окреслено
план конкретних дій влади. Таким чином євроінтеграційний
поступ нашої країни став важливим напрямом діяльності не
лише з точки зору подальшої адаптації вітчизняного законо
давства до норм і стандартів ЄС, а й, по суті, формування пра
вової держави в Україні. Важливою передумовою реалізації
цього курсу є також досягнення національної консолідації зі
стратегічних питань, налагодження ефективної системи взає
мозв’язків між громадськістю, владою та масмедіа, створен
ня нових каналів зв’язку з представниками європейської
спільноти. Усе це має прислужитися реалізації ідеї правової
держави. Водночас слід мати на увазі, що правову державу не
можна побудувати, обмежившись прийняттям законів, навіть
найдемократичніших. Крім прогресивного законодавства має
сформуватися система суворого додержання й виконання
законів усіма суб’єктами: державою, державними органами,
суспільними організаціями, посадовими особами та громадя
нами. Це тим паче важливо в умовах перехідного періоду,
коли одночасно з новими формами суспільних відносин іще
зберігаються старі. Поряд з удосконаленням законодавства не
менш важливою умовою побудови правової держави є підви
щення якості юридичної практики, котра, своєю чергою, зал
ежить від правової, професійної культури тих, хто створює та
застосовує законодавство.
92

господарської діяльності

Секція 10

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ
ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ
НАДЛИШКОВОСТІ ІНФОПОТОКІВ
В. П. Куцій,
II курс, група ПІ"21 спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано"Франківська філія Університету «Україна»,
Ю. Ю. Іляш,
науковий керівник, асистент кафедри Інформатики
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника

Методи передбачення нульового і першого порядку апроксиму
ють вхідний сигнал прямими. Більшість процесів мають змінний
характер, тобто не є строго монотонними, мають вгнуті та опуклі
області. Використання передбачення другого порядку дозволить
побудувати апроксимуючу криву, яка співпадатиме з характером
протікання досліджуваного процесу. Передбачення другого поряд
ку може краще реагувати на зміни вхідного потоку змінюючи
напрям апроксимуючої кривої не визначаючи істотного відліку.
В пристрої апертурного зменшення надлишковості інфор
мації з передбаченням, згідно попередньо отриманих значень
вхідного інфопотоку обчислюється передбачене значення
наступного відліку. Таким чином для поточного відліку yi+1 на
основі попередніх відліків {yi, yi–1, …} формується значення
оцінки y~i +1 згідно формули (1):
(1)
y~ = y + ∆y + ∆2 y + ... + ∆n y ,
i +1

i

i

i

i

де ∆yi — значення скінченої різниці відповідного порядку.
Якщо різниця y~i − yi не перевищує ε, то цей відлік відкида
ється оскільки його завжди можна відновити з заданою похиб
кою [1,2].
Враховуючи (1) можна розрахувати формулу для методу
передбачення другого порядку:
y~ = y + ∆y + ∆2 y ;
i +1

i

i

i

y~i +1 = yi + (yi − yi −1 ) + (∆yi − ∆yi −1 );
y~i +1 = yi + (yi − yi −1 )+ ((yi − yi −1 )− (yi −1 − yi −2 ));
y~ = y + y − y + y − y − y + y ;
i +1

i

i

i −1

i

i −1

i −1

y~i +1 = 3yi − 3yi −1 + yi −2 .
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Використання апертурних методів передбачення вищих
порядків не призводить до отримання точніших оцінок отри
маних відліків. Тому використання їх недоцільне. При вико
ристанні апертурних методів передбачення вищих порядків
в оцінці передбаченого значення поточного відліку беруть
участь попередні відліки. Кількість яких рівна порядку перед
бачення. Як відомо з практики передачі інформації вплив
попередніх відліків на поточний падає з віддаленістю від
нього. А при розрахунку формули передбачення більш віддале
ним значенням надається не меншу, а більшу вагу ніж відлі
кам, які отримані безпосередньо перед поточним [3]. Так,
наприклад, в передбаченні третього порядку значення передба
ченого відліку обчислюється за формулою (3), яка знаходиться
з (2) при n = 3.
y~ = 4y − 6y + 4y − y .
(3)
i +1

i

i −1

i −2

i −3

З виразу (3) видно, що відліку yi–2 має таку ж саму вагу як
і відлік yi.
Для роботи методу передбачення другого порядку перших
три відліки y1, y2, y3 приймаються істотним. При отриманні
передбаченого значення четвертого відліку, здійснюється зна
ходження його передбаченого значення, згідно виразу
y~ = 3y − 3y + y
4

3

2

1

та відбувається порівняння дійсного значення з передбаченим.
Якщо різниця не перевищує величини максимально допусти
мого відхилення то відлік вважається збитковим, оскільки
може бути відновлений з заданою точністю.
Для передбачення 5го відліку береться передбачене значен
ня четвертого відліку і дійсні значення 3 та 2 відліку
y~5 = 3y~4 − 3y3 + y2 .
У випадку збитковості п’ятого відліку для 6го відліку
беруть передбачені значення 5 і 4 та дійсне значення 3 відліку
y~6 = 3y~5 − 3y~4 + y3 .
Для здійснення оцінки наступних відліків беруться передбаче
ні значення усіх трьох попередніх відліків y~7 +i = 3y~6+ i − 3y~5+ i + y~4 +i .
При отриманні істотного відліку, відбувається вибір 3 базо
вих значень для наступних передбачень. В даному випадку
можливі 8 варіантів:
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i2

i1

i

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

де 0 — передбачене значення,
1 — дійсне значення.
Випадки 000, 010, 100, 110 тобто усі в яких в якості попе
реднього відліку береться його передбачене значення не роз
глядаються оскільки маючи найбільшу вагу для передбачення
поточного значення призвели до виходу за межі апертури.
Найбільший інтерес представляють випадки 011 та 111
тобто береться дійсні значення істотного відліку і значення
двох попередніх відліків та дійсні значення двох попередніх
відліків та передбачене значення третього. В другому випадку
саме дійсні значення матимуть найбільшу вагу при формуван
ні передбаченого значення наступного відліку. Проте для реа
лізації такого підходу потрібно пересилати додатково значення
попередніх істотних відліків, що призведе до формування пові
домлень більших об’ємів
Найпростіший в реалізації випадок 001, оскільки при появі
істотного відліку пересилається саме його значення, а значен
ня двох передбачених відліків отримаються згідно формул.
Таким чином в роботі розглянуто принцип роботи адаптив
ного апертурного методу передбачення другого порядку. Виз
начено принцип відбору істотних відліків, проаналізовано
можливі випадки утворення нових апроксимуючих кривих.
Проведений аналіз дозволить провести дослідження даного
методу та порівняти його ефективність з іншими апертурними
методами зменшення надлишковості інформаційних потоків.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА
СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
Ю. О. Логвинова,
VІ курс, група ПЗ"61, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин,
В. І. Лебеденко,
к.ю.н., доцент, науковий керівник

Право спільної власності подружжя регламентується СК та
ЦК України. Метою нашої роботи є аналіз законодавчого та
нормативноправового регулювання відносин між подружжям,
визначення правового режиму майна, що належить їм на праві
спільної та приватної власності, з’ясування та вирішення про
блем щодо застосування положення правових норм у сфері
сімейномайнових відносин, а також розробка науковотеоре
тичних та практичних рекомендацій щодо визначення змісту
права власності подружжя та шляхів удосконалення чинного
законодавства. Однією з проблем регулювання майнових відно
син подружжя необхідно відзначити дію двох галузевих право
вих систем — сімейного і цивільного права. Відносини власно
сті регулюються Розділом І Книги третьої ЦК України, в якому
визначено загальні положення про виникнення, зміну та при
пинення права власності на майно, в тому числі майно подруж
жя, деякі аспекти спільної сумісної і часткової власності.
Чинним СК України визначено, яке майно відноситься до
спільної сумісної власності подружжя, яке майно може бути
визнано власністю одного з подружжя, яким чином проводить
ся поділ майна подружжя, охарактеризовано режими майна
подружжя (законний і договірний) і т. д. (Розділ ІІ).
Вперше аналіз проблемних питань правового режиму майна
подружжя, зокрема, підстав набуття спільної та особистої
власності подружжя, визначення об’єктів права особистої та
спільної власності, здійснення права на спільну і особисту
власність подружжя тощо був здійснений у роботах таких зна
них вчених як: Алексєєва С.С., Антокольської М.В., Гопанчу
ка В.С., Граве К.О., Дзери О.В, Єршова Н.М. Жилінкової І.В.,
Калітенко О.М., Кузнєцової Н.С, Луця В.В., Мананкової Р.П.,
Підопригори О.А., Ромовської З.В., Рясенцева В.О., Семчика
В.І., Суханова Є.О., Самойленка В.М., Толстого Ю.К., Харито
нова Є.О., Червоного Ю.С. та деяких інших науковців.
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Сімейне право України закріплює принцип спільності майна
подружжя, який означає об’єднання майна чоловіка і жінки
(повністю або в певній частині) в єдину майнову масу та встано
влення ряду спеціальних правил щодо його володіння, користу
вання та розпорядження. Режим спільності майна подружжя
означає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, вважаєть
ся спільним, якщо інше не встановлено домовленістю сторін;
подружжя має рівні права щодо майна, яке належить їм на праві
спільної сумісної власності; майно належить подружжю без ви
значення часток кожного з них у праві власності; права подружжя
на майно визнаються рівними незалежно від того, що один з них
не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього гос
подарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробіт
ку (доходу); до тих пір, поки не буде доведено протилежне, вва
жається, що кожен з подружжя, який здійснює правочини щодо
розпорядження спільним майном, діє в інтересах подружжя.
Право власності подружжя в об’єктивному значенні — це су
купність правових норм, які регулюють відносини власності між
подружжям, засновані на принципах спільності та роздільності
майна та обумовлені фактом перебування осіб у шлюбі. Відповідно
та сама частина цих норм, яка забезпечує дію режиму спільності
майна, утворює право спільної сумісної власності подружжя.
Право власності подружжя в суб’єктивному аспекті можна
визначити як юридично закріплену за подружжям можливість
володіти, користуватися і розпоряджатися спільним та роз
дільним майном, набутим ними в період перебування в шлюбі,
на свій розсуд з врахуванням їх спільних та особистих інтере
сів в межах, не заборонених законом.
Подружжя може бути суб’єктом майнових відносин, у тому
числі — відносин власності, як на загальних цивілістичних
засадах, так і на підставі спеціальних умов, спричинених фак
том перебування їх у шлюбі. При цьому найбільш істотно ви
являються особливості тих майнових відносин подружжя, які
складаються між ними (внутрішні відносини). Ці особливості
визначаються переважно нормами сімейного законодавства,
а зовнішні (відносини подружжя з третіми особами) — пере
важно нормами цивільного законодавства.
Таким чином, правове регулювання майнових відносин
подружжя ускладнене і переобтяжене характером особистих
стосунків між чоловіком і дружиною, що, в свою чергу, і вима
гає окремого глибокого їх дослідження.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Л. В. Ломачинська,
6 курс Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Ефективний розвиток національного господарства значною
мірою залежить від рівня забезпеченості його економічної без
пеки, оскільки лише за такої умови може проводитись неза
лежна зовнішня і внутрішня політика, яка відповідає націо
нальним інтересам. Економічна безпека держави є складною
багаторівневою системою, яка неодмінно потребує захисту на
рівні як держави, так і регіону, галузі, сектора економіки,
окремого підприємства, особи.
Як зазначає Г. ПастернакТаранушенко у своїй праці «Еконо
мічна безпека держави» — одному з перших наукових вітчизня
них досліджень поняття економічної безпеки, держава — це орга
нізаційнокерівне утворення, яке створює суспільство для органі
зації та управління країною з метою забезпечення суспільних
потреб, потреб населення та кожного її громадянина [2, с. 8].
Метою нашої роботи є аналіз законодавчого регулювання
відносин в сфері забезпечення економічної безпеки підприєм
ництва в Україні, а також розробка науковотеоретичних та
практичних рекомендацій щодо вирішення існуючих проблем,
пошук шляхів удосконалення чинного законодавства.
Проблема економічної безпеки підприємництва досліджу
ється у наукових працях таких відомих вітчизняних та зару
біжних науковців, як Л. Абалкін, В.Абрамов, Г. Андрощук,
О. Барановський, І. Бінько, В. Богомолов, А. Блінов, З. Вар
налій, О. Власюк, А. Гальчинський, В. Геєць, Т. Гладченко,
О. Гончаренко, В. Духов, А. Драга, М. Єрмошенко, А. Качин
ський, В. Кириленко, Т. Ковальчук, А. Козаченко, М. Козоріз,
Д. Ляпін, І. Мазур, О. Маліновська, В. Мунтіян, Г. Пастернак
Таранушенко, В. Сєнчагов, Т. Хайлова, В. Шлемко та ін.
Актуальність проблеми забезпечення економічної безпеки
підприємництва в Україні набуває особливої гостроти внаслі
док існування таких причин: недостатньо керованих з боку дер
жави процесів формування сектора малого бізнесу та ділової
активності населення загалом у період ринкової трансформації
економіки і суспільного життя; недосконалого конкурентного
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середовища, бюрократичних та обтяжливих процедур держав
ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; про
явів монополізації товарних ринків та механізму доступу до
обмежених господарських ресурсів і прав діяльності; існування
штучних бар’єрів у здійсненні роботи підприємств, корупції
у відносинах «бізнес — влада»; надмірного рівня криміналіза
ції і тінізації економіки тощо.
В Україні першими документами, які забезпечували еконо
мічну безпеку підприємництва були Програма державної під
тримки підприємництва в Україні (1993 р.) та Програма роз
витку малого підприємництва в Україні (1997–1998 р.р.).
Проте вони не ґрунтувались на відповідних нормативноме
тодичних засадах програмування, а також були побудовані на
принципах планової економіки, [5, с. 3]). Лише у 2000 р. було
прийнято Закон України «Про національну програму сприян
ня розвитку малого підприємництва в Україні» та затверджено
«Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні на 2001 р.» [3].
Не зважаючи на загальнодержавне визнання ролі підприєм
ництва, яку воно відіграє у забезпеченні соціальноекономіч
ного розвитку держави та її регіонів, існуюча в Україні політи
ка державного регулювання підприємництва певною мірою
носить декларативний характер.
Внаслідок недостатньо високої ефективності стратегічного
програмування розвитку підприємництва в Україні його
показники ще не досягли рівня розвинених держав, а рівень
економічної безпеки підприємництва є низьким.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
О. В. Лопушанська,
начальник відділу підвищення
науково"педагогічної кваліфікації
(аспірантури) Університету «Україна»

Актуальність теми дослідження обумовлена значенням куль
тури, зокрема, мови, у процесі державотворення, глобалізацій
ними процесами та активним міжнародним співробітництвом.
Аналізуючи світову історію, бачимо, що людство завжди
надавало вагоме значення культурі і, зокрема, мові спілкуван
ня. Про це свідчить хоча б те, що більшість країнзавойовників
на окупованій території намагалися нав'язати свою «держав
ну» мову (яскравим прикладом цьому є політика Франції —
в Алжирі, Великої Британії — в Індії та інших колоніях).
Необхідно звернути увагу, що після Першої світової війни
перед світовою спільнотою постала проблема створення міжна
родних організацій для забезпечення миру і безпеки у світі, а зі
становленням останніх, виникло питання про мову роботи цих
організацій, особливо, якщо такі є багаточисельними, якто
ООН, НАТО, Європейський Союз, Інтерпол, Європол та інші,
тому період створення перших міжнародних організацій, на
нашу думку, можна вважати часом виходу мовної політики на
світову арену та виділення мов, які отримали статус мов між
народного спілкування, до яких відносять: англійську, фран
цузьку, іспанську, російську та інші.
Звичайно для ефективного формування та реалізації будьякої
політики потрібна дієва система її суб’єктів. Суб’єктом міжна
родного права, як вказує дослідник І.І. Лукашук, є «самостійне
утворення, яке, завдяки своїм можливостям та юридичним осо
бливостям, здатне володіти правами та обов'язками за міжнарод
ним правом, брати участь у створенні та реалізації його норм».
Щодо мовної політики — ми вважаємо, що до суб’єктів між
народної мовної політики слід віднести держави як суб'єкти
міжнародних правовідносин та міжнародні організації, а та
кож інші інституції.
Професор О. Ф. Скакун зазначає, що держава представляє
інтереси суспільства усередні країни та на міжнародній арені.
Саме тому правовий статус держави визначається через систе
му міжнародного та національного (внутрішнього) права.
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Провідний вчений І. І. Дахно вважає, що держава є первин
ним та основним суб’єктом міжнародного права та учасником
міжнародних відносин, основною ознакою якої на міжнарод
ній арені є державний суверенітет.
До суб’єктів міжнародних правовідносин також відносять
міжнародні організації, правосуб’єктність яких випливає із
угод про їх створення. Дані організації функціонують на під
ставі прийнятих статутних документів.
Серед ознак міжнародних організацій виділяють такі: утво
рюються та здійснюють свою діяльність на підставі норм між
народного права; функціонують у певній сфері (освітньокуль
турній, соціальній, науковотехнічній і т. д.), мають відповідну
організаційну структуру та несуть юридичну відповідальність
за свої дії (бездіяльність).
Повертаючись до питання міжнародної мовної політики,
варто сказати, що останню можна поділити на:
1) політику держав щодо своїх громадян або підданих, які
проживають за кордоном, основним завданням якої є збере
ження культурних цінностей і підтримка зв’язку громадян
з історичною Батьківщиною;
2) політику збереження, розповсюдження та поширення мо
ви за кордоном (здебільшого це відбувається через культурні
центри чи об’єднання, наприклад, українців за кордоном);
3) політику, що спрямована на поширення вивчення мови
певної країни як іноземної у світі.

ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
І. І. Маланій,
III курс, група ПЗ"31,
спеціальність «Правознавство»,
Івано"Франківська філія,
С. І. Кравченко,
науковий керівник

На сьогодні в світі кожний третій працездатний має випад
ковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття є соціальною
проблемою сучасного суспільства.
Безробіття — це соціальноекономічне явище, за якого части
на працездатного населення не може знайти роботу. Безробіття
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у нашій набуло масового характеру і складає реальну загрозу для
державного та суспільного благополуччя. Проблема безробіття
є ключовим питанням у ринковій економіці, і не вирішивши
його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки.
Серед усіх проблем безробіття можна виділити найголовніші:
– проблема молодіжного безробіття, адже молодь без досві
ду роботи зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, осо
бливо офіційного працевлаштування;
– проблема безробіття серед людей старшого віку;
– відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу;
– політика уряду в галузі оплати праці;
– скорочується купівельна спроможність населення;
– бюджет втрачає платників податків;
– сезонні зміни в рівні виробництва окремих галузях.
В Україні для боротьби з безробіттям діє «Державна програма
зайнятості населення». Саме з цією метою створені центри зайня
тості розроблені державні програми щодо зменшення безробіття.
Проте, на нашу думку, ця програма не вирішує проблеми безро
біття, оскільки в ній відсутні заходи щодо його скорочення. На сьо
годні повністю ліквідувати безробіття не можливо, тому що існує
категорія громадян, які просто не хочуть працювати. Ця категорія
громадян відноситься до категорії працездатного населення. Про
блему зменшення безробіття треба вирішувати таким чином, щоб
не було вигідно і робітникові, і роботодавцеві, і державі.
Метою цієї роботи є пошук шляхів подолання офіційного
безробіття та методів залучення працездатного населення які
були б вигідними і для держави і для кожного громадянина,
які спонукали б громадянина перейти працювати з тіньового
в реальний сектор економіки та сплачувати податки.
Одним із головних наслідків безробіття є те, що відбуваєть
ся збідніння населення через втрату трудового заробітку та
заморожування заробітної плати працівників, які залишають
ся на виробництві, що тягне за собою падіння купівельної спро
можності населення і, відтак, падіння сукупного попиту на
товари, що розглядаються як головний фактор падіння вироб
ництва й економіки в цілому.
Отже, основні напрями вирішення проблем безробіття мають
включати цілу низку заходів зокрема: приведення законодав
ства України у відповідність до міжнародних норм і принципів;
запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці;
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реалізацію Державних та регіональних програм зайнятості;
зниження податків для підприємств, за умови збереження робо
чих місць; забезпечення збереження ефективно функціонуючих
робочих місць та створення нових; надання державою пільгових
кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на вироб
ництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті.

СУДОВИЙ ЗБІР
М. Г. Марченко,
старший викладач кафедри цивільного господарського
та кримінального права Інституту права
та суспільних відносин,
В. І. Лебеденко,
к.ю.н., доцент, науковий керівник

До прийняття Верховною Радою України Закону № 3674VI
від 8 липня 2011 р. «Про судовий збір» існувала недосконала
система сплати при подачі позову і державного мита та збору
на інформаційнотехнічне забезпечення судового розгляду.
Ця форма сплати згідно Постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2005р. за № 1258 «Про затвердження
порядку витрат з інформаційнотехнічного забезпечення судо
вих процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарсь
ких справ, та їх розмірів» розраховувалися за формулою:
Р = Мз/п х R, де Р — сума витрат, що підлягає сплаті на
момент подачі позовної заяви; Мз/п — мінімальна заробітна
плата, встановлена Верховною Радою України у Законі Украї
ни про Державний бюджет України на відповідний рік; R —
коефіцієнт витрат залежно від категорії справи.
Відповідна форма обчислення суми сплати за звернення до
суду, була прерогативою середнього та заможного прошарку насе
лення. Незабезпеченим громадянам впливало на доступ до суду.
Новий закон був безумовно потрібний. Він складений
досить продумано, але є свої не доопрацювання. Так у ст. 1 виз
начений термін «Судовий збір — збір що справляється на всій
території України», зовсім невдалий. Відповідно до статті 8.
Податкового кодексу України в Україні встановлюється два
види податків і зборів: загальнодержавні та місцеві. Застосо
вуються терміни «справлення податків і зборів». Платежі
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фактично може бути здійснено і з території іноземної держави,
оскільки відповідно до статті 2 Закону Про «Судовий збір»
платниками судового збору можуть бути іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи. Аналізуючи вище ска
зане термін «судовий збір» було б доцільно викласти у такій
формі: «Судовий збір — загальнодержавний збір, справляється
як плата за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу
судами документів і включається до складу судових витрат».
Законодавець закріпив що судовий збір справляється у від
повідному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня календарного року та у фіксованому розмі
рі. Такий підхід не враховує того, що протягом календарного
року, відповідно до законів про Державний Бюджет України
на кожен рік, розмір мінімальної заробітної плати, як правило
змінюється. У зв’язку з цим у законі слід уточнити, що судо
вий збір справляється у місячному розмірі мінімальної заро
бітної плати. Крім того, на наш погляд, недоцільно встановлю
вати окремі складові судового збору у фіксованому розмірі,
оскільки це не дає змоги запобігти внесенню змін до закону
внаслідок можливих інфляційних процесів.
У ст. 5 закону визначено перелік пільговиків, яких є звіль
нення від сплати судового збору, на наш погляд, є неповним,
оскільки до нього включено лише окремі категорії соціально
незахищених осіб. Чинні закони України, які регулюють
питання соціального захисту населення передбачають шир
ший перелік соціально незахищених пільгових категорій гро
мадян. З огляду на розмір пенсій, державної соціальної до
помоги, іншого грошового забезпечення ці особи не завжди
будуть спроможні сплатити судовий збір, особливо за подання
до суду апеляційних та касаційних скарг.
Аналіз статей 3, 4, 5 ЗУ «Про судовий збір» приводить до вис
новку, що суттєво зменшується кількість позовів не захищеного,
середньо захищеного верст населення, а відповідно, й наванта
ження на суди. Отже цей Закон спонукає громадян до пошуку
самостійного та мирного вирішення дрібних спорів. А це унем
ожливлює їх звернення до суду. Тим самим буде порушено право
цих осіб на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції
України. Тому слід розглянути питання про можливість встано
влення для окремих категорій населення пільгових ставок судо
вого збору — за умови надання відомостей про доходи.
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ТЕОРЕТИКО,ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
Люся Мединська,
здобувач кафедри конституційного адміністративного
та фінансового права Університету «Україна»

Соціальна функція держави, а саме — цілеспрямована орга
нізаційно, фінансово та юридично забезпечена діяльність дер
жави із гарантування ефективного розвитку охорони здоров’я
дитини, є, на нашу думку, порівняно новою для України. Це
пов’язано зі становленням та інституалізацією третього поко
ління прав людини — соціальних.
Формування соціальної функції держави, у сфері охорони
здоров’я дітей відбувається непросто у зв’язку з недостатність
фінансового забезпечення. Вказана проблема зумовлює акту
альність теми дослідження.
Охорона здоров’я дітей є однією із важливих складових со
ціальної політики держави та визнана в Україні загальнона
ціональним пріоритетом, оскільки від рівня здоров’я дітей
великою мірою залежить формування майбутнього трудового
та інтелектуального потенціалу країни.
Зважаючи на високий рівень захворюваності та смертності
дитячого населення необхідно шукати альтернативні джерела
фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей,
оскільки бюджетних коштів не вистачає не лише через пробле
ми наповнення бюджетів різних рівнів, але й через неефектив
не управління цими ресурсами.
У результаті дослідження різних наукових підходів до трактуван
ня сутності фінансового забезпечення та з урахуванням особливостей
функціонування дитячих медичних закладів, пропонуємо власне
бачення дефініції «фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я
дітей», яке, на нашу думку, можна трактувати таким чином: фінан
сове забезпечення закладів охорони здоров’я дітей — це правові мето
ди формування грошових коштів зазначених інституцій для здій
снення діяльності пов’язаної з надання медичних послуг дітям.
З метою розширення інформаційної бази для забезпечення
ефективного управління фінансами закладів охорони здоров’я
дітей варто виділити критерії класифікації фінансових ресурсів
зазначених інституцій: за формою власності; за способом фор
мування; за напрямами використання; за характером діяльності.
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У процесі аналізу чинного законодавства України з питань охо
рони здоров’я, не зважаючи на достатній рівень його систематиза
ції та відповідності міжнародним вимогам, виявлено ряд недоліків,
які суттєво впливають на погіршення фінансового забезпечення
закладів охорони здоров’я дітей. У зв’язку з цим необхідно удоско
налити нормативноправове забезпечення управління фінансовими
ресурсами вищеназваних інституцій шляхом усунення суперечно
стей між статтями 49, 95 Конституції України, статтею 6 Закону
України «Про охорону дитинства» та статтею 12 Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» з метою
приведення у відповідність гарантованого державою обсягу надан
ня безоплатної медичної допомоги населенню та виділеними
бюджетними коштами на реалізацію зазначеної функції.
Враховуючи те, що охорона здоров’я дітей визнана в Україні
пріоритетним напрямком державної політики та спостерігається
відчутна різниця між показниками захворюваності дитячого та
дорослого населення, варто виокремити в переліку закладів
охорони здоров’я групу «заклади охорони здоров’я дітей», яка
б включала дитячі лікарняні заклади, дитячі амбулаторнополі
клінічні заклади, дитячі санаторнокурортні заклади та заклади
медикосоціального захисту дітей і була б відображена під окре
мим кодом у бюджетній класифікації, що дозволить контролюва
ти грошові потоки та ефективність витрачання бюджетних кош
тів у процесі діяльності закладів охорони здоров’я дітей.
Для фінансування медичних послуг дитячих лікарняних
закладів доцільно використовувати метод глобального бюджету,
який дасть змогу оптимізувати обсяг і структуру стаціонарної
допомоги, посилити зацікавленість у зменшенні термінів госпі
талізації, ефективному використанні ресурсів, скороченні неви
користовуваного ліжкового фонду та кадрового потенціалу.
Потрібно також розробити систему норм і нормативів, яка
б відображала реальну потребу медичних інституцій у матеріаль
них, трудових та фінансових ресурсах та враховувала наукові і тех
нологічні інновації у медицині, що дозволить забезпечити високу
якість та наукову обґрунтованість планування ключових показни
ків ресурсозабезпеченості закладів охорони здоров’я дітей. Забезпе
чити контроль за закупівлями та експлуатацією високовартісного
та високотехнологічного обладнання, активізувати запровадження
стаціонарозамінних технологій, що сприятиме зменшенню витрат
на лікування без погіршення якості медичних послуг та підвищен
ню ефективності інвестицій в охорону здоров’я.
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КЛАСИФІКАЦІЯ БІРЖОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Н. О. Михайлюк,
IV курс, група 4"Ю"2, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.( 0962368269),
С. Л. Шаверський,
науковий керівник, ст.викладач

Сфера господарювання є надзвичайно складною з огляду на
велику кількість відносин, що виникають між її суб’єктами та
іншими учасниками господарювання. Одними з таких право
відносин виступають біржові правовідносини. Дану проблема
тику досліджували такі науковці, як М.І. Абдулаєв, С.В. Бошно,
О.С. Іоффе, М.П. Карєва, С.А. Комаров та інші. Дослідження
у сфері господарювання, у тому числі біржової торгівлі, проводи
ли О.А. О.М. Вінник, П.Л. Знаменський та інші. Однак не про
водилося дослідження класифікації біржових правовідносин.
Біржові правовідносини різноманітні, що обумовлено бага
томанітністю економічних зв’язків між учасниками біржової
торгівлі. Відомо, що біржові правовідносини є окремим видом
господарських правовідносин і характеризуються наявністю
притаманним їм ознак.
Біржовими правовідносинами є відносини, які виникають
у процесі організації та здійснення торгівельнобіржової
діяльності між спеціальними суб’єктами господарювання (бір
жами), а також між цими суб’єктами та іншими учасниками
відносин у сфері біржового ринку. При дослідженні зазначе
них правовідносин важливого теоретичного та практичного
значення набуває питання їх класифікації, тобто виділення за
певними критеріями окремих видів цих правовідносин.
За характером правовідносин:
– відносини з безпосереднього здійснення торгівельнобір
жової діяльності (надання біржових послуг);
– відносини з організації торгівельногосподарської діяль
ності (державна реєстрація, ліцензування діяльності з ор
ганізації торгівлі цінними паперами, яку здійснює фондо
ва біржа, тощо).
Між біржею й учасниками біржової торгівлі можуть вини
кати як вертикальні, так і горизонтальні відносини — за вза
ємним положенням сторін:
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– горизонтальні, учасники яких рівноправні, — біржа на
дає учасникам біржової торгівлі послуги, виступаючи при
цьому рівноправним учасником відносин, що виникають
у процесі здійснення торгівельнобіржової діяльності;
– вертикальні — біржа має певні функції управління та
контролю, тобто встановлює правила біржової торгівлі,
які є обов’язковими для всіх учасників торгів, регулює
біржові операції, застосовує санкції до учасників біржової
торгівлі тощо;
За сферою виникнення та дії біржові правовідносини
можна поділити на:
– внутрішні — відносини, що виникають в середині біржі.
У свою чергу, внутрішньо біржові відносини можна поді
лити на:
1) відносини, що виникають між структурними підрозді
лами біржі, між біржею та її структурними підрозділа
ми (відділами, секціями тощо);
2) відносини, пов’язані з розглядом внутрішньо біржових
спорів між учасниками біржових угод;
3) відносини між біржею та учасниками біржової торгів
лі (членами біржі, брокерами, маклерами та іншими);
– зовнішні — відносини що виникають між біржами, між
учасниками біржової торгівлі та третіми особами, від іме
ні, в інтересах яких діють члени біржі, брокери (фізичні
або юридичні особи, яким члени біржі, брокери надають
посередницькі послуги з укладення біржових угод у про
цесі здійснення торгівельнобіржової діяльності);
За сферами здійснення торгівельнобіржової діяльності
можна виділити такі біржові правовідносини: на товарному
ринку (в тому числі аграрному), на ринку цінних паперів, на
валютному ринку тощо.
Отже, біржові правовідносини є окремим видом господарсь
ких правовідносин і характеризується наявністю притаманних
їм кваліфікуючих ознак. Біржові правовідносини класифіку
ються за такими критеріями: характер правовідносин; взаємне
положення сторін; сфера виникнення та дії; сфера здійснення
торгівельнобіржової діяльності.
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ПРИРОДНЄ ПРАВО
ЯК СУБСТАНЦІЙНА ОСНОВА СВОБОДИ
Н. М. Михальська,
ІІ курс аспірантури, спеціальність
«Теорія та історія держави та права;
історія політичних та правових вчень»,
ХІСТ Університет «Україна», к. тел.0966521277,
В. І. Либеденко,
науковий керівник, к.ю.н., професор

Теорія природного права є однією з визначальних теорій у пра
вовій науці, що виникла у ХVІІXVIII ст., у період бурхливого
становлення буржуазних суспільних країн Західної Європи.
На думку представників школи природного права, право
виникло з природи людини, з розуму і існує незалежно від дер
жави. «Матір’ю природного права, — писав Гуго Гроцій, —
є сама природа людини». Природне право притаманне всім
людям, воно вічне і перемінне, не залежить від держави і пози
тивного права, історично передує їм [1, с. 55]. Воно пов’язане
і виникає із загальної справедливості і вічної правди. У «Трак
таті про державне правління» Дж. Локк сказав, що основні
права, які повинна відстоювати людина є перед усім право на
життя, свободу, власність. Це ті фундаментальні права, що їх
індивіди визнають один за одним у «природному стані» і зара
ди збереження та гарантування яких згодом створюється дер
жава [2, с. 271].
Варто зазначити, що у потрійній правовій формулі Локка,
всі зазначені права взаємопов’язані між собою, передбачають
один одного, «рефлектують одне в одне» [3, с. 157]. Тому кожен
з них має значення лише за наявності інших. Сама по собі сво
бода як така була б неможливою, принаймні обмеженою, якби
не була доповнена правом на життя (свободою розпоряджатись
власними життєвими силами) і правом на власність (свободою
розпоряджатись продуктами своєї життєдіяльності, предмет
ними втіленнями власних цілей). У даному випадку кожне
з прав можна розглядати як різновид свободи. Часто можна
зустріти думку, що функціональні права людини розглядають
ся саме як правасвободи, оскільки свобода не просто одне із
прав людини, а як основа всієї правової системи. Вчений ствер
джує: «Того, хто в природному стані захотів би відняти свободу,
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що її кожний має в цьому стані, того необхідно вважати таким,
що замислив відняти й усе інше, оскільки свобода, є основою
всього іншого» [3, с. 257].
Прибічники теорії природного права, шукали його джерела
в самій природі людини, в особливостях її природнього існуван
ня. І головною ознакою цього існування є свобода. Руссо ствер
джував: «Свобода є наслідком людського існування» [4, с. 294].
Людина від природи є вільною, природний стан людини — це
стан повної свободи.
Людина за природноправовою концепцією має необмежену
свободу, але яка в жодному разі не дотикається із сваволею.
Людина не має права вбити себе, оскільки це суперечить при
родному праву нa життя, закону самозбереження. І тут ми
можемо підійти до аспекту співвідношення свободи і закону,
закону і праву.
За Локком, свобода не мислима поза законом. Він ствер
джував, що немає закону, немає і свободи. Вчений не пого
джувався з трактуванням свободи як права кожного жити, як
йому заманеться, робити все, що захочеться. Повна та необ
межена свобода властива людині від природи і не може супе
речити законам цієї природи, і тому свобода можлива лише
в межах цієї природи. Закон відкриває шлях до реалізації
свободи. У своєму природному прагненні до щастя люди
можуть досягти своєї мети без закону, який охороняє їх.
І навряд чи тюремною огорожею можна назвати те, що вбері
гає від болота і прірви. Тому, попри всі неправдиві тлумачен
ня, метою закону є не знищення, а збереження та розширен
ня свободи [2, с. 293].
Література
1. Гроцій Г. О праве войны и мира. — М. : Знание, 1956. — С. 355.
2. Локк Дж. Трактат о государственном правлении: Сoч.: B 3х т. —
М. : Наука, 1988. — Т. З. — С. 380.
3. Соловьев Е. Ю. Феномен Локка. — М. : Правда, 1991. — С. 285.
4. Руссо Ж"Ж. Об общественном договоре. — СПб. : Лань, 1989. —
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА ОСВІТУ
В. В. Нагорна,
аспірант ІІ курсу Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»,
Ю. О. Фрицький,
науковий керівник, д.ю.н., професор

Розвиток законодавчих норм про права дитини ведеться,
починаючи з Декларації прав дитини 1959 року. Останній акт —
Конвенція ООН про права інвалідів, прийнята в кінці 2006 ро
ку, яка відображає поступові зміни поглядів людства на про
блему рівності і недискримінації людей з обмеженими можли
востями у сфері освіти.
Еволюція міжнародного права в галузі прав дітей з особли
вими потребами відображає дві основні тенденції: 1) поступову
гуманізацію понять, які характеризують аналізовану групу
осіб; 2) послідовне поглиблення принципу рівності і недискри
мінації в отриманні освіти.
Ряд актів загального характеру включає норми, присвячені
визнанню права на освіту, його соціальної значущості і цінно
сті для людини, рівності прав у галузі освіти. Загальна Декла
рація прав людини закріплює право кожного на освіту; визна
чає, що освіта повинна сприяти повному розвитку людської
особистості (ст. 26) [1, 134]. Міжнародний пакт про економіч
ні, соціальні і культурні права зазначає, що освіта має бути
спрямована на повний розвиток людської особистості та усвідо
млення її гідності (ст. 13) [2].
У статтях 28, 29 Конвенції про права дитини 1989 року під
тверджується право дитини на освіту, здійснення якого має
відбуватися на основі рівних можливостей, для чого держави
учасниці конвенції забезпечують її доступність для всіх дітей,
вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл
і зниженню кількості учнів, які залишили школу [3].
Декларація про права розумово відсталих осіб проголошує,
поряд з правом на медичне обслуговування та лікування, право
на освіту, навчання, відновлення працездатності, які дозволять
цим особам розвивати свої здібності і максимальні можливості
[4, 567]. Декларація про права інвалідів закликає визнати права
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за всіма інвалідами, без яких би то не було виключень і без
дискримінації, в тому числі право на освіту тощо [1, 90].
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для
інвалідів, в яких, зокрема, відображаються завдання у сфері
забезпечення доступності освіти для людей з особливими потре
бами, вказується на елементи механізму реалізації освіти в інте
грованих структурах (в рамках звичайної школи) [1, 167].
Найбільш докладним і змістовним актом в галузі освіти осіб
з обмеженими можливостями здоров’я є Саламанкська Декларація,
яка була прийнята в червні 1994 року. У даному документі з’яв
ляється термін «особи, які мають особливі потреби в галузі освіти»,
вводиться поняття інклюзивної освіти, який передбачає включен
ня осіб з вадами розвитку в звичайне освітнє середовище [1, 190].
В кінці 2006 року була прийнята вже згадана нами Конвенція
ООН про права інвалідів, — документ, що відображає розуміння
міжнародним співтовариством питань та проблем забезпечення
прав людей з особливими потребами в тому числі і дітей. Стаття
24 Конвенції присвячена праву на освіту. Вона передбачає
обов’язок державучасниць забезпечувати інклюзивну освіту на
всіх рівнях і навчання протягом усього життя [5].
На сьогоднішній день, питання інклюзивної освіти привер
тає особливої уваги та зобов’язує держави розвивати та забез
печувати спеціальну освіту дітей з особливими потребами на
національному рівні згідно із міжнародними стандартами
права на освіту людей з обмеженими можливостями.
Література
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ
СТОРІН ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ
ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ В УКРАЇНІ
В. П. Накоренок,
здобувач відділу проблем цивільного, трудового
та підприємницького права Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, к. тел. 419"04"19,
Я. М. Шевченко,
науковий керівник, д.ю.н.,
професор, академік НАПрН України

З визначення поняття договору постачання енергетичними
ресурсами через приєднану мережу, даного в ч. 1 ст. 714 Ци
вільного кодексу України (далі — ЦК), випливає, що енергопо
стачальна організація передає (подає) споживачу енергію,
а споживач приймає і оплачує її, тобто відбувається відплатна
передача енергії від продавця до покупця, що характерно для
договору купівліпродажу. Тому цей договір визнаний видом
договору купівліпродажу.
На відміну від договору купівліпродажу, що передбачає
обов’язок покупця «прийняти товар», за договором постачан
ня енергетичними ресурсами через приєднану мережу абонент
«зобов’язується оплачувати вартість прийнятої енергії».
Крім цього, для договору постачання енергетичними ресурса
ми через приєднану мережу характерні такі обов’язки абонента,
що невластиві для договору купівліпродажу: дотримання виз
наченого режиму використання енергії, забезпечення безпечної
експлуатації енергетичних мереж і справності використовува
них ним приладів і обладнання, пов’язаних з використанням
енергії.
Для характеристики договору постачання енергетичними
ресурсами через приєднану мережу необхідно вказати на те,
що цей договір є консенсуальним, оскільки права і обов’язки
сторін виникають з моменту укладення договору і енергопоста
чальна організація зобов’язується постачати абоненту енергію
протягом дії договору; крім того, цей договір є оплатним і вза
ємним та належить до публічних договорів.
Сторонами цього договору виступають енергопостачальна
організація і абонент (споживач). Енергопостачальними
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організаціями визнаються організації, що здійснюють продаж
споживачам виробленої чи купленої електричної або теплової
енергії. Абонентом за договором постачання енергетичними
ресурсами через приєднану мережу (покупцем енергії) може
виступати юридична або фізична особа. Юридична особа може
одержувати енергію для безпосереднього споживання або для
продажу. Громадяни, як правило, укладають цей договір з ме
тою одержання енергії для побутового споживання. Однак
договором може бути передбачено використання енергії і для
забезпечення підприємницької діяльності.
Енергопостачальна організація наділена правом контролю
за станом технічних засобів і безпекою їх експлуатації покуп
цем, тобто вона вправі контролювати виконання покупцем
обов’язків, передбачених договором.
Необхідною умовою договору постачання енергетичними
ресурсами через приєднану мережу є наявність технічних пе
редумов, тобто наявність у покупця енергетичних мереж, які
можуть бути підключені до мереж енергопостачальної органі
зації, а також приладів обліку і іншого обладнання, що ним
використовується.
Урівняти постачальників енергії та споживачів у правах,
надати споживачу додаткові гарантії при укладенні договорів
постачання енергії, на думку автора можливо, якщо розгляда
ти його як договір приєднання, згідно зі ст. 634 ЦК, до якого
застосовуються особливі вимоги щодо змісту, порядку виконан
ня та припинення. Такий підхід в значній мірі гарантує спожи
вачам захист своїх прав у судовому порядку, в той же час, на
думку автора, судам доцільно при розгляді спорів в сфері поста
чання всіх видів енергії, розглядати права споживачів та права
постачальників відповідно до змісту ст. 634 ЦК, що дасть змогу
урівняти права всіх учасників цього виду договорів.
Таким чином, свобода договору при укладенні договорів
постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу
має значні обмеження, що у цілому не відповідає принципам
цивільного права. Відповідно до цього, виникає проблема на
дання споживачам додаткових гарантій, пов’язаних із договір
ними відносинами у сфері постачання енергії. Споживачі мо
жуть отримати такі додаткові гарантії, якщо цей вид договорів
розглядати як договори приєднання, які передбачені ЦК та
здатні урівняти права учасників договірних відносин.
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ДОКАЗИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Євгенія Сергіївна Орлова,
група ПЗ"42, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко,
науковий керівник

Нова система життєдіяльності Української держави потре
бує нових форм та засобів вирішення проблем, що виникають
в ході розгляду господарських справ.
Дослідження проблем доказування займає особливе місце
в процесуальному праві. При цьому процес доказування саме
в господарському процесуальному праві, хоча він довгий час
не цікавив вченихдослідників, яскраво викриває особливості
даного різновиду процесу, його відмінність від цивільного, кри
мінального процесів.
Наприклад, поняття «допустимість» в господарському судо
чинстві розуміється в деякому іншому, специфічному значен
ні, та означає встановлення спеціальними правилами певних
засобів доказування, без обов’язкового використання в процесі
яких неможливо повною мірою довести обставини справи, на
які посилається учасник процесу.
Обов’язок доказування фактів, що складають предмет дока
зування, покладено на учасника процесу, який на такі обстави
ни посилається (тобто, на відміну від карного процесу, в госпо
дарському судочинстві діє принцип презумпції вини).
Суттєво відрізняється суб’єктний склад, порядок та строки
розгляду господарської справи тощо. Все це дозволяє зробити
висновок, що детальне вивчення господарського доказового пра
ва має неперевершене значення.
Слід погодитися з академіком Національної Академії Наук
України та Академії правових Наук України, директором
Інституту економікоправових досліджень Національної Ака
демії Наук України В.К.Мамутовим, що «законодавчого
роз’яснення потребує норма Конституції, згідно з якою держа
ва забезпечує захист прав всіх суб’єктів права власності і гос
подарювання».
Ще наприкінці 60х років відомий дослідник арбітражного
(господарського) процесу П. Логінов зауважив: «Для оперативно
працюючих підприємств і організацій повинні бути і оперативні
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форми застосування закону, що регулює їх господарську діяль
ність, процес з розгляду господарських спорів повинен бути
оперативно діючим». Здається, зазначена ідея не втратила
своєї актуальності й досі.
За підсумками аналізу більш як десяти років самостійності та
незалежності Української держави арбітражний (господарський)
суд посідає значне місце серед органів правосуддя. Влітку 2001 ро
ку змінилася не тільки назва системи судів, але відповідно до
законів України «Про внесення змін до Арбітражного процесу
ального кодексу України», «Про внесення змін до Закону Украї
ни «Про арбітражний суд» (до втрати ним чинності з прийняттям
Закону України «Про судоустрій України» введено нові інстанції —
апеляцію та касацію, що забезпечує більш повний та об’єктивний
розгляд справ та захист прав господарюючих суб’єктів.
Однак поряд з удосконаленням організації та діяльності гос
подарських судів вони мають ще цілу низку невирішених пи
тань, і завдання теорії процесу сприяти усуненню цих прога
лин і протиріч.
Вважаємо, що внесення зазначених та інших, викладених
положень до Господарського Процесуального Кодексу на суча
сному етапі розвитку господарського процесу в Україні сприя
тиме економії коштів сторін та держави, часу розгляду справи,
а також зменшить можливості затягування справи та удоско
налить процедуру доказування по спору, що позитивно віді
б’ється на розвитку господарських відносин взагалі.

ІНСТИТУТ СПІВУЧАСТІ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ
ТА АНГЛО,АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРАВІ
Ірина Григорівна Орловська,
V курс, група ПЗ 51/11(м),
В. П. Сердюк,
керівник, доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

На основі порівняння правового регулювання інституту спі
вучасті у країнах англоамериканського права та Кримінально
му кодексі Франції на відміну від кримінального законодавства
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України відсутнє легальне визначення поняття співучасті
у вчиненні злочину. Право цих країн чітко визначає лише
форми та види співучасників. Поняття співучасті визначається
доктриною цих країн. Так, якщо КК України чітко визначає,
що співучастю є умисна спільна участь декількох суб’єктів зло
чину у вчиненні умисного злочину, то у правовій доктрині
Франції під співучастю прийнято вважати лише співучасть
у вузькому змісті слова, тобто таку діяльність інших осіб, що
провокує або полегшує здійснення злочину виконавцем, але
сама по собі ніяких елементів злочинного діяння не містить.
Саме в цих межах співучасть відноситься у кримінальному
праві Франції до Загальної частини. Правда, у деяких випадках
в Особливій частині передбачається відповідальність за деякі
дії співучасників у самостійному виді, що переслідує спеціаль
ні цілі і є, скоріше, виключенням, ніж правилом. У криміналь
ноправовій доктрині країн англо"американського права під
співучастю розуміються дії двох або більше осіб по реалізації
злочинного задуму. У регулюванні співучасті англійське право
виходить з акцесорної теорії, тобто визнає, що діяльність співу
часника визначається злочинними діями виконавця. Характер
ною особливістю інституту співучасті в українському праві
можна назвати ту обставину, що співучасть можлива у нас
лише при вчиненні умисних злочинів. Натомість як і в Англії,
США так і у Франції допускається співучасть не тільки в нав
мисних, але й у необережних злочинах. Чинний Кримінальний
кодекс України як єдине джерело кримінального законодав
ства України залежно від ступеня узгодженості співучасників
виокремлюють такі форми співучасті: 1) співучасть без попе
редньої змови; 2) співучасть за попередньою змовою. Залежно
від характеру участі окремих співучасників у вчиненні злочину
співучасть може мати просту і складну форму. У вітчизняній
доктрині вважається, що виділення форм співучасті має істотне
значення для кримінальної відповідальності співучасників,
оскільки це дає змогу обґрунтувати з правової точки зору відпо
відальність не лише виконавця, а й інших учасників спільного
вчинення злочину, а також впливає на кваліфікацію дій співу
часників. Французьке кримінальне право розрізняє поняття
співучасті й співиконавства. При цьому груповий характер ви
конання злочину здобуває юридичного значення лише в тому
випадку, коли він спеціально передбачається нормою Особливої
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частини КК Франції як ознака конкретного кваліфікованого
злочину. У всіх інших випадках співвиконавці несуть відпові
дальність по тим же загальним правилам, які ставляться до
виконавців, що діють індивідуально. Англо"американське пра"
во чітко не розрізняє певні форми співучасті ні в доктрині, ні на
практиці. Більш детально тут розроблені питання видів співу
часників. Так, як відомо, КК України визначає 4 види співуча
сників такі як виконавець, організатор, підбурювач і пособник.
КК Франції виділяє не конкретних співучасників, а 5 форм спі
вучасті залежно від ролі кожного співучасника: співучасть
у формі підбурювання, співучасть у формі керівництва, співу
часть у формі надання засобів, співучасть у формі допомоги та
співучасть у формі сприяння. Цікаво, що деякі із цих самостій
них французьких форм співучасті, зокрема 3 останні, в укра
їнському праві характеризують лише одного співучасника,
такого як пособник. В англоамериканському праві поняття
«співучасника» відносять до будьяких учасників злочину,
а інші тільки додаткових (пособників і підбурювачів). Справа
полягає у тому, що в англійському загальному праві протягом
довгого часу була прийнята наступна класифікація співучасни
ків: виконавці й пособники. Виконавці, у свою чергу, підрозді
лялися на 2 види: виконавці першого ступеня (особи, які самі
вчинили злочин) і виконавці другого ступеня (особи, що сприя
ли злочинному діянню в момент його здійснення). Пособники
залежно від часу здійснення ними відповідних дій, підрозділя
ються на 2 види: пособників до факту здійснення злочину й по
собників після факту здійснення злочину.
Отже, в англійському загальному праві інститутом співу
часті охоплювалися як самі виконавці, так і всі інші учасники
злочинного діяння. У цей час чотирьохчленна класифікація
скасована. Учасники всіх злочинів є виконавцями. Однак при
призначенні покарання судді враховують «внесок» кожного зі
злочинців, у зв’язку із чим проблема співучасті як і раніше
актуальна. І нарешті стосовно юридичного значення причет
ності до злочину, то якщо за українським правом, як відомо,
відповідальність за причетність не наступає, у праві Франції
досить часто причетність може карається навіть якщо вона не
утворює самостійних складів злочинів. В англоамерикансько
му праві взагалі будьякі випадки причетності до злочину
у розумінні континентального права відсутні. Такі випадки
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можуть визнаватися виконавством у вчиненні злочину, а мо
жуть і не визнаватися, виходячи із кожного конкретного
випадку.
Отже, правове регулювання інституту співучасті різними
країнами має свої специфічні особливості та відмінності. Ці
особливості, на нашу думку, можна враховувати при вдоскона
ленні національного законодавства, звісно не шляхом прямого
запозичення окремих норм чи положень, а лише тих, які бу
дуть реально життєздатними у нашому праві, адже останнім
часом намічається тенденція до зближення та гармонізації
основних положень різних правових систем.

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ
ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Вадим Остапина,
здобувач кафедри конституційного адміністративного
та фінансового права університету «Україна»

Функціональне зонування, як спосіб запобігання негатив
ного впливу господарської діяльності підприємств на довкілля
та здоров’я населення носить дещо екстенсивний характер і не
враховує обмежень територіальних ресурсів міста. На практи
ці дуже часто виникають проблеми територіальної організації;
не раціонально, з порушенням містобудівельних правил розмі
щуються промислові зони, житлові зони не відокремлюються
санітарнозахисними від промислових; не дотримуються нор
мативні резерви між проїжджою частиною та житловою забу
довою; відсутня достатньо розгалужена система вулиць, що
призводить до забруднення повітря продуктами згоряння.
Аналіз наукових джерел дає змогу виділити дві групи мето
дів регулювання негативного впливу господарської діяльності
підприємств на довкілля та здоров’я людини. Це адміністра
тивні та фінансовоекономічні методи.
Під фінансовоекономічними розуміються методи, які базу
ються на економічному стимулюванні діяльності підприємств
коли регулювання негативного впливу здійснюється за допо
могою різноманітних економічних важелів (податкових пільг,
інших платежів, тощо).
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Фінансовоекономічні методи поділяються на заохочуваль
ні та каральні. До заохочувальних методів можна віднести
застосування надбавок на екологічночисту продукцію; ринко
ве ліцензування викидів; застосування пільгового кредитуван
ня підприємств, які ефективно здійснюють природоохоронну
діяльність, встановлення податкових пільг; екологічне страху
вання; надання грошових засобів на проведення природоохо
ронних заходів. Серед каральних методів можна виділити
такі, як сплата податків за забруднення довкілля; штрафи;
введення спеціального додаткового оподаткування продукції,
яка випускається з порушенням санітарних норм, технологій;
встановлення плати за понаднормове використання природних
ресурсів; відшкодування збитків завданих довкіллю.
Розглянуті фінансово економічні методи регулювання негатив
ного впливу господарської діяльності на довкілля та здоров’я
людини базуються на нормативах гранично допустимих викидів.
Адміністративні методи регулювання впливу господарської
діяльності на довкілля практично відсутні, так як вважаються
дорогими та малоефективними, оскільки вимагають великої
кількості перевіряючих та постійного контролю. В працях Єро
феєва Н., Мельник Н., Колесникова С. наголошується на ефек
тивності саме фінансовоекономічних методів регулювання.
На нашу думку, при програмноцільовому плануванні при
родоохоронної діяльності для ефективного вирішення пробле
ми захисту і збереження навколишнього природного середови
ща науководослідні і проектноконструкторські роботи мають
передбачати такий комплекс заходів:
– включати у проект виробництва і технологію робіт заходи
по охороні та відновленню природних ресурсів;
– проводити нагляд зі сторони контролюючих органів за хо
дом відновлювальних робіт;
– створити мобільні комплекси по переробці будівельних
і промислових відходів;
– оптимізувати джерела ресурсів для фінансування приро
доохоронних заходів.
Варто також підтримати досить перспективну пропозицію
науковців В. Шевчука та І. Третяка щодо запровадження еко
логічного страхування. Велике значення має активність гро
мадськості, тому необхідно розвивати громадський санітарний
та екологічний контроль.
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ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА АНГЛІЇ
І. В. Падій,
V курс, група ПЗ"51/11м,
Л. В. Вовкотруб,
науковий керівник, старший викладач кафедри цивільного,
господарського та кримінального права ВНЗ
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна» Інститут права та суспільних відносин

В наш час в Україні дуже різко зростає рівень злочинності
та збільшується кількість тяжких злочинів. Причинами цього
є як політична нестабільність, так і скрутне економічне стано
вище держави. Притягнення винних осіб до кримінальної від
повідальності — це дуже складна і довготривала процедура.
Основним в цій процедурі є визначення підстав кримінальної
відповідальності та встановлення у діях злочинця передбаче
ного кримінальним законом складу злочину.
Останнім часом часто працівники правоохоронних органів
роблять помилки при визначенні підстав кримінальної відпові
дальності та кваліфікації злочинів і це тягне за собою різнома
нітні негативні та неправомірні наслідки, як для особи яка вчи
нила злочин, так і для пересічного громадянина. Можливо саме
в цьому питанні потрібно запозичити досвід зарубіжних колег.
Якщо порівнювати деякі аспекти щодо підстав криміналь,
ної відповідальності в Україні та Англії, можна сказати ось
про що:
Відомо, що Англія належить до держав з англосаксонською
правовою системою. Вона є однією з небагатьох держав світу,
кримінальне законодавство якої загалом не кодифіковане,
а кодифіковане лише на рівні окремих видів злочинів (проти
особи, проти власності тощо).
У літературі відзначається, що «кримінальне право, як час
тина конституції, полягає в низці різних парламентських за
конів; крім того, його почали формувати судді, що розглядали
важливі справи».
Що ж до підстав кримінальної відповідальності в Англії, то
вони визначаються двома елементами об’єктивного (матеріаль
ного) і суб’єктивного (психічного). для характеристики такого
діяння як злочин і виникнення кримінальної відповідальності.
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Ці елементи тісно переплітаються з деякими елементами складу
злочину в Україні, а саме: Суб’єктивною та Об’єктивною сторо
ною складу злочину.
До речі в Англії, як і в Україні використовується поняття
«Склад злочину», різниця тільки в кількості елементів.
Щодо до бездіяльності, вона рідше веде до виникнення кри
мінальної відповідальності в Англії, тому що законодавство
містить дуже мало законів, які стосуються даної проблемати
ки, а що до України то термін «діяння» вживається в КК, тео
рії і судовій практиці в подвійному значенні, тобто дія чи без"
діяльність, що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди
об’єкту злочину, а тому бездіяльність тотожна дії.
На мою думку «бездіяльність» більш досліджена в України,
ніж Англії, завдяки кодифікації кримінального законодавства,
та дослідженні таких злочинів в КК України (Зокрема, такі зло
чини, як залишення в небезпеці (ст. 135), ненадання допомоги
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136),
ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139).
Англійська кримінальноправова доктрина виділяє такі різ
новиди mens rea (винна воля): намір, необережність і недба
лість, ці різновиди досить схожі на форми вини (умисел і його
види і необережність та її види) в КК України, їм приділяєть
ся значна увага при кваліфікації злочинів в обох країнах.
Також в зазначених країнах мають місце обставини, дове
деність наявності яких виключає кримінальну відповідаль
ність — Англія (Загальні та Спеціальні захисти), та Україна
(Обставини, що виключають злочинність діяння).
Проаналізувавши дану тему, на мою думку Україна має
напрочуд широке кримінальне законодавство, що є підставою
для більш професійної діяльності правоохоронних органів при
кваліфікації злочинів, але й Англія не зважаючи на відсут
ність кодифікації кримінального законодавства має великий
досвід, який можна аналізувати та використовувати і в нашій
державі.
Тому, саме від того, як повно та точно будуть досліджені всі
питання, пов’язані із вивченням підстав кримінальної відпові
дальності і забезпечить швидке виявлення та притягнення до
відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину та виклю
чить випадки притягнення до кримінальної відповідальності
невинних осіб.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ
В УКРАЇНІ, ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО,ПРАВОВОЇ ФОРМИ
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
А. Панчук,
учениця 45 групи Славутського обласного
спеціалізованого інтернату поглибленої
підготовки учнів в галузі науки,
Я. М. Буздуган,
науковий керівник, к.ю. н.

Сьогодні благодійність в Україні є дуже актуальною і по
требує посиленої уваги як з боку держави, так і з боку гро
мадськості. Недарма в народі кажуть: «Багатий не той хто
багато здобув, а той хто багато віддав». Тому благодійність
має стати складовою соціального ведення бізнесу, як це є тра
диційно у всьому світі.
Волонтерська діяльність є організаційноправовою формою
благодійності та регулюється Законом України «Про волонтер
ську діяльність» від 19.04.2011р. № 3236VІ. Вдосконалення
законодавства про благодійність має сприяти підвищенню
ефективності благодійної діяльності, а також до залучення
якомога ширшого кола індивідуальних і корпоративних благо
дійників. За умов економічної кризи та очікуваного скорочення
бюджетних витрат на соціальні програми благодійна діяль
ність набуває нової суспільної значущості, її вже не можна роз
глядати лише як справу особистої етики чи релігійних переко
нань благодійників.
Приватні благодійники зацікавлені у досягненні ефекту
з мінімальними витратами ресурсів і прагнуть навчити одер
жувачів допомоги у майбутньому самостійно задовольняти
свої потреби. Крім того, у багатьох випадках приватні благо
дійники надають допомогу швидше ніж державні органи і кра
ще розуміють особливі потреби одержувачів. Практика пока
зує, що навіть невеликі пожертвування, зроблені тисячами,
мільйонами людей, можуть призвести до реальних великих
змін в житті окремої людини і людства в цілому.
Але щоб повірити в добро, треба почати робити його — гово
рить народна мудрість. Виходячи з цього ліцеїсти 45 групи
Славутського обласного спеціалізованого інтернату поглибле
ної підготовки учнів в галузі науки створили волонтерську
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групу під назвою «Зроби крок до добра». Метою створення цієї
групи було дослідження волонтерської діяльності у світі, та
запровадження волонтерства у Славуті, що на Хмельниччині.
На сьогоднішній день з моменту створення волонтерської
групи вивчено практику волонтерської діяльності у світі.
Наприклад, в американській історії, волонтерство має довгу та
поширену традицію. З часів Алексія де Токвіля, як зазначають
коментатори, американцям притаманна особлива схильність
до формування волонтерських груп із числа громадян для вирі
шення спільних проблем та задоволення інтересів. Зараз
волонтерство є одним із найбільш звичним різновидом діяль
ності в американському суспільстві. Протягом останніх років
волонтерство охоплює близько 50% дорослого населення. Це
підтверджує, що волонтерська діяльність є вагомою і сталою
складовою американської культури.
Волонтерство також поширене в інших країнах. Досліджен
ня проведене у 1995 році в Канаді фондом Goldfarb Communica
tions, показало що у волонтерській діяльності бере участь
близько 40% населення, та спостерігається тенденція до зро
стання за останні роки. Найбільше зростання інтересу до во
лонтерської діяльності відмічається у 25річних осіб.
Волонтерство у Європі дуже подібне до наведених прикла
дів. Дослідження в Англії показало, що близько половини її
населення бере участь у волонтерській діяльності, витрачаючи
близько100 млн. годин щотижня. Високий рейтинг волонтер
ство має у таких європейських країнах, як Франція (19%),
Нідерланди (36%) та Ірландія (39%).
Серед найпоширеніших причин волонтерства можна виді
лити такі:
– бажання допомогти іншим;
– почуття громадського обов’язку;
– бажання робити спільну справу;
– можливість спробувати нові стилі життя і культури.
Зроблено висновок, що добре організована волонтерська
програма повинна створювати умови для розвитку всіх різно
видів залучення волонтерів до праці.
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ЗАХИСТ НОТАРІУСІВ У ВЧИНЕННІ
НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Х. В. Пасєка,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
науковий керівник, к.ю.н.

«Нотаріат — це попереджувальне правосуддя» такими сло
вами можна виразити основний принцип латинського нотаріа
ту — безспірність. Проте, виникнення судових спорів щодо
нотаріально посвідчених правочинів є нерідкісним явищем,
з яким стикається кожен нотаріус у своїй практиці. Та цивіль
ний процес — це особлива галузь теорії і практики, яка не від
носиться до сфери спеціалізації нотаріусів. Тому їм буває
досить важко зорієнтуватися в разі залучення до участі в ци
вільній справі.
Кожен нотаріус хоча б один раз у своїй практичній діяльнос
ті замислювався над тим, як захистити сторони та нотаріуса
в цивільному процесі. Мабуть, у першу чергу, нотаріуса, його
права, честь та гідність, чесне ім’я. Як довести, що нотаріаль
на дія була вчинена з урахуванням усіх вимог діючого законо
давства та довести безспірність нотаріальної дїї?
Не буде розкриттям великої таємниці те, що існують певні
випадки цивіль — судової та кримінальної практики, коли
учасники нотаріального процесу звинувачують нотаріуса
в тому, що нібито вони не брали участі у вчиненні нотаріальної
дії, або взагалі підробив якійсь документ, діючи в інтересах
третіх осіб. А враховуючи, що існує поняття таємниці вчинен
ня нотаріальних дій нікому підтвердити або спростувати ці
звинувачення, авжеж нотаріус був наодинці зі сторонами чи
особою, що звернулася за вчиненням нотаріальних дій, почи
нається найбільш цікаве. Нотаріус змушений проводити екс
пертизи та доказувати «всім та кожному», що він діяв тільки
в межах закону. Доводити, що особа, яка звернулася за вчи
ненням нотаріальної дії, була дієздатною, та нотаріус роз’яс
нив у повному обсязі всі правові наслідки вчинюваних нотарі
альних дій сторонам.
Без сумніву, проблема захисту нотаріального процесу та
захисту в ньому нотаріуса існує і більше того, що сьогодні
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вирішення цього болючого питання повинно стати пріоритетом
науковців, що опікуються проблемами нотаріату, нотаріусів та
однією з провідних ліній роботи Міністерства юстиції. Підсу
мовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що пробле
ма захисту нотаріального процесу та захисту в ньому нотаріуса
дійсно існує і потребує свого найскорішого вирішення.
Вважаю, що спільними зусиллями науковців, нотаріусів та
Міністерства юстиції її можливо вирішити. Для вирішення
цієї проблеми все є, насамперед бажання її вирішувати, розу
міння сутності проблематики та наявні шляхи її вирішення.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДІТЕЙ,ІНВАЛІДІВ
С. В. Пасічніченко,
к.ю.н., доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права

Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини та
Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист
і розвиток дітей посилило увагу громадськості до проблем
дітейінвалідів, викликало необхідність розробки цілеспрямо
ваних дій держави для створення найсприятливіших умов
їхньої інтеграції в систему сучасних суспільних відносин.
Для цього в Україні створено диференційовану мережу спе
ціальних шкілінтернатів восьми типів (386 одиниць із кон
тингентом понад 60 тис. дітей). Близько в 142 спеціальних
дошкільних закладах для всіх категорій дітей, а також у спе
ціальних групах, які відкриті при 1,2 тис. дитячих садків зви
чайного типу закладається основа для подальшого спеціально
го (слухового, зорового, мовленнєвого) та загального розвитку.
В цілому система спеціальної освіти поступово зростає. Так, за
останні роки відкрито понад 30 навчальнореабілітаційних
центрів — закладів нового типу, як державного, так і гро
мадського підпорядкування (Львів, Київ, Миколаїв, Чернігів,
Вінниця, Херсон).
Але як би не був добре організований навчальновиховний
процес у школіінтернаті, розвиток дитини відбувається за
словами Л. Виготського у «вузькому, обмеженому колі шкіль
ного колективу, в маленькому замкнутому світі, де все при
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стосовано до дефекту, усе фіксує увагу на тілесній ваді, поси
лює ізольованість, сепаратизм і не вводить її у справжнє
життя». Він підкреслює, що формування особистості дитини
з розладами розвитку полягає не в її соціальній нейтралізації,
а у вихованні з неї соціально активної особистості, яка впевне
на у собі, у власних силах, можливостях та підготовлена до
інтеграції в суспільство.
Саме тому одним із шляхів інтегрування таких дітей у со
ціум є інклюзивне навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах.
Незважаючи на те, що Конституцією України та законодав
ством у галузі освіти, реабілітації, соціального захисту держа
ва має забезпечити доступність до якісної освіти відповідного
рівня дітямінвалідам з урахуванням здібностей, можливос
тей, бажань та інтересів кожної дитини шляхом запроваджен
ня інклюзивної освіти сьогодні лише затверджена Концепція
розвитку інклюзивної освіти, відсутній закон «Про спеціальну
освіту».
Для того щоб освіта інвалідів стала невід’ємною частиною
системи загальної освіти пропонуємо здійснити наступні заходи:
Поперше, статтю 8 частину 1 Розділу ІІ «Державні органи
України, які здійснюють державне управління в галузі забез
печення соціальної захищеності інвалідів» Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ви
класти в такій редакції:
«Державне управління у сфері соціального захисту інвалі
дів здійснюється центральним органом виконавчої влади з пи
тань соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я
України, центральним органом виконавчої влади з питань
освіти і науки, молоді та спорту, органами місцевого самовря
дування».
Подруге, створити у складі Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України Департамент спеціальної освіти.
Потретє, створення Ради при Президентові України з кон
тролю успішності спеціальної освіти та реабілітаційних послуг
з поданням щорічного звіту на засіданні Верховної Ради Укра
їни про досягнення та недоліки в отриманні освітніх та реабілі
таційних послуг інвалідами.
Все вище перераховане, дасть можливість реалізувати
основну мету освітньої діяльності інвалідів, а саме:
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– всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства;
– розвиток талантів людини, її розумових та фізичних здіб
ностей;
– виховання високих моральних якостей;
– формування громадян до свідомого суспільного вибору;
– підвищення освітнього рівня народу;
– забезпечення держави кваліфікованими працівниками.

ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК
В. М. Познанська,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
С. І. Кравченко,
науковий керівник, викладач циклової комісії «Правознавство»

Конституція України (ст. 24) на вищому юридичному рівні зак
ріпила рівність прав жінок і чоловіків. Але враховуючи фізіологіч
ні особливості жіночого організму, з метою охорони материнства
і дитинства, трудове законодавство України передбачає для жінок
працівниць певні пільги, переваги і додаткові гарантії. Так, зако
нодавством забороняється застосування праці жінок на важких
роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також
на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (не фізичних,
або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
Метою дослідження є висвітлення законодавчого закріплен
ня та регулювання охорони праці жінок, виявлення особливо
стей праці жінок з урахуванням обов’язків, що виникають
у зв’язку з материнством, вихованням дітей і таке інше. У зако
нодавстві про працю жінок значна увага приділяється наданню
пільг і гарантій вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей.
Так, ст. 184 КЗпП забороняється відмовляти жінкам у прий
нятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’я
заних з вагітністю або наявністю дітей віком від трьох років,
а одиноким матерям за наявності дитини віком до чотирнадця
ти років або дитиниінваліда. В разі відмови у прийнятті на робо
ту цим категоріям жінок роботодавець зобов’язаний повідомити
причини відмови у письмовій формі.
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Жінки, які мають дітей віком від трьох років, у разі немож
ливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу
роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою
роботою до досягнення дитиною віку трьох років.
Якщо заробіток зазначених жінок на легшій роботі є ви
щим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм ви
плачується фактичний заробіток.
За бажанням жінки, їй надається відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці
періоди допомоги по державному соціальному страхуванню.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці
в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному виснов
ку, але не більш як до досягнення дитиною 6річного віку.
Жінкам, які мають дітей віком до півтора року, надаються,
крім загальної перерви для харчування й відпочинку, ще й до
даткові перерви для годування дитини, не рідше, ніж через
кожні три години і тривалістю не менше тридцяти хвилин.
За наявності двох і більше грудних дітей, тривалість перерв
становить не менше години кожна.
Строки і порядок надання перерв устонавлюються робото
давцем з врахуванням бажання матері.
Перерви для годування дитини включаються в робочий час
і оплачуються за середнім заробітком.
Таким чином, охорона праці жінок являється важливим
інститутом трудового права, котрий диференціює цілий ком
плекс правових норм у регулюванні взаємовідносин працівників
— жінок з роботодавцем з додержанням специфіки жіночої
праці. Слід зауважити, що охорона праці жінок вимагає у суча
сних умовах вдосконалення як нормативного, так і організацій
ного. Мова йде про доречність прийняття окремого закону щодо
охорони праці жінок чи, принаймні, виділення норми щодо
такої охорони в окремий розділ. Наявність такого механізму
захисту законних прав та інтересів жінок дозволяє у повній мірі
реалізувати державні програми у сфері розвитку праці жінок,
яка тісно пов’язується з веденням домашнього господарства,
вихованням дітей. Рівень захисту жінок у тому чи іншому сус
пільстві свідчить про зрілість держави, розвиненість її держав
ноправових інститутів та рівень суспільноправової свідомості.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС УРЯДІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Т. М. Пономаренко,
VI курс, група П"51, спеціальність «Правознавство»,
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (095)3912192,
Г. Л. Божкова,
науковий керівник, к.і.н., доцент кафедри

Центральною ланкою всього державного механізму, однією із
його найважливіших складових частин виступає уряд — колегі
альний орган, який відіграє провідну роль у розробці і реалізації
основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики держави.
Як правило, уряди формуються двома способами: парла
ментським (наприклад, у Великій Британії, в Італії, Німеччи
ні, Індії тощо) та непарламентським (у президентських респу
бліках — зокрема, у США та Франції; у деяких формах монар
хій та змішаних республіках). Порядок формування уряду
ретельно прописаний у конституції та законах країни.
Зокрема, у ст. 92–94 конституції Італійської Республіки
вказано, що президент республіки призначає голову Ради міні
стрів, та — за його пропозицією — міністрів, після чого новос
формований уряд повинен отримати довіру обох палат парла
менту впродовж десяти днів. Аналогічні положення прописані
і у конституції Франції: у ст. 8 конституції говориться, що пре
зидент Республіки призначає прем’єрміністра. За пропозицією
прем’єрміністра президент призначає членів уряду, а також
має право припинити виконання ними їхніх службових
обов’язків. Проте, згідно із ст.20, уряд несе відповідальність не
лише перед президентом, але й перед парламентом. У відповід
ності до конституції Франції, рішенню про припинення повно
важень уряду передує винесення вотуму недовіри уряду депута
тами Національних зборів. У Великій Британії формування
і діяльність уряду регулюється низкою Конституційних актів,
серед яких — Акт про парламент 1911 р., Закон від 16 грудня
1949 р. «Про зміни Акту про парламент 1911 р.», Акт про міні
стрів корони 1937 р., Акт про міністрів корони 1964 р., Акт про
міністрів корони 1975 р., Акт про народне представництво
1969 р., Акт про місцеве управління 1972 р. Конституцією регу
люється правовий статус уряду Німеччини (зокрема, розділ II
«Федерація та землі», розділ III «Бундестаг», Розділ V «Феде
ральний президент» та розділ VI «Федеральний уряд» тощо).
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Згідно із конституцією Російської Федерації, уряд, поряд із
президентом, Федеральними зборами та судами, приймає
участь у здійсненні влади. Конституція РФ 1993 року досить
суттєво змінила статус уряду. Виходячи зі статті 10 конститу
ції, уряд виступає самостійним органом виконавчої влади, без
посереднє керівництво виконавчою владою покладається на
президента. Конституцією передбачено підзвітність уряду фе
деральним представницьким і законодавчим органам і прези
денту. У конституційноправовому статусі уряду РФ більш по
слідовно викладено прерогативи федеральної виконавчої влади
з урахуванням принципу поділу влади, відповідальність уряду
за проведення соціальноекономічних перетворень в країні,
здійснення єдиної державної політики в галузях народного гос
подарства. Уряд РФ — колегіальний орган. Усі найважливіші
питання його компетенції вирішуються виключно на урядових
засіданнях і приймаються колегіально. Порядок формування,
структура і компетенція Уряду регулюється і Федеральним
законом. Процедури і порядок здійснення Урядом РФ його пов
новажень встановлюються в Регламенті Уряду.
Питання визначення конституційноправового статусу уря
ду України є актуальними як для науки, так і для практичної
діяльності держави. Аналіз конституційноправових норм, які
визначають порядок формування та діяльності уряду, розподі
ляють повноваження між президентом та Кабінетом Міністрів,
засвідчують, що за системою республіканського правління
Україна належить до змішаного типу. Аналіз норм Конститу
ції України, якими визначається конституційноправовий ста
тус Кабінету Міністрів України, засвідчує наявність низки
недоліків. Вони мають бути враховані й усунуті в ході подаль
шого конституційноправового реформування, що є обов’язко
вою умовою створення дієвої системи органів виконавчої
влади. Для цього необхідно встановити єдиний порядок форму
вання уряду, розмежувати повноваження між Президентом
України та Кабінетом Міністрів України у сфері виконавчої
влади, чітко визначити порядок припинення повноважень
уряду та окремих міністрів.
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КОЛЕКТОРСТВО — ШЛЯХ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ,
ЧИ СПОТВОРЕННЯ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ДОСВІДУ
Л. П. Понятовська,
V курс, група ПР"51, спеціальність «Правознавство»,
Хмельницький інститут соціальних технологій,
тел. (0382) 70"45"56,
О. М. Галко,
науковий керівник

Правовий порядок в економічній діяльності в Україні базу
ється на тому, що відповідно до ст. 42 Конституції України,
кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборо
нена законом. Тобто будьякий вид підприємницької діяльно
сті, до яких безперечно відноситься і колекторська діяльність,
адже вона спрямована на отримання прибутку має право на
існування допоки її не буде заборонено в установленому поряд
ку — шляхом прийняття відповідного закону, або ж внесення
змін до будьякого з існуючих законів.
Масова поява колекторських фірм пов’язана з фінансовою
кризою, в період, коли значна кількість українців, залишив
шись без зарплати та інших доходів, втратила одночасно
й можливість вчасно повертати кредити. У зв’язку із цим з’я
вилася тенденція до появи різного роду колекторських фірм.
Але якщо за кордоном «колекторська діяльність» чітко регла
ментується відповідним законодавством, то в Україні вона не
лише не відповідає нормам закону, але й нерідко навіть схожа
за своїм характером на «рекетівські» вимагання, під час яких
їх виконавці не гребують будьякими методами задля досяг
нення потрібного результату.
Так, починаючи з 2009 року в наш побут ґрунтовно вкорени
лась термінологія, пов’язана із різноманітними значеннями
колекторської діяльності. Сам термін «колектор», відповідно
до одного із значень, даного в словнику, означає установу чи
особу, яка щось збирає або розподіляє.
Так хто ж такі колектори і чим вони конкретно займають
ся? Колекторські фірми — це компанії, які за певну винагоро
ду займаються поверненням боргів. Банки, які не бажають
самостійно вирішувати проблеми неплатежів, звертаються по
допомогу до таких компаній. В інших випадках банки можуть
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створювати спеціальні підрозділи в структурі самої фінустано
ви або перекладати ці функції на служби внутрішньої безпеки.
Щодо України, то наразі «колекторством» займається без
ліч установ — від уже згаданих служб безпеки до окремих при
ватних структур, які за угодами факторингу скуповують без
надійні борги. Фірма може за документами не мати навіть
натяку на те, що займається колекторською діяльністю. Хоча
наразі така діяльність і не є протизаконною.
Свого часу у Верховній Раді України був зареєстрований
Проект Закону про внесення доповнень до ст.516 Цивільного
кодексу України (щодо права фізичних осібпозичальників на
викуп власного боргу у колекторів банку). Проте його було
знято з розгляду на підставі Постанови ВРУ «Про зняття з роз
гляду деяких законопроектів та проектів інших актів» від
07.07.2011 р. № 3607VI.
Чого ж відбулося таке категоричне несприйняття такого
виду підприємницької діяльності?
Поперше, специфікою її здійснення саме в Україні стало
застосування, в основному, достатньо жорстких методів, серед
яких були і нічні дзвінки, і листи з погрозами й залякування
ми, і «профілактичні бесіди» з близькими та родичами, і пові
домлення на роботу про наявність у неплатника невиконаного
зобов’язання, і погрози звернутися до правоохоронних органів
із заявами про вчинення боржником злочину (шахрайства),
а подекуди і інші більш жорсткі психологічні та фізичні засо
би впливу. Що стосується легальних і загальноприйнятих спо
собів, як то звернення з позовами до суду, то, як правило,
колектори не досить широко і успішно використовували їх
через їх довготривалий і затратний, а також непередбачуваний
характер.
Таким чином, підсумовуючи матеріали, слід зробити логіч
ний висновок, що надання легалізації будьяким суспільним
явищам, або ж приведення їх у відповідність із чинним законо
давством, в тому числі і шляхом законодавчої заборони, зніме
напруженість у суспільних колах і буде безперечно сприяти
втіленню принципів законності, гуманності та соціальної
спрямованості, а це шлях до побудови європейської демокра
тичної правової держави.
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ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО,ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Попов Сергій Юрійович,
здобувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

Розвинений ринок нерухомого майна є основою функціону
вання будьякої економіки. Оптимізація обігу нерухомості
є одним із головних завдань держави в сфері економічної полі
тики. Провідне місце у цьому займає правове регулювання від
носин, пов'язаних із державною реєстрацією прав на нерухоме
майно. І тому на сьогодні одним із питань, яке потребує нагаль
ного вирішення є запровадження єдиної системи державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, що забезпечить
належний захист прав фізичних та юридичних осіб на нерухо
ме майно [1].
Змістом адміністративноправових відносин у сфері держав
ної реєстрації прав на нерухоме майно є суб'єктивне публічне
право особи звернутись до суб’єкта публічної адміністрації сто
совно забезпечення свого права володіти користуватись та роз
поряджатись своїм нерухомим майном та юридичний обов’я
зок владного суб’єкта здійснити таку реєстрацію. В свою чергу
суб’єкти публічної адміністрації мають право вимагати у кон
трагента надати усі документи, що визначені законодавством
які необхідні і достатні для здійснення державної реєстрації.
В процесі державної реєстрації прав на нерухоме майно
виникають юридичні факти — конкретні життєві обставини,
з якою норма адміністративного права пов’язує виникнення,
зміну та припинення адміністративноправих відносин. При
кладом таких фактів може бути обставина здійснення реєстра
ції та видачі про це зацікавленій особі документу встановлено
го взірця. Що приводить до нової якості, так як зазначена
особа набуває юридичного статусу повноцінного власника
майна та може з цього моменту на власний розсуд володіти,
користуватись та розпоряджатись ним.
Адміністративноправове регулювання державної реєстра
ції речових прав на нерухоме майно здійснюється у різних фор
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мах: видання адміністративних актів (нормативних та індиві
дуальних); надання адміністративних послуг; здійснення
інших юридично значимих дій (здійснення реєстрації); та здій
снення матеріальнотехнічних операцій, наприклад ведення
єдиного державного реєстру.
Важливою формою забезпечення прав і законних інтересів
фізичних і юридичних осіб у зазначеній сфері є адміністратив
ні послуги, під якими розуміють публічновладну діяльність
адміністративного органу, спрямовану на забезпечення умов
для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи
і здійснювану за її заявою [8]. Тим самим, державну реєстра
цію речових прав на нерухоме майно можна розглядати і як
адміністративну послугу.
Адміністративноправове регулювання реєстрації речових
прав на нерухоме майно — це цілеспрямований вплив норм
адміністративного права на суспільні відносини з метою забез
печення за допомогою адміністративноправових засобів прав
і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на володіння
користування та розпорядження нерухомим майном, публіч
ного інтересу держави і суспільства в цілому. Зміст адміністра
тивноправове регулювання реєстрації речових прав на нерухо
ме майно складається у сукупності юридичних елементів: норм
адміністративного права та їх зовнішнього виразу джерел
адміністративного права; публічної адміністрації; основопо
ложних засад діяльності публічної адміністрації; адміністра
тивноправових відносин, форми адміністративного права та
адміністративних процедур у зазначеній сфері.
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ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯК СУБЄКТИ
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
О. І. Порчинський,
VІ курс, група ПЗ"61, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин,
В. І. Лебеденко,
к.ю.н., доцент, науковий керівник

Метою нашої роботи є аналіз законодавчого та нормативно
правового регулювання фізичних осіб, як учасників цивільних
правовідносин, визначення поняття фізичної особи у цивільно
му праві, правовий статус фізичних осіб як суб’єктів цивільно
го права, з’ясування та вирішення проблем щодо застосування
цивільних прав та цивільних обов’язків між суб’єктами
цивільних правовідносин.
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Аналіз даного питання є у роботах таких знаних вчених як
Алексеєв С.С., Бармак О.М., Бірюков А.І., Братусь С.М., Гордон
В.М., Дністрянський С.С., Ершова Н.М., Корнєєв С.М, Купініч
О.О., Олійник А.Ю., Сергеєв Ю.А., Стефанчук Р.О., Хвостов
В.М., Червоний Ю.С., Шкрум Т.С. та деяких інших науковців.
Суб’єктом цивільних правовідносин є особи щодо яких вини
кають цивільні права та цивільні обов’язки, в тому числі і фізич
ні особи. Фізична особа — суб’єкт цивільного права, учасник
регульованих ним майнових або особистих немайнових відно
син, людина, що має права громадянина й відповідальність. Тер
мін «фізична особа» ширший за термін «громадянин», оскільки
включає не тільки громадян України, а й громадян інших дер
жав, осіб без громадянства та мігрантів. Вищезазначені особи
наділені цивільноправовою правоздатністю та дієздатністю.
Цивільна правоздатність фізичної особи є її здатність мати
цивільні права та обов’язки (ст. 25 ЦК України). Правоздат
ність громадян виникає у момент народження і припиняється
у момент смерті. Правоздатність є властивістю, яка безпосе
редньо пов’язана з особою і вона не може бути обмежена чи
особа позбавлена її. Але фізична особа стає повноцінним
суб’єктом цивільних правовідносин лише тоді, коли вона реа
лізує свою дієздатність, тобто здатність своїми діями набувати
для себе цивільних прав і цивільних обов’язків, самостійно їх
виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
За загальним правилом повністю дієздатними вважаються
фізичні особи, які досягли повноліття — 18ти річного віку.
Певним виключенням є надання повної цивільної дієздатності
особі, яка досягла 16ти років та яка працює за трудовим дого
вором або записана матір’ю або батьком дитини, а також такій
особі, яка бажає займатись підприємницькою діяльністю.
Неповна цивільна дієздатність настає для неповнолітніх віком
від 14 до 18 років (ст. 32 ЦК України). У цьому випадку непов
нолітній має право:
— самостійно розпоряджатися свої заробітком, стипендією
чи іншими доходами;
— самостійно здійснювати права, на результати інтелекту
альної, творчої діяльності, що охороняється законом;
— бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це
не заборонено законом, або установчими документами юридич
ної особи;
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— самостійно укладати договір банківського вкладу (рахун
ку) та розпоряджатися вкладом, внесеним ним на своє ім’я
(грошовими коштами на рахунку).
Частковою дієздатністю визнається фізична особа, яка не
досягла 14 років (малолітня особа). Вона має право самостійно
вчиняти дрібні побутові правочини, а також здійснювати осо
бисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої
діяльності, що охороняються законом.
Цивільна дієздатність фізичної особи може обмежена судом.
Таке може статися у випадках, коли фізична особа страждає на
психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлю
вати значення своїх дій та керувати ними (ст. 36 ЦК України).
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути засто
совано і стосовно осіб, які зловживають спиртними напоями, нар
котичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим самим
ставлять себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за зако
ном зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо
вона внаслідок хронічного, стійкого психологічного розладу не
здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.
Наведене правило свідчить про те, що громадянин може бути
позбавлений цивільної дієздатності з урахуванням його пси
хічного стану. Інші обставини, зокрема сліпоглухонімота, па
раліч тощо, не спричиняють такого наслідку.

МЕЖІ СВОБОДИ ДОГОВОРУ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
VІ курс, група ПЗ"61, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин,
О. М. Хіміч,
к.ю.н., доцент, науковий керівник

В будьякому підручнику, де йдеться про свободу договору,
можна прочитати щось на зразок того, що «свобода договору не
є безмежною». Водночас межі такої свободи зазвичай не вказу
ються, натомість обговорюються окремі обмеження, вказані
у законі як виключення. Через це складається враження, ніби
принцип свободи договору є загальним універсальним принци
пом цивільного права, тим більше, що у ст. 3 Цивільного ко
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дексу України (далі — ЦК) свобода договору зазначена серед
загальних засад цивільного законодавства.
Водночас можна вказати значну сферу цивільних відносин,
на яку принцип свободи договору поширювати не слід — це
сфера відносин, пов’язаних з неправомірною поведінкою.
Дійсно, свобода визначення умов договору є одним з проявів
максими «дозволено все, що не заборонено», базується на невтру
чанні держави у приватні відносини, доки такі відносини стосу
ються лише їх учасників. Такому критерію, однак, відповідають
лише ті відносини, що виникають на підставі правомірної пове
дінки сторін. Тому сторони договору можуть на власний розсуд
(якщо він не обмежений законом) визначити зміст свого регуля
тивного правовідношення, нормальну динаміку його розвитку.
Що ж до наслідків неправомірної поведінки, то немає ніяких
підстав застосовувати до них правило «дозволено все, що не заборо
нено», бо лише правомірна поведінка не зачіпає публічного інтере
су. Неправомірна поведінка є підставою для застосування способів
захисту права, а таке застосування не може бути байдужим для
держави не тільки у випадках, коли захист здійснюється держа
вою, а й тоді, коли захист здійснюється особою, чиї права поруше
ні. Дійсно, через захист конкретного суб’єктивного права здійсню
ється одночасна охорона і публічних інтересів (суспільного ладу,
правопорядку). Відтак наслідки неправомірної поведінки за
загальним правилом повинні встановлюватись законом, а розсуд
сторін щодо таких наслідків може допускатись лише як виняток
у випадках і в межах, встановлених дозвільними нормами.
Наприклад, якщо на випадок того чи іншого порушення
зобов’язання не встановлена законна неустойка, то сторони
можуть домовитись про встановлення договірної неустойки,
визначити її розмір і форму, встановити співвідношення між
стягненням неустойки та відшкодуванням збитків, але не
можуть встановлювати власних правил щодо неустойки, від
мінних від тих, що встановлені законом. Так, відповідно до ч.1
ст.551 ЦК неустойкою (у цій статті застосовано невдалий вираз
«предметом неустойки») може бути лише грошова сума, рухо
ме і нерухоме майно, але не можуть бути інші об’єкти цивіль
них прав. Слід зазначити, що й у цих відносинах сторони на
власний розсуд можуть вирішувати, чи укладати їм договір
про неустойку, чи не укладати, а кредитор, у якого виникло
право на неустойку, може вирішувати, чи скористатися цим
правом, чи ні, що є проявом принципу диспозитивності.
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Отже, свободу визначення договором правил щодо право
мірної поведінки слід чітко відмежовувати від свободи визна
чення договором наслідків неправомірної поведінки з огляду
на принципову різницю між ними.
Новели ЦК, на жаль, демонструють намір розповсюдити правило
«дозволено все, що не заборонено» на сферу наслідків неправомір
ної поведінки (де за належного регулювання має застосовуватись
протилежне правило). Це і останній абзац ч.2 ст.16, відповідно до
якого суд може захистити цивільне право або інтерес способом, що
встановлений не лише законом, а й договором, і останній абзац ч.2
ст.19, відповідно до якого способи самозахисту можуть, зокрема,
встановлюватися договором, і ч.1 ст.611, відповідно до якої у разі
порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені
договором або законом тощо. Ці помилки, звичайно, не можуть
бути компенсовані втіленням кабінетної ідеї доповнення принци
пу свободи договору принципом «справедливості» договорів чи їх
«розумності», як це зроблено у ст.627 ЦК.
Слід підкреслити, що можливість суду захистити цивільне
право або інтерес способом, що встановлений договором
(останній абзац ч.2 ст.16 ЦК), не узгоджується із ч.2 ст.19
Конституції України, відповідно до якої органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З цієї норми випливає, що суди, оскільки вони є органами
державної влади, мають застосовувати ті способи захисту, які
передбачені законом, а сторони не можуть встановлювати такі
способи, зокрема договором. Інколи висловлюється точка
зору, що оскільки відповідно до ч.2 ст.124 Конституції Украї
ни юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають у державі, то позивачі можуть звертатись до суду
з будьякими позовними вимогами, у тому числі і з тими, що
не відповідають способам захисту, встановленим законом, на
приклад такими, що «винайдені» самими позивачами, зокре
ма встановлені договором, а суд повинен розглянути такі
вимоги по суті. Ця думка є помилковою, оскільки базується
на змішуванні понять «правовідносини» та «способи захис
ту», які вочевидь не є рівнозначними. Враховуючи вимоги
обох згаданих конституційних норм, доходимо висновку, що
позивач вправі звернутись до суду з приводу будьяких право
відносин (ч.2 ст.124 Конституції України), але за застосуван
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ням лише тих способів захисту, що передбачені законом (ч.2
ст.19 Конституції України).
Насправді ж проблему слід вирішити один раз, причому для
всіх суб’єктів цивільного права однаково: необхідно виключи
ти можливість встановлення договором права односторонньої
зміни або розірвання договору. Така зміна або розірвання має
допускатися лише у випадках, встановлених законом (за дого
ворами комісії, підряду тощо).
Як зайве обмеження свободи договору виглядає вказівка
ст.627 ЦК на необхідність враховувати вимоги звичаїв ділового
обороту, тим більше, що відповідно до ч.2 ст.7 ЦК звичай, що
суперечить договору, у цивільних відносинах не застосовується.
Видається, що зазначені вади цивільного законодавства
потребують виправлення, а саме:
1. Поширення свободи визначення умов договору на сферу
наслідків неправомірної поведінки, зокрема наслідків пору
шення договору, є концептуально помилковим. Адекватним
способом встановлення належного регулювання у цій сфері
є відмова від застосування правила «дозволено все, що не забо
ронено», та застосування протилежного правила «не забороне
но лише те, що дозволено».
2. Вкрай небезпечним є і перетворення свободи договору на
свободу від договору. Необхідно виключити можливість вста
новлення договором права односторонньої зміни або розірван
ня договору. Така зміна або розірвання має допускатися лише
у випадках, встановлених законом.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Катерина Петрівна Рихлик,
курс IV ПЗ"42,
М. Г. Марченко,
науковий керівник, старший викладач кафедри:
цивільного, господарського та кримінального права
Інститут права та суспільних відносин

Дослідження процесуальних строків в діяльності господар
ського суду є актуальним напрямком сучасної правової науки.
Формування процесуальних строків відбулось враховуючи
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практику судового розгляду та розвиток господарського судо
чинства на Україні. Встановлення в законодавчому порядку
строків для процесуальної діяльності господарського суду та
здійснення процесуальних дій сторонами та іншими учасника
ми господарського процесу є гарантією забезпечення швидшого
відновлення порушених прав або охоронюваних законом інте
ресів підприємств, установ, організацій. Швидке вирішення
спорів вносить визначеність у господарські відносини, сприяє
ліквідації заборгованості, прискорює оборотність коштів.
Процесуальним строком називається період часу, протягом
якого повинна бути вчинена визначена процесуальна дія госпо
дарським судом, особами, що беруть участь у справі, іншими
учасниками процесу, органами, що виконують рішення суду,
або точна дата здійснення такої дії.
Процесуальні дії вчиняються у строки, встановлені госпо
дарським процесуальним кодексом. У тих випадках, коли про
цесуальні строки не встановлено, вони призначаються госпо
дарським судом. Строки для вчинення процесуальних дій виз
начаються точною календарною датою, зазначенням події, що
повинна неминуче настати, чи періодом часу.
За заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи госпо
дарський суд може визнати причину пропуску встановленого
законом процесуального строку поважною і відновити пропу
щений строк. Про відновлення пропущеного строку зазнача
ється в рішенні, ухвалі чи постанові господарського суду. Про
відмову у відновленні строку виноситься ухвала.
Ухвалу про відмову у відновленні пропущеного строку може
бути оскаржено. Призначені господарським судом строки
можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи
з своєї ініціативи.
Отже, господарський суд у кожному конкретному випадку
повинний об’єктивно вирішувати питання про призначення
дати засідання з урахуванням місця перебування сторін, засо
бів повідомлення, час доставки пошти, обсягу надання
необхідних доказів.
Скорочення строків вирішення господарських спорів не
повинний порушувати процесуальних прав сторін, знижувати
вимоги, пропоновані до якості рішень. Тому правове регулю
вання строків розгляду та вирішення справ в господарському
суді, виконання рішень суду, здійснення окремих процесуаль
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них дій здобуває досить важливе значення. Процесуальні дії
відбуваються в строки, встановлені законодавством. У тих же
випадках, коли процесуальні строки не встановлені законо
давством, вони визначаються господарським судом. Строки
для здійснення процесуальних дій визначаються точною
календарною датою, вказівкою на подію, що обов’язково по
винна наступити, або періодом часу, протягом якого дія може
бути вчинено.
Встановлюючи строк, протягом якого повинна бути вчинена
визначена процесуальна дія, суд зобов’язаний виходити з кон
кретних обставин справи, цей строк повинний бути достатнім
для здійснення процесуальної дії та разом з тим не зайво трива
лим, щоб не створювати умов для затримки остаточного вирі
шення спору.
Здійснення та дотримання процесуальних строків під час
провадження господарського судочинства може стабілізувати
розвиток суспільства, а недотримання — посилити його кризо
вий стан.
З урахуванням сказаного, процесуальні строки в господар
ському судочинстві можна визначити як особливий механізм
державного впливу на суспільні відносини і процеси, що ви
значають головні напрямки своєчасного вирішення спорів.

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УРАЇНІ
Л. О. Сандуляк,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано" Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
науковий керівник, к.ю.н.

Раніше люди й гадки не мали про права дітей. Дитину роз
глядали як другорядний матеріал, з якого повинна утворитися
повноцінна людина. До думок дитини не прислухались, бо вва
жали їх незрілими та нераціональними. На початку століття
права дитини розглядались, в основному, як міри по захисту
від рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми, проституції не
повнолітніх, повної влади батьків, економічної експлуатації.
У зв’язку з цим Ліга Націй (прообраз ООН) у 1924 році прийня
ла Женевську декларацію прав дитини.
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Особливістю прав дитини є необхідність спеціального захи
сту цих прав, щоб були забезпечені можливості та сприятливі
умови щодо вільного і повноцінного розвитку дітей. Як най
краще забезпечення інтересів і потреб дитини — ось головний
пріоритет у захисті прав дитини. «Світовою конституцією прав
дитини» називають Конвенцію про права дитини, прийняту
Генеральною Асамблеєю 00Н 20 листопада 1989 року.
На сьогодні в Україні найголовнішими проблемами, які
потребують особливої уваги суспільства, є такі порушення
прав дітей, як недбале ставлення та злочинні дії по відношен
ню до малолітніх, а саме примушування до праці і торгівля
дітьми. Законодавство України гарантує цілу низку пільг і до
помоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківської
опіки. Разом з тим, соціальне сирітство набирає загрозливих
масштабів. Діти України сиротіють, маючи живих батьків:
щороку близько шести тисяч дітей залишаються без батьків
ської опіки. При цьому всиновити чи удочерити тих, хто опи
нився в інтернаті, можуть далеко не всі українські громадяни
через низький рівень матеріального забеспеченя. Проблема
сирітства в Україні породжує й іншу проблему. Діти, залишені
батьками, які непотрапили до інтернату чи втекли з нього,
часто стають жертвами торгівців живим товаром, їх продають
з метою трансплантації органів або з метою сексуальної чи тру
дової експлуатації. Дітей, які з тих чи інших причин мають
конфлікт із законом, держава повинна захищати, таким
чином, попереджуючи поступні злочини особи, яка ще недо
статньо сформувалася як особистість. Метою державної систе
ми охорони правопорядку України (ст. 50 Кримінального
кодексу України) є не тільки покарання за вчинений злочин,
ай виправлення засуджених, перевиховання та запобігання
вчиненню ними нових злочинів. Щодо неповнолітніх, які
порушили закон, широко використовується практика звіль
нення від відбування покарання з випробуванням, застосуван
ня примусових заходів виховного характеру, звільнення від
кримінальної відповідальності, адміністративного покарання.
Нещодавно постановою Кабінету Міністрів України затвер
джено Порядок провадження діяльності з усиновлення та здій
снення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, тож
основна увага учасників семінару присвячена саме роз’яснен
ню положень постанови та питанням діяльності органів опіки
144

господарської діяльності

Секція 10

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини. Як відомо,
2008 рік Президентом України оголошений Роком підтримки
національного усиновлення та інших форм сімейного вихован
ня. За цей рік у законодавстві України сталося чимало змін
з приводу підтримки права дитини на виховання в сім’ї.
Перше — закон, який значно збільшив виплати сім’ям, які
виховують дітейсиріт, до того ж зовсім недавно був прийнятий
принципово новий закон про підтримку сімей, що усиновили
дітей. Такі сім’ї отримали відчутну матеріальну підтримку,
чого раніше в Україні не було.
Україна ратифікувала Конвенцію 00Н про права дитини
в перший же рік своєї незалежності. В нашій країні не існує
спеціального законодавства для неповнолітніх, і їх права виді
лені окремими статтями Сімейного, Цивільного, Кримінально
го та КримінальноПроцесуального кодексів України, а також
регулюються окремими законами, такими як закони «Про охо
рону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
«Про попередження насильства в сім’ї». Різні державні інсти
туції та міністерства покликані відповідати за дотримання
прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають гро
мадські організації, які працюють на терені захисту прав дити
ни, щоб кожна дитина почувала себе захищеним законом пов
ноцінним членом суспільства.

ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
УКРАЇНИ ТА США
Аліна Ігорівна Сасько,
V курс, група ПЗ 51/11(м)
В. П. Сердюк,
керівник, доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

В кримінальному процесі України правове становище по
терпілого на сьогоднішній день в значній мірі не відповідає
вимогам сучасності, наприкладі порівняння із становищем по
терпілого у США.
Наявність численних прогалин у законодавстві про забезпе
чення прав потерпілих і захист їхніх інтересів ставить на порядок
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денний питання про необхідність розроблення і прийняття спе
ціального нормативного акта про посилення захисту прав
і законних інтересів громадян, щодо яких вчинено злочин.
Однак, справа не тільки в недосконалому законодавстві.
Проведеним опитуванням 15% (із 60 потерпілих) не змогли
назвати жодного права з тих, якими їх наділив законодавець.
А це свідчить про низький рівень правового виховання грома
дян, про необхідність посилення роз’яснення потерпілим їх
прав і ролі в розкритті злочину.
У відповідності із чч. 1, 2 ст. 49 Кримінальнопроцесуально
го Кодексу України, потерпілим визнається особа, якій злочи
ном заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про виз
нання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа,
яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову,
а суд — ухвалу.
Слід зазначити, що кримінальнопроцесуальне законодав
ство України спрямоване головним чином на забезпечення роз
слідування вчинених злочинів та притягнення до відповідаль
ності винних осіб, що, в свою чергу, зумовило детальне регулю
вання прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
Однак, інтереси осіб, які потерпіли від злочину, захищені
законом менш рішуче і з миритися з цим неможливо.
За законодавством США жертва злочину — це особа, якій
прямо чи опосередковано завдано фізичну, моральну або май
нову шкоду в результаті вчинення злочину. Правовий статус
жертви становлять її права і обов’язки, які закріплюються
в згаданих «Законах про права жертв злочину».
Що ж до США, то можна відмітити широкий спектр можли
востей жертви, спрямованих на відновлення її прав, свідчить
про високий рівень демократизму й поваги держави до гідності
і прав людини. В цьому знаходить своє практичне втілення
принцип пріоритетної соціальної цінності людини в державі
і суспільстві.
Визначальною рисою американського кримінального судо
чинства в галузі захисту прав потерпілих є чітко виражений
гуманний підхід до жертви злочину.
Жертва не розглядається як засіб або джерело, з якого пра
воохоронні органи чи суд дістають інформацію про злочин.
Навпаки. З аналізу чинного законодавства США вбачається,
що першочерговою функцією держави у правовідносинах між
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нею (в особі правоохоронних, судових та інших органів) і жер
твою є допомога жертві, надання відповідного рівня послуг для
згладження негативних фізичних і психологічних наслідків
злочину. Тільки після надання необхідних послуг можна вести
мову про бажання жертви йти на співпрацю з державними
органами для розкриття злочину.
Втілення засади диспозитивності та побудова правового ста
тусу жертви на основі її приватного інтересу — ще одна особли
вість американської моделі правового статусу жертви. Жертва
самостійно вирішує, чи отримувати реституцію, чи звертатися
за допомогою до медичного персоналу, чи бути повідомленою
про дату судових засідань і її права на судових засіданнях та
ін., та набуває цих прав лише якщо заявить про таке бажання.
Тобто волевиявлення жертви є передумовою одержання прав,
у чому і виявляється принцип диспозитивності.
Отже, правове регулювання інституту потерпілого країнами
України та США має свої специфічні особливості. Ці особливо
сті, на нашу думку, можна враховувати при вдосконаленні
національного законодавства.
Становлення України як правової демократичної держави
потребує оновлення юридичної бази захисту прав і свобод
людини, приведення її у відповідність до європейських норм.

ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО,
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВИБОРЧИХ
ПРАВА ГРОМАДЯН
Сердюк Євгеній Васильович,
старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Інституту права та суспільних відносин

Україна перебуває на шляху побудови демократичної право
вої держави, особливого значення набуває реалізація громадя
нами своїх конституційних прав обирати і бути обраними до
органів державної влади й органів місцевого самоврядування
[1, c. 3]. Вагоме місце у системі публічноправова регулювання
виборчих прав громадян належить нормам адміністративного
права. Які в умовах сьогодення переживають стан подальшого
розвитку.
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Об’єктом адміністративноправових відносин може бути
все, що здатне служити здійсненню публічних інтересів. У цій
ролі можуть бути права людини і громадянина зокрема це
виборчі права громадян України [2, c. 56–57].
До одного із провідних елементів механізму адміністратив
ноправового регулювання вченіадміністративністи відносять
адміністративноправові відносини, важливою складовою
останніх виділяють об’єкти [3, c. 46].
У відповідності до ст. 38 Конституції України громадяни
мають право брати участь в управлінні державними справами,
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати
і бути обраними до органів державної влади та органів місцево
го самоврядування [4].
Зазначені положення Конституції України деталізовані
у Законах України від: 5 березня 1999 р. № 474XIV «Про
вибори Президента України» [5]; 17 листопада 2011 р. № 4061
VI «Про вибори народних депутатів України» [6]; 10 липня
2010 р. № 2487VI «Про вибори депутатів Верховної Ради Авто
номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ
них, міських голів» [7]; 3 липня 1991 р. № 1286XII «Про все
український та місцеві референдуми» [8].
В правовій літературі прийнято розрізняти: Поперше,
виборче право — це інститут конституційного права, який
складається з правових норм, що регулюють порядок надання
громадянам права брати участь у виборах. Виборче право має
своїми джерелами конституції, конституційні закони, акти
парламентів, постанови урядів, укази глав держав. Подруге,
виборче право — це суб’єктивне право громадянина бути уча
сником конституційноправового відношення, яке виникає
при виборах. В даному випадку виборче право означає право
громадянина бути зареєстрованим як кандидат або виборець,
право на подачу голосу і т.д. та відповідний обов’язок з боку
органів держави. Як суб’єктивне право особи (громадянина)
воно поділяється на активне в пасивне виборче право. Активне
виборче право — це встановлене законом право громадянина
брати участь у виборах в органи державної влади насамперед
шляхом голосування. Пасивне виборче право означає право
балотуватись на відповідні посади, тобто право бути обраним.
Можливість надання активного і пасивного виборчого права
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зумовлюється певними вимогами до потенційних учасників
виборів [9].
Отже, Адміністративноправове регулювання — це цілес
прямований вплив норм адміністративного права на суспільні
відносини з метою забезпечення за допомогою адміністратив
ноправових засобів виборчих права громадян України.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО,ПРАВОВІ ФОРМИ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ
ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ
Я. А. Славінська,
V курс, група 5"Ю"1, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)929"59"97,
С. Л. Шаверський,
ст. викладач, науковий керівник:

Юридична особа як досить складне за своєю природою пра
вове явище може розглядатися у багатьох аспектах, одним
з яких є її організаційноправова форма. Організаційноправо
ва форма юридичної особи визначає тип, структуру, побудову,
способи внутрішніх відносин, режим формування волі й її
вираження в організації. Форма сприяє також типізації юри
дичних осіб. Питання про види юридичних осіб у Цивільному
кодексі (далі — ЦК) України вирішується у ст.81, яка здій
снює їх класифікацію за таким критерієм, як порядок створен
ня, відповідно до якого юридичні особи поділяються на юри
дичних осіб приватного права, які створюється на підставі
установчих документів та діють на підставі модельного стату
ту в порядку, визначеному законом та юридичних осіб публіч
ного права, які створюються розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Так,
зокрема, ЦК у п. 1 ст.113 визначає господарське товариство
(як один із видів підприємницьких товариств) як юридичну
особу, статутний (складений) капітал якої поділений на частки
між учасниками. Визначення товариства можна зазначити, що
господарським товариством є таке об’єднання осіб, в якому
наявне членство і формується статутний (складений) капітал,
поділений на частки між учасниками.
Натомість у ст. 79 ГК господарськими товариствами визна
ються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені
юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх
майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою
одержання прибутку. З такого визначення господарського това
риства випливає кілька важливих моментів: поперше, ГК визнає
господарське товариство об’єднанням не лише осіб, а й майна, що
суперечить ЦК; подруге, ГК визнає підприємство як один із
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видів господарських товариств (ст. 79 ГК). Відповідно господар
ські товариства можуть створюватись у формі підприємств (гл. 7
ГК) або інших видів товариств (суб’єктів господарювання, як
вказує ГК): банки, страхові товариства тощо. При цьому норма
ст. 79 ГК входить у протиріччя з нормою ст. 80, яка має назву
«Види господарських товариств» і відносить до них акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товари
ства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командит
ні товариства (ЦК дає такий самий перелік господарських това
риств). Таким чином, в одній статті ГК вказує, що підприємство
є господарським товариством, в іншій даючи вичерпний перелік
господарських товариств, не згадує про підприємство. Постає
питання, що ж таке підприємство? ЦК не згадує підприємство
серед організаційноправових форм юридичних осіб, відносячи
його не до суб’єктів, а до об’єктів цивільного права. Відповідно до
ст. 191 ЦК підприємство є єдиним майновим комплексом, що
використовується для здійснення підприємницької діяльності.
Натомість, ГК у ст. 62 відносить підприємство до організаційних
форм господарювання і вказує, що це самостійний суб’єкт госпо
дарювання, створений компетентним органом державної влади
або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами
для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систе
матичного здійснення виробничої, науководослідної, торговель
ної, іншої господарської діяльності.
За допомогою цих ознак можна незалежно від конкретної еко
номічної діяльності юридичних осіб чітко визначати особливості
їх правових можливостей, обов’язків і юридичної відповідально
сті, за властивими їм загальними параметрами порівнювати різні
юридичні особи між собою і на підставі всього цього робити обґрун
товані практичні висновки. Наприклад, громадяни, самі учасники
економічних, підприємницьких відносин можуть, таким чином,
залежно від мети вибирати собі більш надійних ділових партнерів,
а органи державної влади й органи місцевого самоврядування —
дієвіше здійснювати контроль за дотриманням законодавства
юридичними особами різних організаційноправових форм, ефек
тивніше налагоджувати взаємодію з ними. Якщо організаційно
правова форма перестає задовольняти інтереси юридичної особи,
то це не тягне необхідності ліквідації такої особи й утворення
нової. Обрана при створенні юридичної особи організаційноправо
ва форма надалі може бути змінена шляхом її реорганізації.
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ТВАРИНИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
І. С. Слива,
ІІІ курс, група 3"Ю"1, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(097)"083"86"27,
С. Л. Шаверський,
ст. викладач, науковий керівник

Об’єктом цивільних правовідносин є те благо, з приводу
якого виникає цивільне правовідношення і щодо якого існу
ють суб’єктивне право і відповідний йому обов’язок. Об’єкти
цивільних правовідносин можна розділити на чотири групи:
майно; дії (роботи і послуги); результати інтелектуальної
(творчої) діяльності; нематеріальні блага. Під терміном «май
но» в цивільному праві мають на увазі: річ або сукупність
речей, що знаходяться у володінні у власника; об’єднання
мають грошову оцінку як речей, так і майнових прав; майнові
права та обов’язки спадкодавця, які переходять до спадкоєм
ців. У всіх випадках право на майно поширюється не тільки на
речі, але і на належні доходи й інші права. Під речами розумі
ються матеріальні об’єкти зовнішнього світу. До них відно
сяться як предмети матеріальної та духовної культури, тобто
продукти людської праці, так і предмети, створені самою при
родою і використовуються людьми у своїй життєдіяльності —
земля, корисні копалини, рослини, тварини і т.п.
Держава встановлює правила поведінки людей при викори
станні тієї або іншої речі. У зв’язку з цим з’являється термін
«правовий режим речі». Він є умовним і означає не властивості
речі, а визначає, яким має бути поведінка людей щодо речі.
Правовий режим речей є однією з головних підстав їх класифі
кацій, необхідних при визначенні обсягу і змісту прав і обо
в’язків учасників цивільних правовідносин.
Особливим об’єктом цивільних правовідносин є тварини,
однак за загальним правилом на них поширюється правовий
режим речі. Слід враховувати, що поняття «тварини» є надзви
чайно широким і фактично охоплює всі біологічні об’єкти, що
не охоплюються поняттям «рослина», під яким слід розуміти
речі, та «людина» — фізична особа. Таке широке поняття «тва
рина» наводиться в Законі України «Про ветеринарну медици
ну» і означає ссавців, свійську птицю, птахів, бджіл, комах,
риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій.
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У деяких нормативноправових актах даються спеціальні
визначення окремих категорій тварин:
— дикі тварини — хордові, в тому числі хребетні і безхре
бетні у всьому їх видовому і популяційному різноманітті та на
всіх стадіях розвитку, які перебувають у стані природної волі,
утримуються у напіввільних умовах чи в неволі (Закон Украї
ни «Про тваринний світ»);
— мисливські тварини — дикі звірі й птахи, що можуть
бути об’єктами полювання (Закон України «Про мисливське
господарство та полювання»);
— племінна тварина — чистопородна або одержана за затвер
дженою програмою породного вдосконалення тварина, що заре
єстрована в державних книгах племінних тварин має племінну
(генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному
процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селек
ції (Закон України «Про племінну справу у тваринництві»).
Стаття 180 ЦК характеризує тварин як особливий об’єкт ци
вільних прав, на який поширюється правовий режим речі, крім
випадків, встановлених законом. Таким чином, тварини є само
стійним об’єктом цивільних прав, правовий режим якого встано
влюється не тільки цивільним законодавством, а й спеціальним
Законом України від 13 грудня 2001 р. «Про тваринний світ».
Об’єктами цивільного права можуть бути: тварини, що перебува
ють у стані природної волі; сільськогосподарські, свійські та інші
тварини, що використовуються для господарських, наукових,
культурноосвітніх, виховних, естетичних та інших цілей.
Головними властивостями тварин, як об’єктів цивільних
прав, є таке:
1) цей об’єкт є відновлюваним;
2) правила поводження з тваринами встановлюються законом;
3) закон встановлює заборону на жорстоке поводження
з тваринами. Недотримання цієї заборони слід розглядати як
зловживання правом;
4) права власників тварин можуть бути обмежені в інтере
сах охорони цих об’єктів;
5) тварини, занесені до Червоної книги України, можуть
бути предметом цивільного обігу лише у випадках та в порядку,
встановлених законом (наприклад, у випадках, коли ці тварини
отримані шляхом розведення у неволі або у передбаченому зако
нодавством порядку придбані у власність за межами України).
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ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ
Слюсар Аліни Володимирівни,
група ПЗ"42 Інститут права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко,
науковий керівник, старший викладач

Актуальність теми. За роки діяльності господарськими судами
розглянуто близько мільйона господарських спорів і з кожним
роком їх кількість збільшується. Зазначена тенденція зумовле
на активізацією господарської діяльності в Україні, посиленням
авторитету господарських судів серед суб’єктів підприємниць
кої діяльності, які прагнуть вирішувати господарські конфлік
ти цивілізованим способом, а також активною позицією держав
них органів, які охороняють державні інтереси.
Метою роботи є визначення поняття, сутності та предмету
доказування; поняття і класифікації доказів у господарському
процесі; обґрунтування шляхів вирішення проблем використан
ня певних доказів у доказуванні. Пропонується вирішення
наступних завдань: представити доказування в господарському
процесі як системне явище, сутність якого полягає у повному,
всебічному, об’єктивному розгляді та вирішенні справи; визна
чити місце судових доказів у процесі розгляду господарських
спорів; охарактеризувати окремі види доказів за класифікацією
та проблеми їх використання; розглянути специфіку доказів
у господарському процесі щодо допустимості доказів, підстав
звільнення від доказування, що відрізняє даний вид судочинства
від кримінального і цивільного; сформулювати методи і підходи
у господарському доказовому процесуальному праві, які відпові
дають вимогам сьогодення, визначити шляхи вирішення найва
жливіших проблем доказування та вдосконалення процесу вико
ристання окремих видів доказів у господарському судочинстві,
надати рекомендації щодо внесення змін та доповнень у чинне
господарське процесуальне законодавство України.
Об’єктом даної теми є процесуальні відносини, пов’язані з доказу
ванням у господарському процесі із використанням доказів, як спо
сіб цивілізованого вирішення спорів між суб’єктами господарюван
ня. Предмет становлять поняття, зміст і особливості доказування та
доказів як засобів пізнання в процесі розгляду господарських спорів.
В господарському суді в процесі доказування засобами встано
влення обставин, які мають значення для справи, виступають
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докази письмові та речові, висновки експертів, показання свідків,
пояснення осіб, які беруть участь у справі. Судові докази, які
використовуються в процесі доказування при розгляді справ
в порядку господарського судочинства, можуть бути класифіко
вані за рядом ознак, що дає можливість виокремити їх види, вия
вити розбіжності та схожість між ними: за характером зв’язку
змісту доказів із встановленими фактами — прямі та побічні дока"
зи; за процесом формування відомостей про факти — первинні та
похідні докази; за джерелом доказів — особисті та речові докази.
Наразі дискусійним є питання щодо наявності права у суду
витребувати докази з власної ініціативи. Прихильники позиції
щодо відсутності у суду права витребувати докази з власної іні
ціативи, вказують на те, що суд може здійснювати вказані дії
лише на стадії підготовки справи до розгляду у межах ст. 65
Господарський процесуальний кодекс України. При цьому ро
биться посилання на те, що витребовуючи додаткові докази
з власної ініціативи після підготовки справи до розгляду, суд
стає на бік позивача або відповідача.
Підсумовуючи, можна прийти до висновків, що ст. 38 Гос
подарського процесуального кодексу України визначає умови
витребування додаткових доказів виключно за ініціативою
сторони або прокурора. Чинний Господарський процесуальний
кодекс України надає суду право витребувати від підприємств
та організацій незалежно від їх участі у справі документи
і матеріали, необхідні для вирішення спору. Для усунення не
визначеності у даному питанні необхідним є надання роз’яс
нень з боку Вищого господарського суду України.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Олександра Олександрівна Сорока,
старший викладач кафедри цивільного,
господарського та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин

В світі динамізму глобальних перетворень на ринку освітніх
послуг України все більш вагомою стає роль вищого навчаль
ного закладу приватної форми власності. Саме тому процедура
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ліцензування освітньої діяльності повинна стати важливим
елементом охорони права фізичної особи на освіту.
Адміністративна процедура — це встановлений законом
порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ органа
ми виконавчої влади та місцевого самоврядування, який закін
чується прийняттям адміністративного акта або укладанням
адміністративного договору [1].
Відповідно до статті 9 Закону України від 1 червня 2000 р.
№ 1775III «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» діяльність у сфері освіти — це вид господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до спеціаль
них законів [3].
Згідно зі статтею 1 закону України від 17 січня 2002 р.
№ 2984III «Про вищу освіту» ліцензування — процедура ви
знання спроможності вищого навчального закладу певного ти
пу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої
освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої
освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково
методичного та матеріальнотехнічного забезпечення [3].
Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг як адмі
ністративна процедура — це встановлений законодавством та
підзаконними нормативноправовими актами порядок розгля
ду і розв’язання органами публічної адміністрації (органом
ліцензування, експертною комісією, Державною акредитацій
ною комісією (регіональною експертною радою), тощо) індиві
дуальних адміністративних справ з метою забезпечення прав,
свобод та законних інтересів вищого навчального закладу при
ватної форми власності, нормального функціонування грома
дянського суспільства та держави.
Основні етапи зазначеної процедури наступні: 1) подання до
відповідного органу ліцензування заяву про проведення ліцен
зування та інших необхідних документів; 2) розгляд органом
ліцензування поданих документи та у разі їх відповідності вста
новленим вимогам утворення експертної комісії; 3) підготовка
експертної комісією за результатами своєї роботи висновку про
спроможність (неспроможність) вищого навчального закладу
приватної форми власності надавати заявлену освітню послугу;
4) ознайомлення з висновком керівника навчального закладу;
5) подання навчальним закладом апеляції протягом 10 днів
після ознайомлення з висновком щодо необ’єктивності його змі
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сту або порушення комісією порядку проведення експертизи
та/або звернення до органу ліцензування із заявою провести
повторну експертизу комісією в іншому складі; 6) повторна екс
пертиза за рішенням органу ліцензування; 7) прийняття орга
ном ліцензування остаточного рішення про видачу (відмову
у видачі) ліцензії, яке оформляється його наказом; 8) внесення
до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцен
зійного реєстру інформації, що стосується видачі, переофор
млення та анулювання ліцензії, її дубліката; 9) подати навчаль
ним закладом до органу ліцензування апеляції щодо рішень
Державної акредитаційної комісії (регіональної експертної
ради), пов’язаних з відмовою у видачі ліцензії або її анулюван
ням, протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповід
ного рішення; 10) оскарження в суді рішення органу ліцензу
вання про відмову у видачі ліцензії або її анулювання.
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ТЕХНІКО,КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ
Ю. І. Стельникович,
5 курс, група ПЗ"51/11 м, спеціальність «Правознавство»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
В. П. Сердюк,
доцент кафедри цивільного, господарського
та кримінального права, науковий керівник

Як відомо, документ — це матеріальний об’єкт, в якому
зафіксовано інформацію про факти, обставини, події, що мають
значення для кримінальної справи про злочин. Документи
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можуть бути: письмовими, фото, фоно, кіно, відеодокумента
ми та ін. Письмові документи є об’єктами технікокриміналіс
тичних досліджень. Останнім часом окремі вчені такі дослі
дження називають «криміналістичне документознавство».
Підробка документів порушує нормальну діяльність установ,
підприємств, організацій та спричиняє державі, громадськості
й окремим громадянам великих збитків. Це означає, що встано
влення способу виготовлення документів або наявності в них
часткових змін є доволі актуальним і потребує повсякчасного
вирішення в усіх сферах суспільного життя, у тому числі при
розслідуванні кримінальних та вирішенні цивільних справ.
Коло знань, що становлять сукупність відповідних проблем,
утворює предмет судовотехнічних досліджень документів,
який не має правового змісту. Отже, до предмета технікокримі
налістичного дослідження документів відносять питання, що
вирішуються фахівцями. Це, зокрема:визначення способу виго
товлення документів у цілому чи їх окремих частин; встановлен
ня способу підроблення документа та початково го його змісту
(з багатьох причин документ прочитати неможли во — текст пов
ністю або частково заляпаний чорнилом, змитий, вилинялий,
вицвів, утратив первісний, природний колір тощо); вивчення,
обстеження матеріалів, з яких виготовлено документ — папір,
тканина, полімерні маси, фарбник, клейкі речовини та ін. Тех
нікокриміналістичне дослідження документів може бути про
ведено за постановою органів дізнання, досудового слідства, про
курора, суду, нотаріату, органів соціального забезпечення.
Розповсюдженими способами змінення документів є під
чистка, травлення і змивання тексту, дописка і виправлення
записів, переклеювання фотокарток та заміна окремих частин
документа.
Підчистка — спосіб змінення змісту документа, при якому здій
снюється механічне видалення частини тексту. Видалення штри
хів може бути підготовчим етапом для внесення нових записів.
Дописка — спосіб зміни початкового змісту документа шля
хом внесення до рукописного тексту нових слів, фраз або окре
мих письмових знаків. Дописка проводиться щодо літерних
або цифрових записів.
Виправлення — спосіб зміни початкового змісту документа
шляхом переробки одних письмових знаків на інші. Виправ
лення провадиться стосовно літерних і шарових записів.
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Травлення — спосіб зміни змісту документа, при якому
здійснюється видалення тексту за допомогою хімічних реакти
вів, які вступають у реакцію з барвником штрихів і знебарв
люють його. Як травлячі речовини використовуються деякі
кислоти і луги.
Заміна частин документа — один із способів часткової під
робки, який полягає в заміні окремих аркушів документа,
уклеюванні деяких ділянок або переклеюванні фотокартки.
Огляд документів — це слідча дія, яка полягає в їхньому
вивченні та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак,
що надають документам значення речових доказів. Попереднє
дослідження документів може здійснювати слідчий. Проведен
ня такого огляду регламентовано статями 190, 191 та 195 КПК.
Існують певні правила поводження з документами — речовими
доказами, а саме:
1) необхідно обережно поводитись з документами (на них
заборонено робити будьякі позначки, перегинати їх, класти на
забруднені поверхні тощо);
2) документи слід розміщувати і зберігати в окремих кон
вертах з відповідними написами;
3) для зберігання документів повинні бути створені відпо
відні умови (запобіжні заходи щодо впливу промінів світла,
вологості, хімічних речовин).

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
І. В. Таланчук,
аспірантка Університету «Україна»,
кафедра адміністративного,
інансового та інформаційного права.

Еволюція стосунків суспільства і держави до осіб з обмеже
ними можливостями, охоплює часовий проміжок у дві з поло
виною тисячі років — шлях від ненависті та агресії до прий
няття, партнерства та їх інтеграції в суспільство.
Ще з античних часів громадянське право детермінувало осіб
з вадами як неповноцінних, недієздатних, громадян. «Нехай
в силі буде той закон, що жодної калікидитини годувати не вар
то» — такі свідчення тогочасного ставлення до інвалідів залишив
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римський філософ Аристотель. Законодавство давньогрецької
Спарти вимагало виявляти фізично неповносправних дітей і відді
ляти їх від здорових, оберігаючи в такий спосіб державний устрій
і сповідуючи ідею «фізичної повноцінності» своїх громадян.
В основах Римського права було визнано неповноцінність
і непотрібність людей з порушеннями. «Ми вбиваємо калік
і топимо дітей, які народжуються слабкими й потворними. Ми
вчиняємо так не через гнів та досаду, а керуючись правилами
розуму: відділяти неприродне від здорового» — таке право
обстоював у Давньому Римі Сенека.
Римський суд, встановивши інститут опікунства над людь
ми з обмеженнями, у подальшому став зразком для вироблен
ня законодавчих норм стосовно фізично та психічно неповно
справних, які захищали «повноцінну більшість» від «неповно
цінної меншості», жорстко фіксуючи обмеження громадянсь
ких прав інвалідів. У законодавстві більшості європейських
країн стало основоположним Римське право, яке закріпило
юридичний статус повної безправності людей з обмеженнями
майже до 18–20го століття.
На думку відомого російського вченого М.Малофєєва, в ево
люції стосунків суспільства і держави до осіб з відхиленнями
в розвитку, виділяється п'ять періодів, межами яких є істо
ричні події, які суттєво вплинули на зміни статусу осіб з обме
женим можливостями.
Перший період (996–1715 рр.) — від агресії та зневаги до
усвідомлення необхідності піклуватися про людей з відхилен
нями в розвитку. Відкриття в Німеччині першого притулку
для сліпих (1198 р). У Російській імперії створюються перші
монастирські притулки (1706–1715 рр).
Другий період (1715–1806 рр.) — від усвідомлення необхідно
сті піклування про осіб з відхиленнями в розвитку до усвідомлен
ня навчання частини з них. Відкриття у Франції спеціальних
шкіл для глухонімих і сліпих (1770–1784 рр.), у Російській дер
жаві — спеціальних шкіл для глухих та сліпих (1806–1807 рр.).
Третій період (1806–1927 рр.) — від усвідомлення можливо
стей до усвідомлення доцільності навчання трьох категорій дітей:
з порушеннями слуху, зору та розумово відсталих. В Австрії
у 1846 р. було ухвалено закон, який передбачав створення
можливостей для навчання сліпих дітей разом зі зрячими. Подіб
ні законодавчі акти були в Англії, Шотландії та інших європейсь
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ких країнах. У Радянському Союзі — створення спеціальних
шкіл для глухих, сліпих і розумово відсталих дітей було пов'яза
но з прийняттям Закону про Всеобуч (1927–1935 рр.).
Четвертий період (1927–1991 рр.) — від усвідомлення
необхідності навчання певної частини дітей з порушеннями до
розуміння необхідності навчання всіх дітей з відхиленнями
в розвитку. Національні антидискримінаційні законодавчі
акти затверджуються з урахуванням основних положень
Декларацій ООН. «Кожна держава, яка дотримується справед
ливості і визнає норми дотримання прав людини, має керува
тися законами, що гарантують всім дітям відповідну їхнім
потребам та здібностям освіту. Стосовно дітей з особливими
потребами, то держава зобов'язана надати їм можливості для
навчання відповідно до їхніх потреб».
П'ятий період (1991 р. — й донині) — від сегрегативного нав
чання дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного
навчання. Тому цей період можна назвати періодом зародження
та впровадження в практику інклюзивного навчання.
Аналізуючи вищевикладене, ми бачимо, що суспільства і дер
жави пройшли важкий і великий шлях, на якому відбулися
корінні зміни у поглядах і підходах до вирішення проблем інва
лідів, від ненависті та агресії до цілісного підходу, який відкри
ває шлях реалізації прав і можливостей кожної людини і, насам
перед, передбачає рівний доступ до здобуття якісної освіти.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
О. І. Тацюк,
ПЗ"31, Інститут права та суспільних відносин,
Н. В. Сухицька,
науковий керівник, к.ю.н. доцент кафедри теорії
та історії держави та права

У сучасних умовах якісно новим чином вирішується пробле
ма розвитку інтеграції України до Європейських структур
і перш за все до Європейського Союзу. Вона є визначним чин
ником, як зовнішньополітичної діяльності, так і її внутріш
ньої політики на тривалу перспективу. Неухильна реалізація
цього курсу забезпечуватиме гарантії верховенства права,
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політичного плюралізму, демократії, дотримання прав і свобод
людини, розвиток в Україні громадянського суспільства та
формування правової соціальної безпеки. Це пояснює підви
щення інтересу до проблеми реалізації України, як європей
ської держави, але до цих пір дане питання є відкритим.
Для України європейська інтеграція — шлях модернізації
економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх техноло
гій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного това
ровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок
ЄС. У політичному аспекті європейська інтеграція детермінує
модернізацію правового поля української держави, демократи
зацію її політичної та інституціональної системи. Співробіт
ництво з ЄС сприятиме наближенню соціальних умов України
до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя
й добробуту населення. У культурноцивілізаційному аспекті
євроінтеграція — це шлях до активізації взаємообміну між
українською й західноєвропейською гуманістичною культура
ми, одночасне становлення України як інтегрованої частини
глобального суспільства, так і національної держави. Нарешті,
членство в ЄС гарантує зміцнення національної безпеки Укра
їни, захист її від агресії і територіальних претензій.
Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода
про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994( набула
чинності 1 березня 1998р.) Ця угода започаткувала співробіт
ництво з широкого кола політичних, торговельноекономічних
та гуманітарних питань. Крім того, укладено низку галузевих
угод та документів міжнародноправового характеру, згідно
з якими здійснюється співробітництво між Україною та ЄС.
Суттєвим кроком на шляху до європейської інтеграції стало
прийняття 28 червня 1996 року Конституції України. Вона
закріпила засади державної політики спрямованої, насампе
ред, на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її
життя. Конституція стала підґрунтям формування та розвитку
демократичної, соціальної і правової держави. Конституція
закріпила ряд європейських гуманітарних стандартів, зокрема
в галузі прав людини. Введення у Конституцію положення про
те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторка
ність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю,
а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави (ст.3), а також закріплен
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ня в цьому Основному Законі положення про те, що чинні між
народні договори, згода на обов’язковість яких надана Верхов
ною Радою України, є частиною національного законодавства
України (ст. 9), становлять вагомі кроки в цьому напрямі.
Роблячи підсумок, необхідно зазначити, що нині в Україні
створена відповідна нормативно правова база та інституційна
система. Центральне місце у цій системі співробітництва Укра
їни та ЄС займає Угода про партнерство і співробітництво. Вона
створила підґрунтя для широкого економічного, гуманітарно
го, правового співробітництва і розвитку політичного діалогу
між Україною та ЄС. За роки існування офіційних відносин
між Україною та ЄС сторони досягли значного прогресу.
Аналіз відповідних документів і рішень України та ЄС свід
чить про асиметричний характер позицій сторін щодо членства
України в ЄС, що зумовлено рядом причин, зокрема, довготри
валою соціальноекономічною кризою, уповільнення темпів
адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що
призводить до відставання України від загальноєвропейських
процесів в сфері інтеграції.

ПРАВА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Андрій Леонідович Терещенко,
доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин

Особливу вагомість для комплексного розкриття тематики
адміністративноправового захисту осіб з особливими потреба
ми у вищих навчальних закладах набуває категорія адміні
стративноправового статусу цих, особливо в умовах пряму
вання України до такої престижної міжнародної організації,
як ЄС. Адже інтеграція України до європейського напрямку,
на нашу думку, передбачає не тільки створення для людей
з особливими потребами умов безперешкодного доступу та пе
ресування в транспорті, державних установах, а й можливості
здобуття ними різних рівнів освіти, в тому числі й вищої, а для
цього слід дослідити їх адміністративно правовий статус.
У найбільш загальному під статусом (від латинського status —
положення, становище) розуміється правове положення
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(сукупність прав і обов’язків) фізичної чи юридичної особи [1,
с. 1263; 2, с. 420; 3, c. 626; 4, c. 8; 5, с. 86; 6, с. 217; 7, c. 377; 8,
с. 3031; 9, с. 105].
Слід акцентувати увагу, що слово «інвалід» в даний час все
частіше замінюється на «людина з обмеженими можливостя
ми». Тим не менш, цей усталений термін часто вживається
в пресі та публікаціях, а також в нормативних і законодавчих
актах, у тому числі в офіційних матеріалах ООН [10]. У Європі
бодай згадка про те, що якась людина є інвалідом, вважається
дискримінацією і може потягнути за собою звернення до суду
з вимогою відшкодувати моральну шкоду, заподіяну такою по
ведінкою [11, с. 38]. Європейські країни створили такі умови,
за яких певна категорія громадян практично не відчуває себе
особами з обмеженими можливостями, оскільки ці можливості
(в транспорті, будівлях різного роду тощо) є такими ж, як і для
пересічних громадян [11, с. 38].
Розгляд проблем інвалідності через призму прав людини
фактично визнає необхідність того, щоб людей з інвалідністю
розглядали в якості суб’єктів, а не об’єктів права. Дотримання
прав інвалідів — це не тільки реалізація конкретного права
конкретної особи, це забезпечення можливостей рівного ефек
тивного здійснення інвалідами всіх своїх прав людини без будь
якої дискримінації. А принцип недискримінації допомагає по
в’язати права людини в цілому з конкретними проблемами
інвалідності [12, с. 9]. У Законі України «Про реабілітацію інва
лідів в Україні» в ст. 31. визначені основні права інвалідів при
проведенні реабілітації [13].
На наш погляд, завдання сучасного суспільства зламати не
гативні стереотипи щодо осіб з особливими потребами та зроби
ти правовий статус, в тому числі й адміністративноправовий
статус, таким щоб вона не відчувала себе неповноцінною та змі
нити відношення тих членів суспільства до неї, котрі так вва
жають.
З урахуванням думок вчених, а також предмету нашого дос
лідження, вважаємо, що адміністративноправовий статус осіб
з особливими потребами — це неподільна єдність обов’язків
і прав, в сукупності із їх правосуб’єктністю, стан цих осіб
у суспільстві.
Забезпечується його дотримання публічною адміністра
цією, яка займається відповідною проблематикою, а також
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адміністративними заходами, що застосовуються до них за не
належне виконання завдань у зазначеній сфері (адміністратив
на відповідальність та дисциплінарна відповідальність посадо
вих осіб публічної адміністрації).
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12. Інвалідність: від виключення до рівності (реалізація прав
людей з інвалідністю): практичний посібник для парламентарів щодо
Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. —
Організація Об’єднаних Націй, Організація Обєднаних Націй Управ
ління Верховного Комісара ООН з прав людин, Міжпарламентський
союз. — Київ 2008 рік для видання українською мовою. — 152 с.
13. Закон України від 06 жовтня 2005 р. № 2961IV«Про реабіліта
цію інвалідів в Україні»: за станом на 1 грудня 2011 р. // Урядовий
кур’єр від 09.11.2005 — № 213.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Р. В. Тополя,
аспірант кафедри теорії держави та права
Інституту права та суспільних відносин
Відкритий міжнародний університет розвитку
особистості людини «Україна»,
О. Г. Мурашин,
д.ю.н., професор, член"кореспондент НАПрНУ

Проведення наукових досліджень у будь якій галузі (бібліогра
фія, економіка, історія, механіка, правознавство, природознавство
і тощо) ґрунтуються в основному на дослідженні інформації, яка
міститься в документах, які відображають відомості про стан,
умови існування, поводження, розвитку, використання, припи
нення і т. ін. об’єктів дослідження. Правове розуміння понять
«інформація» та «документ» містяться в Законі України «Про
інформацію» (1992р.), у відповідності до положень якого інформа
цією визнаються будьякі відомості та/або дані, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді, а документом є будьякий матеріальний носій, що містить
інформацію та основними функціями якого є її збереження та
передавання у часі та просторі. Науковим документом або доку
ментом у науковотехнічній сфері є матеріальний носій, у якому
тим або іншим способом зафіксовані наукові відомості. При цьому,
обов’язковим атрибутом наукової інформації є відомості не тільки
про предмет або явище, яке досліджується, їхні ознаки та інші сут
тєві характеристики, а й відомості про те де?, коли? і ким?, даний
документ був створений. Наукові документи дають змогу вченим
досліджувати певні, конкретні об’єкти або відслідковувати відтво
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рення якогось явища та здійснення за ними спостережень у певній
періодизації та динаміці, що є необхідною умовою для вивчення
і зіставлення факторів, які тим чи іншим чином впливають на
життєдіяльність людей. Документальні джерела інформації є най
більш достовірними носіями інформації, тому вони широко засто
совуються у наукових дослідженнях.
Документи науковотехнічної інформації представлені та
кими основними групами: рукописні — інформація фіксується
шляхом нанесення на матеріальний носій відомостей із допо
могою певних знаків (абетка) від руки; друковані — відомості
наносяться на матеріальний носій машинописом, поліграфіч
ним або іншим способом масового тиражування як способом
текстового фіксування і фактично ними є друкована продук
ція, що пройшла редакційновидавничу обробку: книги, жур
нали, брошури тощо, фонографічні — документи, що містять
звукову інформацію, яка зафіксована будьякою системою зву
козапису та електронні — фіксація інформації здійснюється
у вигляді електронних даних з обов’язковим зазначенням рек
візитів документа на відповідних призначених для цього
носіях: оптичний диск, диски типу CDROM, компактдиски,
голограми тощо. Візуальною формою подання електронного
документа є відображення даних, які він містить, електронни
ми засобами або на папері у формі, придатній для приймання
його змісту людиною (Закон України «Про електронні доку
менти та електронний документообіг», 2003р.). Крім визна
чення способу фіксації інформації, класифікація документаль
них джерел інформації у наукових дослідженнях може бути
здійснена за різними ознаками: за видом та роком видання
документу; за їхнім призначенням: офіційні (публікації зако
нодавства, нормативноправових актів органів державної
влади та місцевого самоврядування, міністерств та відомств
тощо), наукові (результати наукових, експериментальних та
інших досліджень у різних сферах знань), науковопопулярні
(відомості з різних галузей науки і техніки, призначені для
ознайомлення непрофесійного загалу читачів), підручники
(знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему,
призначені для педагогічних цілей), виробничі (знання з тех
нології, техніки, організації виробництва, менеджменту, мар
кетингу бухгалтерського обліку і аудиту та інші призначені
для використання у практичній діяльності фахівцями певного
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профілю), довідкові (містять коротку наукову і прикладну
інформацію для ознайомлення фахівців з певної галузі знань,
а також призначені для наукових досліджень і професійної
діяльності), нормативновиробничі, рекламні, патентноліцен
зійні, проспекти, каталоги, інформаційні систематизовані
відомості з питань науки і практичної діяльності у різних галу
зях життєдіяльності суспільства тощо. Крім цього, у науково
інформаційній діяльності прийнято поділ документів на такі
дві категорії, як первинний документи, тобто такий який має
переважно нові науковотехнічні відомості, що є результатом
науководослідної, проектноконструкторської і практичної
діяльності та вторинний документ, що є результатом перео
працювання одного або кількох первинних документів —
бібліографічні описи, анотації, реферати, огляди, довідкові та
інформаційні видання, переклади, бібліотечні каталоги,
бібліографічні покажчики і картотеки тощо.

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
В. О. Трембач,
група ПЗ"41 Інститут права та суспільних відносин
старший викладач кафедри цивільного,
господарського та кримінального права,
М. Г. Марченко

Досудове врегулювання господарських спорів’являє собою
систему заходів, що здійснюються організаціями, іншими суб
єктами господарювання, майнові права яких порушено, з ме
тою безпосереднього вирішення конфлікту (спору) до звернен
ня у господарський суд. Сторони застосовують заходи досу
дового врегулювання господарських спорів за домовленістю
між собою.
Метою досудового врегулювання господарських спорів є усу
нення або запобігання негативного впливу на господарську діяль
ність з боку контрагентів. Право на судовий захист не позбавляє
суб’єктів правовідносин можливості досудового врегулювання
спорів. Це може бути передбачено господарським договором, коли
суб’єкти правовідносин добровільно обирають засіб захисту своїх
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прав. Досудове врегулювання спорів може мати місце за воле
виявленням кожного з учасників правовідносин і за відсутності
в договорі застереження щодо такого врегулювання спору.
Порядок досудового врегулювання спорів визначається Гос
подарським Кодексом України, якщо інший порядок не вста
новлено діючим на території України законодавством, яке
регулює конкретний вид господарських відносин.
Порядок досудового врегулювання спорів не поширюється на
спори: про визнання договорів недійсними; спори про визнання
недійсними актів державних та інших органів, підприємств
і організацій, які не відповідають законодавству і порушують
права та охоронювані законом інтереси підприємств і організа
цій; спори про стягнення заборгованості за опротестованими
векселями; спори про стягнення штрафів Національним банком
України з банків та інших фінансовокредитних установ; спори
про звернення стягнення на заставлене майно.
Претензія як матеріальноправова вимога одного з учасни
ків урегулювання конфлікту самими сторонами без втручання
інших осіб із боку держави (у вигляді господарського суду).
У претензії зазначаються: повне найменування і поштові
реквізити заявника претензії та підприємства чи організації,
яким претензія пред’являється, дата пред’явлення і номер
претензії; обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;
докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відпо
відні нормативні акти; вимоги заявника; сума претензії та її
розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіж
ні реквізити заявника претензії; перелік документів та інших
доказів, що додаються до претензії. До претензії про сплату
грошових коштів може додаватися платіжна вимогадоручен
ня на суму претензії.
Документи, що підтверджують вимогу заявника, додаються
в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Доку
менти, що знаходяться в іншої сторони, можуть не додаватися
до претензії, із зазначенням про це в претензії.
Право на пред’явлення претензії є суб’єктивним правом
особи, але якщо претензія вже заявлена до підприємства, обо
в’язком господарюючого суб’єкта стає розглянути її у встано
влені строки і дати на претензію письмову відповідь.
Законодавством встановлено загальні та спеціальні строки
розгляду претензії. Загальний строк: претензія підлягає розгляду
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в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претен
зії. Спеціальний строк: у випадках, якщо обов язковими для
сторін правилами або договором передбачено право перепровір
ки забракованої продукції (товару) підприємствомвиготовлю
вачем, претензії, пов’язані з якістю і комплектністю продукції
(товарів), розглядаються протягом двох місяців.
Відповідь на претензію підписується повноважною особою
підприємства чи організації або їх представником і надсилається
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
Аналізуючи проблеми правового регулювання вирішення
господарських спорів в Україні, слід відмітити, що на сучасному
етапі розвитку ринкових відносин діяльність органів державної
виконавчої влади, органівмісцевого саморядування та й самих
суб’єктів господарювання не завжди належним чином сприяє
становленню цих відносин, що призводить до порушення прав
та охоронюваних законом інтресів суб’єктів господарювання.

ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТ ПІРАТСТВА В УКРАЇНІ
С. С. Чапля,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія,
М. Д. Пленюк,
науковий керівник, к.ю.н.

На сьогоднішній день, коли комп’ютер та вихід в Інтернет
є загальнодоступними, широкого поширення набуло таке
поняття як «піратство». Як зазначено в п.«б» ч.1 ст.50 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» піратство
у сфері авторського права — це опублікування, відтворення,
ввезення на митну територію України, вивезення з митної
території України і розповсюдження контрафактних примір
ників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних),
фонограм, відеограм і програм організацій мовлення
Використання неліцензійного програмного забезпечення
є порушенням авторських прав його власників і ні для кого не
секрет, що це явище є надзвичайно поширеним в Україні.
Асоціація виробників програмного забезпечення (Business
Software Alliance, BSA) в партнерстві з компанією IDC, провідною
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міжнародною компанією в галузі досліджень ринку, в 2010 р.
опублікували результати сьомого щорічного міжнародного
дослідження рівня комп’ютерного піратства.
Згідно з даними дослідження, Україна третій рік поспіль
демонструє зростання рівня піратського програмного забезпе
чення, який досяг 86% (2010 р.), і вивів країну на 7е місце
в світі. За даними BSA, комерційна вартість неліцензійного
програмного забезпечення, встановленого на персональні ком
п’ютери в нашій країні в 2010 р., досягла рекордних 571 млн.
доларів США.
Через відсутність ефективних дій влади, спрямованих на
боротьбу з комп’ютерним піратством та ігнорування проблеми
комп’ютерного піратства може призвести до санкцій щодо
України з боку іноземних держав.
Беручи до уваги останні події навколо порталу EX.UA, мож
на визначити важливість роботи правоохоронних органів з по
передження комп’ютерного піратства в Інтернеті, а також з усу
нення правопорушень, що зазіхають на права інтелектуальної
власності. Водночас слід зауважити, що правова оцінка
конкретних процесуальних дій правоохоронних органів, як
і адекватність вжитих ними заходів належить до компетенції
органів прокуратури та суду.
Таким чином, боротьба з комп’ютерним піратством та охо
рона авторських прав зараз є однією з актуальних проблем
світу, та й України в тому числі. З піратством на ринку інте
лектуальної власності ведуть боротьбу не тільки державні
органи, які виявляють та припиняють правопорушення, а й ле
гальні виробники об’єктів авторського права.
На жаль, таке поняття як «охорона», так само, як і поняття
«захист» не знайшли свого нормативного визначення, ані у чин
ному ЦК України, ані у Законі України «Про авторське право
і суміжні права». Разом з тим, зазначені закони встановлюють
загальні умови і способи захисту цивільних прав та інтересів.
При цьому умови захисту як особистих, так і майнових автор
ських та суміжних прав базуються на загальній моделі захисту
суб’єктивних цивільних прав, але з певною специфікою.
Важливим кроком держави у цьому напрямку має стати
проведення широкої державної просвітницької політики за
участі Асоціації підприємств інформаційних технологій
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України, українських та зарубіжних правовласників, спрямо
ваної на роз’яснення негативного впливу піратства як на еко
номіку держави в цілому, так і на кожного громадянина Укра
їни зокрема.
Якщо Україна прагне рухатися до Європи і будувати конку
рентоспроможну економіку, то наша влада повинна розуміти,
що побудувати таку економіку без захисту авторського права
неможливо. На сьогодні не існує ефективних інструментів
захисту інтелектуальної власності в Україні, цих інструментів
просто немає.
В сучасних умовах глобалізації інформаційного суспільства
захист авторського права потребує ще більшої уваги, ніж рані
ше, також створення новітніх заходів охорони, які б постійно
розширювались та оновлювались в залежності від темпів
розвитку суспільства.

«ЄВРО,2012» ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ
М. В. Чих,
V курс, група МІ"51/11,
спеціальність «Міжнародна інформація»,
Інститут права та суспільних відносин

Великою честю для нашої держави стало здобуття Україною
права на проведення фінальної частини турніру чемпіонату
Європи 2012 року. Держава прагне забезпечити проведення цьо
го заходу на високому рівні, оскільки це значною мірою вплине
на міжнародний імідж та на економічну ситуацію в Україні.
Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, офіційна назва якого —
UEFA EURO 2012™ Poland,Ukraine; зазвичай називають
«Євро,2012», який стане 14м чемпіонатом Європи, футболь
ним турніром серед європейських країн. Проводяться раз в чо
тири роки під егідою. Україна та Польща здобули право прий
мати фінальну частину турніру, яка почнеться 8 червня 2012 року
і закінчиться 1 липня 2012 року. В чемпіонаті приймуть участь
16 команд [1].
На проведення Євро2012 було виділено 12 млрд. гривень
з державного бюджету. На ці кошти ремонтуються дороги, за
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купляються нові тролейбуси та автобуси. Вже збудовано 4 го
ловні стадіони, з яких найпрогресивнішим є НСК «Олімпійсь
кий» в Києві. Президент УЄФА Мішель Платіні заявив: «Все
йде добре. Стадіони в Україні та Польщі просто чудові. Багато
проектів ще у процесі реалізації і я сподіваюся, їх буде завер
шено. Треба враховувати, що на дві країни дуже вплинула еко
номічна криза. Єдиною проблемою поки є , оскільки важко
побудувати готель всього за 10 місяців» [2]. Та дехто вважає,
що можливі наслідки, які будуть від такої, не до кінця проду
маної акції не зовсім передбачувані. Влада ж очікує значні та
перспективи у сфері економіка та політики, а також потенціал
з боку іноземних інвесторів.
На даний момент з проведення чемпіонату, спонсори Євро
2012, мають не аби який зиск. Основні, які офіційно підписали
договори є такі компанії як: Carlsberg, adidas, Castrol, CocaCo
la, HyundaiKia, McDonald`s та Sharp. Їх реклама висвітлюєть
ся у всіх засобах масової комунікації, зокрема телебаченні та
світовій мережі Internet, які є найпопулярнішими на сьогодні.
Можна вже сказати, що вони зможуть повністю реалізувати
свої плани пов’язані з Євро.
Актуальною проблемою є необхідність гарантування висо
ких стандартів безпеки життєдіяльності у містах проведення
Євро2012. Виникнення у цих містах надзвичайних ситуацій
може мати значні негативні наслідки, в т.ч. і для міжнародно
го іміджу України. Ще одна проблема, це проблема інвестицій
ного клімату України в цілому, саме під час підготовки до Євро —
2012 за умов нестачі фінансових ресурсів вона стали проявля
тися особливо гостро.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що в цілому прове
дення Євро2012 є позитивним для України, його роль для дер
жави носить багатосторонній характер: політичний, економіч
ний, соціальний, культурний. Чемпіонат також сприятиме
розвитку міждержавних зв’язків, створенню нових робочих
місць, покращить імідж України на міжнародній арені, дасть
можливість залучення іноземних інвестицій, але головним
інвестором «Євро2012» все таки повинна все таки бути Украї
на. Хоч і існує низка деяких проблем по проведенню чемпіона
ту, маємо надію, що все пройде на високому рівні, а Україна
приверне до себе увагу зарубіжних країн.
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ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
З МІЖНАРОДНО,ПРАВОВИМИ СТАНДАРТАМИ
В. І. Шевчук,
група ПЗ"41, Інститут права та суспільних відносин,
О. Г. Мурашин,
науковий керівник, д.ю.н., професор кафедри теорії
та історії держави і права

Я обрав тему даної роботи тому, що на даному етапі розвит
ку суспільства та держави існує ряд проблемних питань в зако
нодавстві про громадянство України та ряд суттєвих розбіжно
стей з міжнародноправовими стандартами. Це, насамперед,
біпатризм і апатризм.
Біпатризм (від лат. «бі» — два, «патрія» — батьківщина) —
подвійне громадянство. Багато науковців розрізняють дане
поняття також як множинне громадянство, оскільки особа може
бути громадянином не лише двох держав, але й більше. Таким
чином біпатризм — правовий статус особи, при якому вона воло
діє громадянством більш ніж однієї держави одночасно.
Біпатризм за багатьма аспектами розглядається як небажа
не явище, яке породжує ряд проблем. А саме:
– проблема дипломатичного захисту біпатрида;
– проблема лояльності біпатрида по відношенню до держав
його громадянства;
– проблема проходження біпатридами військової служби;
– проблема виборчого права.
Україна не визнає подвійного громадянства. В конституції
України закріплений принцип єдиного громадянства. Також
цей принцип закріплюється в Законі України «Про громадян
ство України» від 18 січня 2001 року.
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Апатризм (від грец. apatrid — той що не має батьківщини) —
правовий статус особи, при якому вона не володіє громадян
ством жодної країни. При такому правовому статусі виникає
питання про те, як урегулювати правові зв’язки між особою
без громадянства, тобто апатридом, та державою в якій ця
особа проживає, перебуває, працює.
На теперішній час Україна ще не приєдналася до жодно
го документа Ради Європи з питань громадянства. Вона не
приєдналася і до таких важливих документів ООН, як Кон
венція про скорочення без громадянства 1961 року та Конвен
ція про статус апатридів 1954 року. Україна є стороною тіль
ки одного міжнародного документа з питань громадянства —
Конвенції ООН про громадянство заміжньої жінки 1957 року.
Тим часом імплементація в Україні міжнародних стандартів
з питань громадянства, утворення належного внутрішньодер
жавного механізму їх реалізації вже зараз дають підстави для
приєднання України до цих міжнародних документів, що,
безумовно, сприяло б зміцненню іміджу України у світовому
та Європейському співтоваристві.

ПІДЛІТКОВИЙ АЛКОГОЛІЗМ, ТОКСИКОМАНІЯ,
НАРКОМАНІЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ
НА РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ
В. О. Шевчук,
ІІІ курс, група П–ІІІ (д), спеціальність «Правознавство»,
Кіровоградський інститут, к. тел. (098)7827429,
І. М. Ткаченко.
науковий керівник, ст. викл.

Особливий зв’язок групової злочинності неповнолітніх з ал
коголізмом. Зв’язок це багатоканальна, пряма. Алкогольні
ексцеси неповнолітніх — це й способи «дорослого» самоствер
дження, проведення дозвілля, вільного спілкування. Вони —
групові за своїм характером. Навряд чи можна зустріти випад
ки, коли підлітки вживали алкоголь поодинці. Їм обов’язково
потрібні глядачі, аудиторія, дії перед нею й становлять суть
групового алкогольного ексцесу. Нерідко помилково думають,
що є лише один механізм зв’язку злочинності неповнолітніх
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з алкоголізмом, а саме — здійснення злочинів у стані алко
гольного сп’яніння, по формулі.
З орієнтацією на дію цього механізму переважно й намагають
ся планувати профілактичну роботу. Однак, як показують дослі
дження й практика, тільки 2535% злочинів відбувається особа
ми, що перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Саме ця фор
мула й знаходить своє відбиття в карній статистиці. Разом з тим,
понад 35% корисливих злочинів відбувається неповнолітніми
у тверезому стані, але для видобутку засобів на придбання алкого
лю. Тут уже діє інший, не відбиваний у головній статистиці
й, механізм, що враховується недостатньо в профілактичній робо
ті, зв’язку групових злочинів і алкоголізації неповнолітніх.
Поширені серед груп неповнолітніх правопорушників
з метою одурмания себе різні види токсикоманії — свідоме
самоотруєння, а виходить, і самознищення. Звичайно підлітки
вдихають сильнодіючі спиртовмісні речовини — фарби, різні
аерозолі; уживають парфумерну продукцію; заковтують
у більших кількостях медикаментозні препарати, що викли
кають стани близькі до наркотичного; уводять у вени різні су
міші; уживають препарати побутової хімії; виробничі емульсії
й барвники, різні екстракти рослинних речовин.
Мотиви вживання токсичних речовин майже збігаються
з мотивами вживання алкоголю. Основні з них:
1. споживання із цікавості;
2. бравада своєю сміливістю;
3. прагнення самоствердитися в середовищі собі подібних;
4. групова причетність («за компанію»);
5. бажання одержати «кайф»;
6. бажання розважити себе;
7. бажання піти від реальних життєвих проблем у мир галю
цинацій;
8. зняти психологічний бар’єр перед здійсненням інших
форм асоціальної й кримінальної поведінки (перед заняттям
груповим сексом, здійсненням злочину й т.п.).
Як і алкоголікам, всім токсикоманам властиве прагнення
поєднуватися в групи, для придбання, зберігання й споживан
ня токсичних речовин. «За компанію» легше всього переборю
ється страх перед токсичним отруєнням, цікавіше пережива
ти стан токсичних галюцинацій. У цьому стані підліткам вла
стива підвищена сугестивність, конформне, залежне від групи
поведінки. Тому токсикомани в руках більше досвідчених
176

господарської діяльності

Секція 10

лідерів знаряддям здійснення різних видів злочинів. За ток
сичні речовини або їхні замінники, медичні препарати токси
комани готові зробити будьякий злочин. Нерідко прийом
токсичних речовин приводить у смерті токсикомана Групи
токсикоманів можна віднести до примітивних злочинних
груп неповнолітніх.
Особливу турботу повинна викликати в співробітників мілі
ції й педагогічних працівників робота з попередження групової
злочинності, пов’язаної з наркоманією. По даним МВС, у Укра
їні 2,0 млн. наркоманів. Більше 20 млн. чоловік, в основному
молодь, пробували наркотики. Наркоманія — надзвичайно
складне соціальнонегативне явище, що полягає у виготовлен
ні, зберіганні й збуті наркотиків. Це сама дохідна сфера злочин
ного бізнесу, що здобуває усе більше міжнародний характер,
у якій важливе місце приділяється підліткам, як споживачам
наркотиків, так і суб’єктам злочинного промислу. Поодинці тут
не працюють. Звичайно групу наркоманів очолює дорослий або
юнак, що відбули покарання у виправній установі. Групі вла
стиві: яскраво виражена конспіративність, корпоративність,
чіткий розподіл ролей у групі, свої закони, правила поведінки ,
сигнали обменя інформацією. Нерідко групу, що займається
виготовленням, зберіганням і збутом наркотиків ототожнюють
із наркоманами, тобто з особами, що вживають наркотики, що
не правомірно. Група, яка поширює наркотики як засіб збага
чення, як правило, не вживає наркотики. Вона лише виготов
ляє, зберігає, збуває наркотики, втягує інших людей у наркома
нію, організувати кубла й змінюючи їх до вживання наркотиків.
Але наркоманія обов’язково породжує ряд що примикають
і супроводжують до неї групових злочинів.

ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМИ ЩОДО СУДОВОГО ЗБОРУ
А. Ю. Шевчук,
ПЗ" 32 Інститут права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко,
науковий керівник

Судовий збір тісно пов’язаний із судовими витратами, а саме
входить до їх складу, адже коли вже проведено збір за поданням
певних заяв, то в силу вступають витрати, що проводяться вже
177

Секція 10

Правове регулювання

безпосередньо у ході судового процесу і тим самим оплачують
даний процес.
Судові витрати — це витрати, що несуть сторони, заявни
ки, та заінтересовані особи за вчинення в їх інтересах цивіль
но правових дій, пов’язаних із розглядом справ у порядку
цивільного судочинства і до складу яких входить судовий
збір. До складу судових витрат входять витрати сторін та їх
представників, що пов’язані з заявою до суду, залучення свід
ків, огляд доказів та інші дії для розгляду справи, публікація
у пресі, оголошення про виклик відповідача, та інша різнома
нітна правова допомога.
Судовий збір справляється на всій території України за подан
ня заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів.
Система по захисту законних прав та інтересів людини по
винна бути найголовнішою, досягненною та найдосконалішою
для пересічної людини.
На даний час інститут по захисту прав та законних інтересів
людини майже є недосягаємим. Це зроблено шляхом досить
істотного підвищення розміру судового збору за подачу позовів
і заяв до судів першої інстанції, а в апеляційній та касаційній
інстанції значно підвищився судовий збір.
Тобто особа, яка подає заяви, щодо захисту своїх законних прав
повинна заплатити більше ніж може (чи розраховує) одержати.
Новелою є сплати за подачу заяв про забезпечення доказів
та позову, адже раніше вони не сплачувалися.
Це призводить до того, що не всі спроможні сплатити кошти
на свій захист.
Однією з головних проблем є те, що деякі положення супе
речать Основному закону держави, а саме ст. 55 «Права і свобо
ди людини і громадянина захищаються судом» Конституції
України.
Система не досконала з багатьма прогалинами і суперечно
стями, хоч в певних випадках судовий збір не проводиться,
а інколи і повертається, виходячи із Закону України «Про
судовий збір» від 8 липня 2011 року.
Дуже цікаво й те, що судовий збір не справлятиметься у разі
указами міжнародної судової установи, а не за гуманним чи
чесним відношенням до людини, яка буде звертатися по захис
ту, тим же самим районним судом.
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Існують певні пільги, але тільки для інвалідів, безробітних,
психічно хворих чи органів прокуратури….а що ж стосується
звичайних пересічних людей — то для них не забезпеченні
істотні законні умови щодо захисту своїх порушених прав.
Тим паче не завжди суд відразу виносить правильне закон
не, чи правдиве рішення, та інколи навіть через не перегляд
або недосконале вивчення чи знання справи. Виходить, особи,
що звертаються до суду повинні оплачувати недоліки, неком
петентність та помилки суду.
Це є одна із найголовніших проблем у сьогоденному судо
чинстві, адже законний захист, а не звичайний самосуд, мож
ливий тільки через суд.
Потрібно більше врегулювати, передивитись та вдосконали
ти положення про судовий збір, адже пересічні люди (середній
клас) і тим паче нижчий клас такі ж люди і мають такі ж права
на захист.
А на даний час виходить, що ми сплачуємо можливість
захисту, сам захист, та ще й його підтвердження.
Також додатковими коштами можна назвати і сплату за
технічне аспекти.
Я вважаю, що виготовлення копії для особи, яка не бере
участь у справі, а рішення її стосується неправильним, що
вона це сплачує —то суд повинен за власне державні кошти
надати цей документ. Технічне обслуговування повинен нада
вати сам суд.
Хоча, це і є якраз однією із нових змін. У Законі України
«Про судовий збір» від 8 липня 2011 року із змінами винесени
ми згідно із Законами N 4212 — VI (4212 — 17) від 22. 12. 2011,
чітко постановлено, що «витрати на інформаційнотехнічне
забезпечення судового процесу» виключити.
Отже зміни, щодо забезпечування порушених прав, дають
більше можливість на захист і роблять його трохи задовільні
шим для людей.
Бувають випадки коли суд не надав належної законної охо
рони чи відмовився у її наданні то особа повинна знову подава
ти заяви та сплачувати кошти до іншого вже суду.
Виходить захист законних порушених прав та інтересів
людини і громадянина дорогий, недосконалий, ще й не кожно
му доступний.
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ФАКТОРИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК
КРИМІНОГЕННОГО ГЕНА
Т. А. Шуліка,
ІІІ курс, група П"ІІІ (д), спеціальність
«Правознавство», Кіровоградський інститут,
І. М. Ткаченко,
науковий керівник, ст. викл.

У генетиці поведінки велика увага приділяється не тільки
пошуку спадкових механізмів різних психічних порушень,
але також вивчення факторів ризику та «терапевтичних»
впливів середовища. Якщо раніше в психогенетиці пріоритет
утримували дослідження інтелекту, то зараз провідне місце
займає проблема ролі спадковості і середовища у розвитку
різних психічних захворювань і відхилень у поведінці. Спад
ковість відіграє не останню роль в варіативності інтелекту,
темпераменту і багатьох рис особистості. Основна частина
фактичних даних про спадкування злочинності спирається на
сімейні дослідження та дослідження близнюків. Сімейні дос
лідження говорять мало не про спадковий характер злочинно
сті. Але на схожість близьких родичів крім загальних генів
впливає і загальна середовище. Тому важко зробити однознач
ний висновок — за рахунок чого виникає схожість родичів
у таких дослідженнях.
З тих пір, як з’явилися перші дані про злочинність у близ
нюків, згадка про них не сходить зі сторінок масового друку як
підтвердження успадкування злочинних схильностей. Але
вони не безперечні: число пар у багатьох дослідженнях невели
ка, часто переважають однояйцеві близнюки в силу своєї
помітності і збіги характеристик, що мають безпосереднє від
ношення до досліджуваного ознакою. Деякі дослідники вважа
ють, що близнюковий метод може давати завищені оцінки
спадковості, так як він не завжди дозволяє відокремити гене
тичні впливу від особливих умов середовища, в яких ростуть
близнюки, і проблема дуже складна і гостра, щоб так беззасте
режно робити висновок про спадкування злочинності. Одним
словом, і в близнюковий метод існує багато вразливих момен
тів для критики.
Дослідження прийомних дітей показують, що існує поміт
ний ефект «генотип середовищної взаємодії». Є багато свідчень
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того, що сприятливе середовище розвитку здатна компенсува
ти небажані особливості темпераменту й особистості, які мо
жуть призводити до розвитку «злочинного» поведінки. І нав
паки, несприятливе середовище може посилити наслідки
навіть невеликих порушень розвитку і привести до важкої со
ціальної дезадаптації і відхилень у поведінці.
Особистість — це система психічних процесів, станів і влас
тивостей, які виникають, з одного боку, внаслідок соціалізації
під впливом виховання і середовища, а з іншого боку —
у результаті перетворень уроджених внутрішніх умов організ
му, що управляють діяльністю людини, впливаючи на вибір
нею різних способів поведінки. Особистість будьякої людини
формується її діяльністю на підставі соціального і біологічного
спадкування. Соціальне спадкування означає засвоєння інди
відом створених попередніми поколіннями культурних, мораль
них і правових цінностей, традицій, звичаїв, а також інших
правил поведінки. Біологічне спадкування здійснюється на
підставі передачі народженому організму генетичної програ
ми, за допомогою якої відбувається не тільки побудова тіла,
але і біологічно обумовлені особливості психіки: темперамент,
задатки, інтелект, тип нервової системи, а також спадкоємні
хвороби, у тому числі і психічні.
Роль факторів природного середовища полягає, насамперед,
у тому, що вони впливають на здоров’я людини, у тому числі
і психічне, стан якого у свою чергу є основою однієї із суб’єк
тивних складових умов конкретного злочину. Ослаблений різ
ними захворюваннями, у першу чергу нервовопсихічними,
наркотично залежний організм може бути доведений, при
наймні, до стресового стану. Це в остаточному підсумку буде
або може сприяти створенню сприятливих умов для вчинення
злочину. Слід також враховувати і негативний вплив інших
факторів природного середовища на здоров’я людини, зокрема
на її психофізіологічний стан: радіаційне та інше природне або
техногенне забруднення тощо. Отже, існує три види факторів
що впливають на негативну поведінку людини: біологічний,
соціальний, природний. Тобто всі ці фактори «створюють» осо
бистість, в свою чергу закладаються й гени, які передаються
з покоління в покоління і таким чином будується основа для
суспільства, як теперішнього так і майбутнього.
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ —
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
К. А. Шупрудько,
ІІІ курс, група П–ІІІД , спеціальність
«Правознавство», Кіровоградський інститут,
І. М. Ткаченко,
науковий керівник, ст. викл.

Сьогодні, на початку XXI століття, для багатьох людей проб
лема торгівлі людьми є незрозумілою і неприйнятною.
В усьому світі торгівля людьми — один з найтяжчих злочи
нів проти особи. 15 листопада 2000р. Генеральна Асамблея
ООН прийняла резолюцію 55/25, яка містить Протокол про
попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жін
ками і дітьми, та покарання за неї, який доповнює Конвенцію
ООН проти транснаціональної організованої злочинності. У цьо
му документі вперше подається міжнародне визначення по
няття «торгівля людьми»: торгівля людьми означає здійснюва
ні з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу,
переховування або утримання людей шляхом загрози або
застосування сили, інших форм примусу, викрадення, шах
райства, обману, зловживання владою або уразливістю стано
вища, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для
одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.
Сьогодні страшне слово «торгівля людьми» стосується й укра
їнських громадянок, адже Україна є однією з країнпостачаль
ниць на ринку торгівлі жінками.
Чому жінки їдуть з України? Мотиви різні: безробіття, по
шуки високооплачуваної роботи, бажання матеріально забез
печити сім’ю (батьків, дітей), прагнення отримати престижну
освіту, професію, бажання «побачити світ», втілити мрії про
«гарне життя» за кордоном, вдало вийти заміж тощо.
Дослідники з різних країн звернули увагу, що жінки швид
ше погоджуються на роботу, що не відповідає їхньому рівню
освіти і кваліфікації. У той час як чоловіки в подібній ситуації
вагаються з прийняттям рішення щодо виїзду працювати за
кордон або зовсім не бажають працювати.
Незважаючи на увагу міжнародних організацій до зазначе
ної проблеми, торгівля людьми, примусова проституція, тор
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гівля людськими органами в останні роки набули поширення
як види незаконного бізнесу. Нині торгівля жінками і дітьми
вважається третім за величиною джерелом доходів організова
ної злочинності, поступаючись лише наркотикам і зброї.
Бідність, неможливість працевлаштуватися й отримати
освіту через корумпованість майже всіх сфер життєдіяльності
є одним з головних чинників залучення до кримінального біз
несу великої кількості молодих людей. І насамперед це стосу
ється підліткової частини населення України, яка, розуміючи
батьківську неспроможність забезпечити родину належним
чином, у багатьох випадках стає на шлях скоєння злочинів.
Україна однією з перших країн в Європі закріпила поняття
«торгівлі людьми» на законодавчому рівні. За даними пред
ставництва Міжнародної організації з міграції в Україні, на
сьогодні близько 10 відсотків порушених справ стосується саме
торгівлі дітьми.
Cучасна українська система захисту прав дитини працює не
зовсім ефективно через недостатню кількість механізмів швид
кого й ефективного захисту дитини, крім цього існує кадрова
проблема, недостатньо уваги приділялося проблемам торгівлі
дітьми на міжнародному рівні та всередині країни. Робота
спрямовувалася на вилучення із сексуального рабства дівчат
підлітків і дорослих жінок, однак не охоплювала малолітніх
дітей, юнаків та чоловіків.
Розглядаючи протидію торгівлі дітьми як систему, необхід
но зазначити, що дитина як основний об‘єкт діяльності систе
ми, оточена різними елементами цієї системи, які повинні
забезпечувати її підтримку та протидіяти можливості стати
живим товаром.
Основним фактором успішності функціонування системи
протидії торгівлі дітьми було з‘ясування її відповідності до
потреб дитини, яка може постраждати або уже постраждала
від торгівлі людьми. Діяльність такої системи забезпечує реа
лізацію трьох основних напрямків: превентивна робота, допо
мога та реабілітація потерпілих, переслідування та покарання
злочинців.
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СУДОВО,БАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Інна Вікторівна Юрченко,
V курс, група ПЗ"51/11(м),
В. П. Сердюк,
керівник, доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Судова балістика — це галузь криміналістичної техніки, яка
вивчає ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності
виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи
збирання й дослідження таких слідів для встановлення певних
обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендації щодо
запобігання злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю.
Речовими доказами при використанні вогнепальної зброї мо
жуть бути зброя та її частини, патрони, гільзи, кулі, дріб, кар
теч, пробоїни, пижі, незгорілі порошинки, пристрої, прилади
і матеріали, що застосовувалися при кустарному виготовленні
зброї та боєприпасів.
Завдання судової балістики:
– визначення властивостей вогнепальної зброї та боєприпа
сів (наприклад, чи є вилучений у затриманого предмет
вогнепальною зброєю; чи придатна зброя до стрільби; чи
можливий мимовільний постріл із вказаної зброї та ін.);
– визначення групової належності зброї та боєприпасів або
їх частин (наприклад, до якого виду чи зразку належать
патрон, куля, гільза; зі зброї якої моделі (системи) відстрі
ляно дану кулю, гільзу тощо);
– ідентифікація зброї та боєприпасів (наприклад, чи з даної
зброї відстріляна куля, гільза; з одного чи різних екзем
плярів зброї відстрілені дві кулі або гільзи, які виявлені
в різних місцях; чи були куля і гільза до пострілу части
нами одного патрона та ін.);
– встановлення окремих обставин застосування вогнепаль
ної зброї (наприклад, відстань, з якої стріляли; напрямок
пострілу; взаємне розташування зброї та перешкоди; кіль
кість пострілів та ін.).
Найчастіше на вирішення судовобалістичної експертизи
ставляться такі питання:
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Чи являється конкретний об’єкт вогнепальною зброєю?
Яка система, модель (зразок), калібр вогнепальної зброї?
Чи можливо здійснити постріл з конкретної зброї без натис
кання на спусковий гачок при певних умовах?
Чи можливо здійснити постріл з конкретної зброї представ
леними патронами?
Чи являється представлений предмет бойовим припасом до
вогнепальної зброї?
Для зброї якої марки, моделі, калібру призначені представ
лені боєприпаси?
Чи придатні надані боєприпаси для стрільби (в тому числі
з конкретної зброї)?
Яка система, модель зброї з якої зроблено постріл конкрет
ною представленою кулею (гільзою)?
Чи вистріляно декілька куль (гільз) з однієї зброї?
Чи вистріляна куля (гільза) з конкретної зброї, яка переві
ряється?
Чи є пошкодження на конкретному предметі вогнепальними?
Яка відстань з якої зроблений постріл?
Де знаходиться місце з якого зроблений постріл та який
напрямок проведеного пострілу?
При огляді місця події місце пострілу визначають за допо
могою виявлення гільз та за слідами вогнепальних пошко
джень. Напрямок польоту кулі звичайно визначається шляхом
візирування (спостереженням крізь канал пробоїни). Наяв
ність двох пробоїн дозволяє визначити напрямок польоту кулі
з достатньою точністю. Візирування може здійснюватися за
допомогою виготовленої з паперу трубки або протягуванням
шнура крізь пробоїни. Місце пострілу, встановлене за допомо
гою візирування, фотографують. При стрільбі з великої відста
ні необхідно враховувати траєкторію польоту кулі.
Виявлена та досліджена на місці події вогнепальна зброя,
сліди її дії та боєприпаси підлягають вилученню. Ці об’єкти
належним чином упаковуються та опечатуються печаткою
слідчого.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
У СПРАВАХ ДИТИНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ,
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ РОБОТИ
І. Ю. Яланська,
II"й курс, група П"2д, спеціальність «Правознавство»,
Кіровоградський інститут, к.тел. (066) 3964885,
И. М. Ткаченко,
науковий керівник, ст.викладач

Кримінальна міліція у справах дітей — це один з підрозділів
виконавчої влади,покликаний захищати соціальні права гро
мадян України, які не досягли 18ти років він є самостійним
підрозділом і входить до структури кримінальної міліції.
Метою КМСД є профілактика правопорушень серед осіб, які
не досягли 18ти років:
– проводить роботу, пов’язану із запобіганням правопору
шенням дітей;
– виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчинені дітьми;
– здійснює досудову підготовку матеріалів про правопору
шення, вчинені дітьми, проводить дізнання в межах, ви
значених кримінальнопроцесуальним законодавством;
– проводить розшук дітей, які залишили сім’ї, навчально
виховні заклади та спеціальні установи для дітей;
– виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню право
порушень дітьми, вживає в межах своєї компетенції заходів
до їх усунення, бере участь у правовому вихованні дітей;
Пропозиції, щодо методів застосування профілактичних
заходів у роботі кримінальної міліції у справах дітей:
– проводити психологічні бесіди у навчальних закладах,
щодо запобігання злочинності в країні починаючи з мо
лодших класів.
– з молодших класів запровадити нову дисципліну, за допо
могою якої будуть проводитися профілактичні та виховні
заходи щодо уникання злочинності серед неповнолітніх.
– проводити профілактичнопсихологічні бесіди з батьками
тих дітей, які знаходяться на обліку кримінальної міліції
у справах дитини.
– проводити щомісячний профілактичний і наглядовий
контроль неблагополучних сімей, та сімей чиї діти є на
обліку правопорушників.
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– покращити вуличний патруль, зробити його постійним.
Збільшити чисельність урядового персоналу криміналь
ної міліції у справах дитини та нормалізувати їх щоденну
роботу.
– вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську
діяльність.Та застосовувати щодо них заходи правового
примусу.
– проводити виховні та наукові заходи в місцях позбавлен
ня волі осіб молодше 18 років. Це вплине на їх подальший
розвиток та ставлення до суспільства і життя в цілому.
– покращити саме ставлення працюючих в органах до по
рушників закону.
– заборонити продаж алкогольних напоїв в місцях де відпо
чиває та проводить свій вільний час молодь.
– зробити більш доступнішими культурні та спортивні
заходи для дітей з малозабезпечених сімей.
– організувати доступніший та цікавіший відпочинок у літ
ню пору року.
– встановити комендантський час та контролювати його до
тримання.

ПРОБЛЕМИ ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ
ЗА УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
І. М. Яцюк,
III курс, група ПЗ"31, спеціальність
«Правознавство», Івано"Франківська філія ,
М. Д. Пленюк,
науковий керівник, к.ю.н.

На сьогодні актуальною темою є процесуальна правосуб’єкт
ність іноземних юридичних осіб, постійних представництв нере
зидентів та підсудність судам України справ за їхньої участі.
Актуальність цього питання зумовлена, насамперед, ухваленням
та набуттям чинності ЦПК України, Кодексу адміністративного
судочинства України, Закону України «Про міжнародне приват
не право».
Відповідно до ст. 80 ЦК України, юридична особа наділяєть
ся цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позива
чем та відповідачем у суді. Тобто відсутність прав юридичної
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особи у представництва означає відсутність здатності бути пози
вачем та відповідачем у суді. Таким чином, з огляду на все ви
щевказане, представництво нерезидента повинне надати до
українського суду (у разі участі у справі) наступні документи:
довідку на підтвердження відомостей про представництво, вне
сених до ЄДРПОУ (така довідка підтвердить відсутність прав
юридичної особи в представництва, прізвище, ім’я, побатькові
керівника представництва, види діяльності представництва,
місцезнаходження представництва); належним чином офор
млену довіреність керівника представництва (апостильовану чи
відповідним чином легалізовану); документ, що є доказом пра
восуб’єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг
з торгового реєстру тощо), оскільки саме юридична особа є сто
роною у справі, в інтересах якої діє представництво в Україні.
Відповідно до ч. 1 ст. 410 ЦПК України, іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх
органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі — іно
земні особи) мають право звертатися до судів України для захи
сту своїх прав, свобод чи інтересів. Відповідно до частини другої
цієї статті,іноземні особи мають процесуальні права та обов’яз
ки нарівні з фізичними і юридичними особами України, за
винятками, встановленими Конституцією та законами України,
а також міжнародними договорами, обов’язковість виконання
яких визначена Верховною Радою України. Тобто іноземні осо
би мають цивільну процесуальну правосуб’єктність нарівні з фі
зичними та юридичними особами України. Однак слід пам’ятати,
що згідно з ст. 28 ЦПК України здатність мати цивільні проце
суальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника,
заінтересованої особи (цивільну процесуальну правоздатність)
мають усі фізичні і юридичні особи, а, згідно зі ст. 29 ЦПК Укра
їни,здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права
та виконувати свої обов’язки в суді (цивільну процесуальну ді
єздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а та
кож юридичні особи. Тобто із вищезгаданих статей ЦПК Украї
ни випливає однозначний висновок, що представництва, в тому
числі й представництва нерезидентів в Україні не мають цивіль
нопроцесуальної правосуб’єктності. Варто окремо звернути
увагу на деякі правові норми, які дають підстави вважати, що,
всетаки, представництва можуть виступати стороною в цивіль
ній справі. Відповідно до ч. 7 ст. 110 ЦПК України позови,що
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виникають із діяльності філії або представництва юридичної
особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.
А відповідно до ч. 8 ст. 74 ЦПК України судова повістка юридич
ній особі направляється за її місцезнаходженням або за міс
цезнаходженням її представництва,філії, якщо позов виник
у зв’язку з їхньою діяльністю. Наведені статті вказують лише на
те, що позови можуть пред’являтись, а судові повістки надсила
тись за місцезнаходженням представництв. А стороною у справі
все одно виступатиме юридична особа, навіть у випадку, коли
позов, як зазначено у ч. 7 ст. 110 ЦПК України, виник із діяль
ності представництва юридичної особи, оскільки, як зазначало
ся вище, лише фізичні та юридичні особи мають право бути
позивачем та відповідачем у суді.
Незважаючи на те, що Закон України «Про міжнародне при
ватне право» чітко передбачає випадки, в яких справи з інозем
ним елементом підсудні судам України, через неузгодженість
цього закону із процесуальними кодексами України у багатьох
випадках є неможливим реалізувати відповідні положення зако
ну. Цю проблему можливо вирішити лише внесенням змін до
процесуальних кодексів України, оскільки застосування анало
гій закону чи права, розширеного тлумачення процесуальних
норм призводитиме до неоднозначної судової практики.
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СЕКЦІЯ 12
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
І КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОГЛЯД МОБІЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ
А. О. Бондар,
V курс, група КС"51/11м, спеціальність
«Комп'ютерні системи та мережі»,
А. Г. Тимошенко,
проф, науковий керівник

Життя сучасної людини практично неможливе без мобіль
них девайсів. Їх якість залежить від апаратних характеристик.
А зручність користування більшою мірою залежить від мобіль
ної операційної системи. Тому дуже важливо підібрати не тільки
хороші апаратні характеристики, потрібно ще вибрати опера
ційну систему, з якою вам зручно буде працювати.
Android Android — одна з наймолодших мобільних ОС, заснова
на на базі операційної системи Linux і розробляється компанією
Open Handset Alliance (OHA) за підтримки Google. Оригінальний
код знаходиться у відкритому доступі, завдяки чому будьякий
розробник може створити свою версію цієї мобільної ОС. Розробни
кам програмного забезпечення висунуто невелику кількість обме
жень, завдяки чому існує безліч як платних, так і безкоштовних
програм, які можна зручно завантажити з Android Market.
Переваги:
– Гнучкість
– Відкритий оригінальний код
– Безліч доступних програм
– Висока швидкодія
– Зручна взаємодія з сервісами від Google
– Багатозадачність
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Недоліки:
– Безліч актуальних версій — для багатьох пристроїв нова
версія виходить занадто пізно або не з'являється зовсім,
тому розробникам доводиться розробляти програми, орі
єнтуючись на більш старі версії.
Висока схильність до хакерських атак iPhone OS. Мобільна
операційна система від компанії Apple. Ця система набула
поширення тільки для продуктів компанії Apple.
Застосовуеться в iPhone, iPod, iPad а також телевізійних
приставках AppleTV.
Переваги:
– Зручність користування
– Якісна служба підтримки
– Регулярні оновлення, що усувають багато проблем в роботі
– Можливість купити в App Store безліч різних програм
Недоліки:
– Відсутність багатозадачності
– Немає вбудованого редактора документів Windows Mobile
Ця операційна система розроблена світовим лідером у вироб
ництві операційних систем — компанією Microsoft. Використо
вується такий же програмний інтерфейс, що і в настільній версії.
Це робить написання програм більш простим, а користувачам
подобається зручний і зрозумілий інтерфейс, знайомий їм з на
стільної Windows.
Windows Mobile є компонентною і багатозадачною операцій
ною системою.
Переваги:
– Схожість з настільною версією
– Зручна синхронізація
– У комплекті йдуть офісні програми
– Багатозадачність
Недоліки:
– Високі вимоги до обладнання
– Нестабільності в роботі
Висновки: Як бачимо, технічні характеристики пристрою
аж ніяк не головний параметр при виборі мобільного девайса.
Адже сенсу від апарату, який має високі апаратні показники,
але який працює на операційній системі з невеликими можли
востями, мінімальний.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
І МЕХАНІЗМ ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
К. I. Волинець,
V курс, групаКМ"52/11м, спецiальнiсть
«Комп'ютерний еколого"економiчний монiторинг»,
К. Х. Зеленський,
науковий керiвник, к.т.н, проф.

Найбільш сильне змінювання параметрів стану середовища
здійснюється у фронті пожежі, що розповсюджується із пев
ною швидкістю по території, що покрита лісом. Ця швидкість
визначається процесами переносу маси і енергії, а також фізи
ко хімічними процесами сушінням, піролізом ЛЗМ, горінням
газоподібних та конденсованих продуктів піролізу.
Поверхня, що відокремлює фронт від ЛЗМ, які ще не згоріли,
називають передньою кромкою лісової пожежі. Перетин її із по
верхнею, що підстилає, називають контуром лісової пожежі, який
відокремлює ЛЗМ, що горять, від матеріалів, які ще не згоріли.
Швидкість розповсюдження лісової пожежі спрямована по
нормалі до контуру лісової пожежі, тому її називають нормаль
ною швидкістю розповсюдження. Вона визначається як
∆n
ωn = lim
,
t →0 ∆t
де ∆n — прирощення контуру пожежі по нормалі за час ∆t.
Поверхня, що відокремлює фронт пожежі від ЛЗМ, що зго
ріли, називають задньою кромкою лісової пожежі. Вона роз
повсюджується проти вітру і, отже, із меншою швидкістю, ніж
передня кромка, що розповсюджується у напрямку вітру.
У зоні .лісової пожежі має місце пористодисперсне середо
вище, яке складається із: сухої органічної речовини (об'ємна
частка ϕ1); води у зв'язаному із цією речовиною стані ϕ3; кон
денсованого продукту піролізу — коксика ϕ3; конденсованого
продукту горіння — золи ϕ4; газової фази ϕ5, яка містить ком
поненти повітря і газоподібних продуктів піролізу; дисперсних
продуктів горіння, що складаються із частинок сажі (об'ємна
частка ϕ6) та частинок золи ϕ7).
Ширина фронту розвиненої пожежі значно менша за довжи
ну контуру і характерного розміру протяжності лісового масиву,
тому фронт лісової пожежі можна розглядати як лінійний осере
192

і комп’ютерні технології

Секція 12

док маси та енергії. Тепловиділення лісової пожежі на одиницю
довжини контуру за одиницю часу питома потужність, або
інтенсивність лісової пожежі визначається формулою:
⋅

J = q M = kqωn mz ,

де k — коефіцієнт повноти згоряння ЛЗМ (0 < k < 1); q — тепло
творна спроможність ЛЗМ; M — кількість ЛЗМ, що згоріли за
одиницю часу на одиницю довжини фронту; mz — запас ЛЗМ.
За відомого J(t) можна визначити кількість енергії, що виді
ляється для даної лісової пожежі за одиницю часу (швидкість
тепловиділення, або потужність лісової пожежі):
⋅

Wp = q M =

∫ JdS;

Lp

де Lp — контур лісової пожежі.
1. Фізичний аналіз явища розповсюдження лісової пожежі,
з'ясування механізму передачі енергії з фронту пожежі у нав
колишнє середовище, визначення типу середовища (біогеоце
нозу) та створення фізичної моделі процесу.
2. Визначення реакційних та теплофізичних властивостей
середовища, коефіцієнтів переносу та параметрів структури
середовища і виведення основної системи рівнянь з відповідни
ми початковими та межовими умовами.
3. Вибір методу розв'язання задачі і числовоаналітичне
розв'язання основної системи рівнянь.
4. Перевірка адекватності отриманих результатів, їхня
фізична інтерпретація і вироблення нових технічних пропози
цій щодо засобів боротьби з лісовими пожежами.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ ОСНОВІ
ВІДКРИТОГО ОПТИЧНОГО КАНАЛУ
Т. М. Гринчишин,
к.т.н., Івано"Франківська філія університету «Україна»,

Основними перевагами оптичних ліній зв’язку (ОЛЗ) в порів
нянні з радіоканалами: є освоєння не використовуваної ділянки
спектру електромагнітного випромінювання; висока пропускна
здатність; захищеність від електромагнітних завад; непотрібно
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ліцензії на експлуатацію оптичної лінії зв’язку. Отже глибоке дос
лідження оптичних ліній зв’язку є актуальним і перспективним.
Характеристики та порівняння оптичних систем зв’язку із
іншими каналами зв’язку.
Оптичні системи зв’язку підтримують наступні інтерфейси:
RS232C (до 19,2 Кбіт/с); RS422A (до 2,048 Мбіт/с); RS423
(до 2,048 Мбіт/с);
Ethernet (10 Мбіт/с); Token Ring (4, 16 Мбіт/с); E3 (34 Мбіт/с);
SONETI, OC1, ATM52 (51 Мбіт/с); FAST Ethernet (100 Мбіт/с);
FDDI (25 Мбіт/с).
Основним недоліком представлених на ринку оптичних ліній
зв’язку є мала відстань передавання, що обмежує їх широкомас
штабне впровадження в системах передавання інформації.
Застосування ефективних кодових базисів та розробка
нових методів представлення цифрових сигналів на фізичному
рівні створює можливості суттєвого збільшення відстані пере
давання до 3–5 км, та підвищення достовірності передавання
даних в комп’ютерних мережах на основі ОЛЗ.
Класифікація ОЛЗ
Попередній аналіз сучасних розробок лазерних ліній зв’яз
ку дозволяє класифікувати їх наступним чином:
По призначенню:
– ОЛЗ для з’єднання двох локальних мереж;
– ОЛЗ для організації розподілених комп’ютерних систем (РКС);
– ОЛЗ для кінцевих абонентів телефонної мережі;
– ОЛЗ для доступу до мережі Internet;
– ОЛЗ для спеціалізованих комп’ютерних систем.
По швидкості передавання даних:
– високошвидкісні ОЛЗ (<10 Мбіт/с);
– середньошвидкісні ОЛЗ реалізація стандартних протоко
лів Ethernet;
– низько швидкісні ОЛЗ інтерфейси RS232C; RS422A; RS
423 (<2 Мбіт/с);
– ОЛЗ цифрової телефонії (2.4 до 64 Кбіт/с);
– ОЛЗ для комп’ютерного моніторингу (1 до 2400 біт/с);
По максимальній віддалі між ретрансляторами та об’єкта,
ми контролю:
– ОЛЗ космічного зв’язку (<100 тис.км);
– ОЛЗ віддаленого наземного телекомунікаційного зв’язку
(3–10 км);
– ОЛЗ комп’ютерних мереж (1–3 км);
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– ОЛЗ магістрального зв’язку (0,5 до 1 км);
– ОЛЗ технологічних телекомунікаційних систем (до 500 м);
– ОЛЗ активних сенсорів та периферійних пристроїв
комп’ютерних систем(до 20м).
Проведена класифікація показує, що ОЛП мають широку
сферу застосування для реалізації РКС та цифрової телефонії.
Важливим фактором використання ОЛЗ в цифровій телефо
нії є їх сумісність з параметрами цифрових телефонних стан
цій. Найбільш поширеними сучасними цифровими станціями
є система ІКМ30С4.
На структурній схемі (рис.1) ОЛЗ використовується для
з’єднання між двома АТС, а також для зв’язку АТС із кінцеви
ми абонентами.

Рис. 1 — Структура телефонного каналу на основі ОЛЗ

АТС — автоматична телефонна станція;
МУ— модуль узгодження сигналів;
ОП — оптичний передавач/приймач;
А — абоненти телефонного зв’язку.

ВИКОРИСТОВУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ
В. С. Довгий,
IV курс, група 4"КІ,спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 287"14"94,
О. В. Воротилов,
ст.викладач, науковий керівник

Сучасні комп’ютерні технології надають величезні можливості
для розвитку процесу освіти, дозволяють реалізовувати принципи
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диференційованого і індивідуального підходу до навчання. На
занятті викладач дає можливість кожному студенту самостійно
працювати з навчальною інформацією, що дозволяє йому деталь
но розібрати новий матеріал по своїй схемі. Інформаційні комп’ю
терні технології можна використовувати як для очного, так і для
дистанційного навчання в умовах будьякого навчального закла
ду. Вони дають можливість реалізовувати світові тенденції в осві
ті, можливості виходу в єдиний світовий інформаційний простір.
Вживання комп’ютерних технологій дозволяє підвищити рівень
самоосвіти, мотивації учбової діяльності; дає абсолютно нові
можливості для творчості, отримання і закріплення різних про
фесійних навичок, і, звичайно, відповідає соціальному замовлен
ню, яке держава пред’являє до навчальних закладів. Об’єднати
досвід і знання педагога з можливостями комп’ютера — головна
задача переходу на новий рівень освіти в сучасних умовах.
Використовуючи системи мультимедіа, що дозволяють об’єд
нати можливості комп’ютера і знання викладача, стало можли
вим створення електронних підручників, які більш наочно, бар
висто і з мобільним доступом інформації з’являться перед студен
тами. Зміст підручника включає такі розділи, як: теоретична
частина, контрольні завдання, лабораторні роботи, питання для
самоперевірки, що властиво і традиційному підручнику, але
електронний підручник більш компактний (його об’єм дозволяє
повністю розміститися на одному диску), в змісті його можуть
використовуватися відеофільми і фрагменти звуку, що додає
йому велику привабливість і оснащеність. Спосіб ведення занять,
коли викладач пов’язаний з кожним студентом в аудиторії єди
ною комп’ютерною мережею, дозволяє викладачу більш детально
і персонально підійти до питання навчання студента, перевірити
його рівень знань і надолужити «пропуски» в його знаннях.
Користуючись програмою Team Viewer для організації занят
тя — є можливість віддаленого управління комп’ютерами. Про
грама є безкоштовна для некомерційних користувачів. Має зро
зумілий і простий інтерфейс, не потребує великих ресурсів.
TeamViewer включає повну підтримку передачі та копію
вання файлів і папок, дає можливість обміну інформацією між
користувачами. Дана програма має розширену підтримку де
кількох моніторів, тобто відображається декілька віддалених
екранів в масштабі 1:1 на своєму моніторі.
TeamViewer надає змогу запросити до 25 учасників на кон
ференцію. Викладач в процесі навчання може призначати
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різні права своїм учасникам під час конференції. Призначати
одного учасника організатором. Всі учасники можуть бачити
та чути один одного. Під час конференції є можливість спілку
ватися через голосове спілкування та вебкамеру або викори
стати додаткові інструменти, такі як чат, біла дошка. Вибір
з різноманіття інструментів для спілкування для проведення
динамічних конференцій та демонстрацій, що дозволяють
об’єднати можливості комп’ютера і знання викладача.
Мультимедійні технології відкривають можливості викла
дачам відмовитися від властивих традиційному навчанню
рутинних видів діяльності викладання, надавши йому можли
вість використовувати інтелектуальні форми праці, звільняють
від викладу значної частини учбового матеріалу і рутинних
операцій, пов’язаних з відробітком умінь і навиків.
Завдяки новітнім мультимедіатехнологіям, стало можли
вим використовувати комп’ютерні програми як ілюстратив
ний матеріал, проводити тестування і контрольні роботи, вирі
шувати творчі задачі, брати участь в дистанційних уроках,
поєднувати традиційні домашні завдання із завданнями, для
виконання яких використовуються комп’ютери, створювати
презентаційні матеріали і т.ін.
Безперечні плюси упровадження новітніх інформаційних
технологій дозволяють зробити новий крок до майбутнього, де
комп’ютер буде засобом реалізації своїх можливостей і талан
тів. Упровадження інформаційних технологій в освіту дає
можливість вибору оптимального набору технологій для орга
нізації учбового процесу.

ДВІЙКОВЕ КОДУВАННЯ
О. П. Дунайчук,
ІІ курс, група 2"Кі"1,
спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
Новокаховський гуманітарний інститут
к. тел.(050)"866"337"8,
Ю. В. Височін,
ст. викладач, науковий керівник

Представлення інформації у двійковій системі використовува
лася людиною з давніх часів. Так, жителі островів Полінезії пере
давали необхідну інформацію за допомогою барабанів: чергування
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дзвінких і глухих ударів. Звук над поверхнею води поширювався
на досить велику відстань, таким чином «працював» полінезійсь
кий телеграф. У телеграфі в XIX–XX століттях інформація пере
давалася за допомогою азбуки Морзе — у вигляді послідовності
з точок і тире. Часто ми домовляємося відкривати вхідні двері
тільки по «умовним сигналом» — комбінації коротких і довгих
дзвінків. Самюел Морзе в 1838 р . винайшов код — телеграфну
абетку — систему кодування символів короткими і довгими по
силками для передачі їх по лініях зв’язку, відому як «код Морзе»
або «морзянка». Сучасний варіант міжнародного «коду Морзе»
(International Morse) з’явився зовсім недавно — у 1939 році, коли
була проведене останнє коригування. Своя система існує і в обчи
слювальній техніці — вона називається двійковим кодуванням
і заснована на представленні даних послідовністю всього двох
знаків: 0 та 1. Ці знаки називаються двійковими цифрами, по
англійськи — binary digit або скорочено bit (біт).
Кодування тексту. Для кодування літер та інших символів,
що використовуються в друкованих документах, необхідно
закріпити за кожним символом числовий номер — код.
В англомовних країнах використовуються 26 прописних і 26
малих літер (A ... Z, a ... z), 9 знаків пунктуації (.,:! «;? ()), Про
біл, 10 цифр, 5 знаків арифметичних дій (+,,* , /, ^) і спеціаль
ні символи (№,%, _, #, $, &,>, <, |, \) — всього трохи більше
100 символів. Таким чином, для кодування цих символів
можна обмежитися максимальним 7розрядним двійковим
числом (від 0 до 1111111, у десятковій системі числення — від
0 до 127).
Кодування графічної інформації. У відео пам’яті знаходить
ся двійкова інформація про зображення, що виводиться на
екран. Майже всі створені, в опрацюванні чи переглядаються
за допомогою комп’ютера зображення можна розділити на дві
великі частини — растрову і векторну графіку. Растрові зобра
ження є одношаровою сітку точок, які називаються пікселями
(pixel, від англ. Picture element). Код піксела містить інформа
ції про його кольорі. На противагу растровій графіці векторне
зображення багатошаровий. Кожен елемент векторного зобра
ження — лінія. Кожен елемент векторного зображення є об’єк
том, який описується за допомогою математичних рівнянні.
Складні об’єкти (ламані лінії, різні геометричні фігури) пред
ставляються у вигляді сукупності елементарних графічних
об’єктів.
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Кодування звуку. На комп’ютері працювати зі звуковими
файлами почали в 90х роках. В основі цифрового кодування
звуку лежить — процес перетворення коливань повітря в коли
вання електричного струму і подальша дискретизація аналого
вого електричного сигналу. Кодування та відтворення звукової
інформації здійснюється за допомогою спеціальних програм
(редактор звукозапису). Часова дискретизація — спосіб пере
творення звуку в цифрову форму шляхом розбивання звукової
хвилі на окремі маленькі тимчасові ділянки де амплітуди цих
ділянок квантуються (їм присвоюється певне значення). Це
проводиться за допомогою аналогоцифрового перетворювача,
розміщеного на звуковій платі. Таким чином, безперервна зал
ежність амплітуди сигналу від часу замінюється дискретної
послідовністю рівнів гучності. Сучасні 16бітові звукові карти
кодують 65536 різних рівнів гучності або 16бітну глибину
звуку (кожному значенню амплітуди звук.
Таким чином двійкове кодування — один з найпоширені
ших способів подання інформації. В обчислювальних маши
нах, в роботах та верстатах з числовим програмним управлін
ням, як правило, вся інформація, з якою має справу пристрій,
кодується у вигляді слів двійкового алфавіту.
Двійковий алфавіт складається з двох цифр 0 і 1. Цифрові
ЕОМ (персональні комп’ютери відносяться до класу цифрових)
використовують двійкове кодування будьякої інформації.
В основному це пояснюється тим, що побудувати технічний при
стрій, безпомилково розрізняти 2 різних стану сигналу, технічно
виявилося простіше, ніж те, яке б безпомилково розрізняло 5 або
10 різних станів. До недоліків двійкового кодування відносять
дуже довгі записи двійкових кодів, що ускладнює роботу з ними.

ПРИЛАД «FOTON R15»
Б. А. Кульбицький,
V курс, група КМ"51/11м, спеціальність
«Комп'ютерний еколого"економічний моніторинг»,
К. Х. Зеленський,
науковий керівник, к.т.н, проф

Прилад «Foton R15» захищає людину від шкідливого ви
промінювання радіоелектроніки.
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Всесвітня організація охорони здоров'я, спрямована на узгод
ження норм в цій області на основі самої передової наявної нау
кової інформації, а також визначити заклопотаність громадсько
сті наслідками опромінення електромагнітними полями для здо
ров'я людини у зв'язку з використанням комп'ютерних приладів.
Джерелом негативного впливу на здоров'я людини є не тіль
ки промислові джерела (телевізійні вежі, метрополітен, ЛЕП,
РЛС і т.д.), але і широко розповсюджені побутові випроміню
вачі електромагнітних полів (комп'ютер, стільниковий теле
фон телевізор, мікрохвильова піч та ін.)
Для захисту від впливу електромагнітних випромінювань
(діапазону СВЧ) українським вченими розроблені та пройшли
успішні випробування в провідних наукових центрах України
і за кордоном пристрої захисту Foton R15, представлені різни
ми модифікаціями.
Захисний ефект пристрою заснований на тому, що воно ней
тралізує даний частотний спектр техногенного електромагніт
ного випромінювання й сприяє адекватної адаптації людини
до зовнішнього впливу.
Необхідність захисту людини від енергетичних впливів,
зумовлених техногенними факторами, пов'язана з тим, що ці
фактори перевищують природний фон в 108 ... 1011 разів і нес
приятливо впливають практично на всі системи організму
(імунну, нервову, серцевосудинну), знижують працездатність
і можуть викликати багато захворювань.
При техногенних впливах або, стресових ситуаціях або зах
ворюваннях, є також відповідна реакція організму на будьяку
зміну фонових фізичних полів супроводжується зміною його
власного електромагнітного поля.
Пристрій являє собою режекторний фільтр спеціальної форми.
У багатьох країнах: США, Росії, Великобританії, Німеччини,
Італії, Швеції та інших створені і працюють Національні коміте
ти із захисту населення від неіонізуючих випромінювань.
У Міжнародній програмі Всесвітньої організації охорони
здоров'я «ЕМП і здоров'я людини» висловлені наступні прог
нози наслідків електромагнітного забруднення: «Передбача
ється, що медичні наслідки, такі як, захворювання раком,
зміни в поведінці, втрата пам'яті, хвороби Паркінсона і Альц
геймера, синдром раптової смерті зовні здорової дитини і багато
інших стану, включаючи підвищення рівня самогубств, є ре
зультатом впливу електромагнітних полів приладів».
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У ньому використані властивості полоськових систем, резо
нансних в певному частотному діапазоні.
У ряді країн є довгострокові національні програми по забез
печенню безпеки населення від електромагнітних хвиль.
Це пов'язано з тим, що електромагнітне поле людини є мін
ливою, мобільної, саморегульованою інформаційнохвильовою
системою, чуйно реагує, як на зміни зовнішнього впливу ЕМІ,
так і на зміни власного електромагнітного статусу.
Як показують дослідження, даний пристрій починає працю
вати, включаючись в схему «зміна фонового ЕМП – зміна влас
ного ЕМП».

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСВІТА
Т. Н. Лавриненко,
IV курс, група КС"42Е, спеціальність
«Комп’ютерні системи та мережі»,
Інститут комп’ютерних технологій, (063) 9879970

Сучасне століття відзначається інтенсивним розвитком та
впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики.
На сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття
в Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних
пріоритетів — інформатизацію освіти, як запоруку майбутньо
го інтелектуального потенціалу нації. Мета інформатизації
суспільства — створення гібридного інтегрального інтелекту
всієї цивілізації, здатного передбачати та керувати розвитком
суспільства. Перехід від консервативної освітньої системи до
тієї, що випереджає повинен базуватися на випереджаючому
формуванні інформаційного простору української освіти та
широкому використанні інформаційних технологій.
Входження України в єдиний світовий інформаційний про
стір ставить серйозні проблеми перед вітчизняною освітою.
Починаючи з кінця минулого століття, сума знань в суспіль
стві зростає удвічі кожні 2 роки. Також, змінюється і структура
знань: частка традиційних знань зменшиться з 70 до 40%,
прагматичних — з 15 до 10%, але зросте частка нових знань —
з 5 до 15% та знань, направлених на розвиток творчих здібнос
тей особи, — з 3 до 25%. Ефективність процесу інформатизації
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безпосередньо залежить від ефективності процесів створення
і використання інформаційного ресурсу, тобто всього інформа
ційного потенціалу суспільства.
Індекс зрілості інформаційного суспільства
Ранг 2009
(з 70)

Ранг 2008

Країни

Індекс 2009
(з 10)

Індекс 2008

1
2
3
4
5
13
17
19
22
24
25
31
35
39
47
59
61
62
70

5
3
7
11
1
8
14
15
18
28
26
31
33
41
48
59
62
61
69

Данія
Швеція
Нідерланди
Норвегія
Сполучені Штати
Британія
Німеччина
Південна Корея
Японія
Естонія
Іспанія
Чеська Республіка
Угорщина
Польща
Болгарія
Росія
Нігерія
Україна
Азербайджан

8,87
8,67
8,64
8,62
8,60
8,14
7,85
7,81
7,69
7,28
7,24
6,46
6,04
5,80
5,11
3,98
3,89
3,85
2,97

8,83
8,85
8,74
8,60
8,95
8,68
8,93
8,34
8,08
7,10
7,46
6,68
6,30
5,83
5,19
4,42
4,25
4,31
3,29

Джерело: E,readiness rankings 2009 The usage imperative A report from the
Economist Intelligence Unit
[http://graphics.eiu.com/pdf/Ereadiness%20rankings.pdf]

За розвитком інформаційного суспільства Україна відстала від
багатьох західних країн. Це можна відзначити на прикладі загаль
ного індексу зрілості інформаційного суспільства (Information
Imperative Index). Він складається з 20 чітко сформульованих по
казників за трьома напрямками: соціальний, інформаційний та
комп’ютерний. Соціальні показники складаються із законодавчої
бази, регулюючих норм і політичних чинників. Інформаційний
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показник складається в основному з сектора інформатики й інфор
маційного бізнесу (програмне забезпечення, мультимедіа і т.п.).
Комп’ютерний показник відображає обсяг та насиченість ринку
устаткування, такого як Інтернет, мобільні телефони та ін.
Сьогодні освітня галузь має адаптуватись до ситуації на
ринку праці. Вона має враховувати те, що темпи змін нових
поколінь техніки почали, набагато перевищувати темпи змін
поколінь працівників. Протягом активної трудової діяльності
працівника (30–40 років) відбувається 5–7 змін поколінь тех
ніки. У сучасних умовах оптимальний період оновлення техні
ки і технологій скорочується до 45 років, а в окремих випадках
до 23 років, що вимагає прискорення оновлення своїх знань,
щоб відповідати вимогам суспільного виробництва.
Саме прискорення інформатизації багато в чому залежить від
якісного рівня управління відповідними соціальними система
ми: людиною, громадою, державою, суспільством. Інформатиза
ція освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства,
відображає загальні тенденції глобалізації світових процесів
розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комуніка
ційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості
і соціальноекономічних систем суспільства.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДЕОКАРТИ
Ляшенко Олександр,
група КС"51/11М, Інститут комп'ютерних технологій
Університету «Україна»

Один з компонентів комп'ютера, від якого потрібно найбіль
ша продуктивність, це графічний контролер, який є серцем всіх
мультимедіа систем. Фраза потрібно продуктивність означає,
що деякі речі відбуваються настільки швидко, наскільки це за
безпечується пропускною здатністю. Пропускна здатність заз
вичай вимірюється в мегабайтах в секунду і показує швидкість,
з якою відбувається обмін даними між відеопам'яттю і графіч
ним контролером.
На продуктивність графічної підсистеми впливають кілька
факторів: швидкість центрального процесора (CPU) швидкість
інтерфейсної шини (PCI або AGP) швидкість відеопам'яті
швидкість графічного контролера.
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Для збільшення продуктивності графічної підсистеми на
стільки, наскільки це можливо, доводиться знижувати до міні
муму всі перешкоди на цьому шляху. Графічний контролер
виробляє обробку графічних функцій, що вимагають інтенсив
них обчислень, в результаті розвантажується центральний про
цесор системи. Звідси випливає, що графічний контролер
повинен оперувати своєї власної, можна навіть сказати приват
ної, місцевої пам'яттю. Тип пам'яті, в якій зберігаються гра
фічні дані, називається буфер кадру (frame buffer). В системах,
орієнтованих на обробку 3Dдодатків, потрібно ще й наявність
спеціальної пам'яті, званої zбуфер (zbuffer), в якому зберіга
ється інформація про глибину зображуваної сцени. Також,
в деяких системах може матися власна пам'ять текстур (textu
re memory), тобто пам'ять для зберігання елементів, з яких
формуються поверхні об'єкта. Наявність текстурних карт клю
човим чином впливає на реалістичність зображення тривимір
них сцен.
Поява насичених мультимедіа і відеорядом додатків, так
само, як і збільшення тактової частоти сучасних центральних
процесорів, зробило неможливим і далі використовувати стан
дартну динамічну пам'ять з випадковим доступом (DRAM).
Сучасні мультимедіа контролери вимагають від основної
системної пам'яті більшої пропускної здатності і меншого часу
доступу, ніж будьколи раніше до цього. Йдучи назустріч но
вим вимогам, виробники пропонують нові типи пам'яті, розро
блені за допомогою звичайних і революційних методів. Вра
жаючі вдосконалення роблять проблему правильного вибору
типу пам'яті для програми особливо актуальною і складною.
Виробники поліпшили технології і створили нові архітекту
ри у відповідь на вимоги більш високих швидкостей роботи
пам'яті. Широкий вибір нових типів пам'яті ставить перед ви
робником видеоадаптеров проблему, для якого сегмента ринку
або яких додатків вибрати той чи інший тип.
Під впливом вимог змін напівпровідникова індустрія пропо
нує безліч нових інтерфейсів. Деякі об'єднали в собі властиво
сті існуючих інтерфейсів з обмеженим набором змін, інші
мають абсолютно новий дизайн і оригінальну архітектуру.
Існуючі типи пам'яті, доступні виробникам видеоадаптерів,
перероховані нижче: 3D RAM, Burst EDO, CDRAM, DRAM,
EDO DRAM, MDRAM, RDRAM, SGRAM, VRAM , WRAM.
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Нестандартний тип пам'яті, що вимагає використання
спеціальної технології в контролерах. Технологія вигото
влення таких контролерів запатентована, отже, не є загаль
нодоступною.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ
НЕСТАЦІОНАРНОГО ВИПАДКУ
О. М. Огоновський,
ІІІ курс, група ПІ"31, к.тел. (098)0276242,
Івано"Франківська філія Університету «Україна»,
Г. Я. Ширмовський,
науковий керівник, доцент кафедри
інформаційних технологій та програмування

Розглянемо лінійну структуру, що складається з трьох ліній
них ділянок трубопроводів та двох компресорних станцій, які
знаходяться на віддалях х1 та х2 від початку трубопроводу.
Збурення стаціонарного режиму проходить за рахунок
зміни вхідного тиску р0 на р0 + ∆р, що приводить до зміни
об’ємного переносу Q0 на Q0 +∆Q. Оскільки в приведених вище
моделях на компресорних станціях задається перепад тиску,
тобто ∆рi = рвих.i – рвх.i, то між ∆рi εi має місце співвідношення
∆pi
(∆рi = (εi – 1) рвх.i).
ε³ = 1 +
pâõ ,³
Алгоритм розрахунку наведеної лінійної частини полягає
в наступному:
1. Визначається розподіл тиску р0(х) в стаціонарному
випадку при наявності КС, якщо вони включені, або без них.
2. На основі граничних умов, наприклад p(0,t) = pon +
+ (p0 – pon)e–γt, p(l,t) = pkn, та початкового розподілу тиску, ви
значеного в першому пункті, будується залежність p(x,t) для
x ∈ [0,l].
3. Знаходиться нев’язка δ1 на проміжку x ∈ [0,х1] δ1 =
= |p(x1,t) – p0(x1)|.
Якщо нев’язка більша за задану величину при t ≥ t1, то з да
ного часу включається КС і уточнюється коефіцієнт стиску
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p (x1, t )
та величина паливного газу згідно фор
p (x1,0 )

(

)

мули qï.ã .,1 = Θ31 (T1 )q ε1nη − 1 .
При знайденому ε1n розглядається розподіл тиску на про
міжку x ∈ [х2,х3].
Спочатку знаходиться перерозподіл p(x,t) з урахуванням
уточненого значення ε1n та нев’язка δ2 на проміжку x ∈ [х2,х3]
δ2 = |p(x2,t) – p(x2,0)|.
Якщо нев’язка більша за задану величину при t ≥ t2, то
з даного часу включається КС і уточнюється коефіцієнт стис
p (x2 , t )
ку першої КС ε 2 n =
та величина паливного газу згідно
p (x2 ,0 )

(

)

формули qï.ã .,2 = Θ3,2 (T1 )q ε 2 nη − 1 .
Будується ітераційна процедура для зміни коефіцієнтів сти
ску компресорних станцій та величин паливного газу.
Розглянемо тепер алгоритм мінімізації перехідного часу
з одного стаціонарного режиму течії газу на інший. При цьому,
якщо відомі вихідний та новий стаціонари, то можна вважати,
що в граничних умовах відомі значення параметрів q0, q0n та
ql, qln. Тоді вільними параметрами, на основі яких можна міні
мізувати перехідний час, залишаються γ0 та γ1. Оскільки розпо
t

∂ω
dt , то
∂x
0

діл тиску визначається за формулою p ( x, t ) = p ( x,0) − c ∫

розподіл тиску в новому стаціонарі в параметричному вигляді
∞
∂ω
буде p ( x, ∞) = p ( x,0) − c ∫ dt .
∂x
0
∞

В цьому випадку вираз ∆p ( x, t ) = c ∫
t

∂ω
dt визначає віддаленість
∂x

біжучих значень тиску від відповідних стосовно координати нових
стаціонарних значень тиску. Тоді якщо параметр εp визє умову
переходу на новий режим, то перехідний час для кожного значення
координати визначається з розв’язку нерівності ∆p(x,t) ≤ εp.
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Перехідний час для трубопроводу тоді буде визначатись
максимальним значенням виразу δ = |∆p(x,t) – εp)|.
Оскільки вільними параметрами є γ0 та γ1, то визначення
мінімального перехідного часу зводиться до розв’язку міні
максної задачі δ 0 = min max ∆p ( x, t ) − ε p .
γ 0 ,γ l

x ,t

Відомо, що знаходження точок, підозрілих на екстремум,
зводиться до розв’язування наступної системи рівнянь
⎧ ∂δ 0
⎪ ∂x
⎪
⎪ ∂δ 0
⎪⎪ ∂t
⎨ ∂δ
⎪ 0
⎪ ∂γ 0
⎪ ∂δ
⎪ 0
⎪⎩ ∂γ l

= 0,
= 0,
= 0,
= 0.

Слід відмітити, що розв’язок останньої системи дозволяє не
тільки мінімізувати перехідний час, але і визначати значення
координати та часу, при яких вказаний вище функціонал
приймає мінімаксне значення.
По наведеній методиці проведене комп’ютерне моделюван
ня [1,2], результати готуються до друку.
Література
1. Баранов С.И., Скляров В.А. Цифровые устройства на программи
руемых БИС с матричной структурой. — М.: Радио и связь, 1986. —
272 с.:ил.
2. Николайчук Я.Н., Процюк В.Р., Ширмовський Г.Я. Эффектив
ное кодирование суточного рапортаа бурового мастера для формали
зованого ввода в ЭВМ. — М.. 1986. — 256 с.
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HTML5
А. А. Романов,
V курс, група ПА"51м, спеціальність
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Університет «Україна»

HTML5 (англ. HyperText Markup Language, version 5) — мова
для структурування та подання вмісту для всесвітньої павути
ни, а також основна технологія, використовувана в Інтернеті.
Це п'ята версія HTMLстандарту, створеного у 1990 році. Ста
ном на даний момент HTML5 знаходиться в стадії розробки. До
складу робочої групи входять такі відомі компанії як AOL,
Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera і кілька
сотень інших виробників.
Основною метою HTML5 є покращення мови, що підтримує
роботу з новітніми мультимедійними додатками, при цьому
зберігаючи легкість читання коду для людини і ясність вико
нання для комп'ютерів і пристроїв (веббраузери, синтаксичні
аналізатори і т.д.).
Слідуючи своїм безпосереднім попередникам HTML 4.01
і XHTML 1.1, HTML5 відповідає всім вимогам, для яких
HTML і XHTML в основному використовуються у всесвітній
павутині. HTML5 також вважається мікстурою майбутнього
з введеними різними специфікаціями, разом з тим введеними
продуктами програмного забезпечення, такими як веббраузе
ри, встановленими для використання в загальній практиці,
а також виправлення безлічі синтаксичних помилок, що вини
кають в існуючих вебдокументах. HTML5 — також спроба ви
значити єдину мову розмітки, яка могла б бути написана як
в HTML, так і в XHTML і була б синтаксично коректна. Вона
включає в себе детальні моделі обробки, щоб підтримувати
більше взаємодіючих процесів, розширює, покращує і раціона
лізує розмітку, придатну для документів, і вводить розмітку
і API для складних вебдодатків.
W3 Consortium, розробник специфікацій HTML та XHTML,
почав працювати над XHTML 2.0, в якому зазначені недоліки
попередньої версії б обходилися. В результаті цей проект вия
вився замороженим і не завершеним. Стурбовані повільним
ходом робіт розробники браузерів Safari, Firefox і Opera засну
вали свою власну організацію WHATWG (Web Hypertext
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Application Technology Working Group, Робоча група з розроб
ки гіпертекстових додатків Інтернету) яка підхопила прапор.
Ідеї W3C, сучасні потреби користувачів і думки веброзробни
ків втілилися в новій мові розмітки, що була названа HTML5.
Які ж переваги HTML5 над попередниками? XHTML добре
підходить для навчання і вироблення правильної манери вер
стки завдяки своїм формальним правилам і більш жорсткому,
порівняно з HTML синтаксису. Однак за десять років, що мину
ли з дня випуску, XHTML морально застарів і вже не відповідає
сучасним умовам. Зокрема, немає штатних засобів для програ
вання аудіо і відеороликів, немає підтримки геолокації,
можливості малювати безпосередньо в браузері, не вистачає
деяких елементів форм і багато іншого. Звичайно, частина цих
проблем давно вирішується через сторонні плагіни до браузера,
наприклад, відтворює відео Adobe Flash, Google Gears реалізує
локальні бази даних і запуск скриптів у фоновому режимі.
Мова програмування JavaScript дозволяє реалізувати відсутній
функціонал форм і різні ефекти на сторінці. Але всі ці техноло
гії мають певні обмеження — плагіни потрібно встановлювати
додатково, при цьому вони можуть не працювати, як Flash на
iPad та iPhone, далеко не все вміє і JavaScript. Популярність
мобільних пристроїв, розвиток каналів зв'язку перемістили
акцент вебтехнологій на мультимедіа, тобто відтворення пото
кового аудіо та відео, а також відповідних файлів. Нічого цього
немає в XHTML, на відміну від HTML5.
Тим не менш, HTML5 став основною темою ЗМІ лише в квіт
ні 2010. Після цього глава компанії Apple Inc Стів Джобс напи
сав публічний лист, заголовок якого свідчив: «думки з приво
ду Flash», де він зробив висновок, що з розробкою HTML5
немає більше необхідності дивитися відеоролики або викори
стовувати інші види додатків за допомогою Adobe Flash.
Слід розуміти, що, незважаючи на схожість назв, HTML5 не
є продовженням HTML4 або XHTML. Скоріше мова йде про
нову мову Web Applications 1.0, яка в маркетингових цілях
названа знайомою абревіатурою і побудована на базі HTML.
Таким чином, HTML5 — це не продовжувач мови розмітки
гіпертексту, а нова відкрита платформа, призначена для ство
рення вебдодатків, що використовують аудіо, відео, графіку,
анімацію і багато іншого.
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Офіційно стандарт HTML5 ще не завершений, але сучасні
браузери вже вміють частково з ним працювати. Ось деякі
можливості HTML5.
– Підтримка геолокації — визначення місця розташування
користувача на карті і використання цієї інформації для обчи
слення маршруту його руху, виведення довколишніх магази
нів, кінотеатрів, кафе та інших даних.
– Відтворення відеороликів.
– Відтворення аудіофайлів.
– Локальне сховище — дозволяє сайтам зберігати інформа
цію на локальному комп'ютері і звертатися до неї пізніше.
– Фонові обчислення — стандартний спосіб запуску Java
Script в браузері у фоновому режимі.
– Офлайнові програми — сторінки, які можуть працювати
при відключенні Інтернету.
– Малювання — всередині тега <canvas> за допомогою
JavaScript можна малювати фігури, лінії, створювати градієн
ти і трансформувати об'єкти на льоту.
– Нові елементи форм: для дати, часу, пошуку, чисел, вибо
ру кольору та ін.
Крім цих можливостей в HTML5 включені нові теги для роз
мітки документа, викинуті застарілі теги і модифіковані деякі
інші.

ГНУЧКИЙ ДИСПЛЕЙ
О. М. Руденко,
V курс, група ПА "51м, спеціальність
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Університет «Україна»

Ми всі давно вже чекаємо гнучких якісних і недорогих дис
плеїв, які зможуть замінити нинішні дисплеї. Область застос
ування гнучких дисплеїв надзвичайно широка, і той, хто зможе
створити дійсно надійний і практичний гнучкий дисплей, стане
мільйонером або навіть мільярдером (ну, якщо технологію не
вкраде або не викупить за невелику суму будьяка велика корпо
рація). Загалом, група вчених з тайванського дослідницького
інституту ITRI створили досить цікавий гнучкий AMOLEDдис
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плей з діагоналлю в 6 дюймів. Відзначить, що товщина цього
дисплея складає всього 0,01 сантиметра, і він здатний працюва
ти, будучи згорнутим в трубочку. Небагато компаній домагали
ся таких же успіхів, погодьтеся.
Так ось, розробники стверджують, що згинати дисплей
можна до 15 000 разів, чого цілком достатньо для середньоста
тистичного користувача. За свідченням очевидців, які зазнали
дисплей, за своїми властивостями він дуже схожий на папір,
і досить зручний у використанні. Ця технологія настільки пра
цездатна, що вчені вже збираються запускати її у виробництво.
Деякі компанії вже зацікавилися розробкою, наприклад, ком
панія AUO (AU Optronics Corp.) Уже збирається випускати
гнучкі «читалки» на основі таких дисплеїв.
Творці нової технології впевнені, що їх дисплей здатний змі
нити наше уявлення про дисплеях і способах їх застосування.
Технологія сумісна з поточними способами виробництва дис
плеїв, так що не потрібно багато грошей або часу для переоблад
нання лінії виробництва пристроїв на основі LCD на виробниц
тво пристроїв з новим типом гнучких дисплеїв. Крім того, за
твердженням виробників гнучких дисплеїв, вони підтримують
технологію передачі 3D зображення, так що нова технологічна
ера — не за горами. В принципі, може і правда — адже зараз
для впровадження нової технології потрібно мінімум часу.
Дисплей складається з трьох основних шарів — власне,
LCDпанель (дуже тонка), DBLU — шар фонового підсвічуван
ня, і шар перемикання 2D/3D типів зображення. Цікаво, що
можливість перемикання 2D/3D є також новинкою — до цих
пір виробники фокусувалися або тільки на 2D, або на чистому
3Dзображенні.
У загальному і цілому, новий тип дисплеїв дійсно дуже ціка
вий, так що залишається тільки чекати швидкої комерціаліза
ції цієї технології — і нові гаджети з новими дисплеями
можуть з'явитися вже в першій половині наступного року.
Здається, вони будуть трохи дешевше, ніж гаджети зі звичай
ними дисплеями — виробники стверджують, що виробництво
гнучких дисплеїв обходиться дешевше, ніж виробництво дис
плеїв звичайних.
Зроблені з пластика гнучкі дисплеї схожі на лист паперу,
вони майже так само тонкі і так же легко гнуться — але працю
ють так само, як звичайний комп'ютерний монітор.
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Вважається, що вони дозволять в майбутньому і економити
енергію, і зробити електронні пристрої більш портативними.
Вони вимагають для виробництва набагато менше матеріалу
і, вважається, будуть набагато дешевше. Уявіть собі: ви сідаєте
в поїзд, дістаєте кишеньковий комп'ютер і, розгорнувши вели
чезний монітор, з комфортному працюєте або дивіться улюблені
фільми. Тепер це прекрасне майбутнє стало трохи ближче.
Про створення такого гнучкого дисплея повідомила недавно
команда розробників з Державного університету Арізони і дос
лідників з HP Labs. У виробництві його використаний метод
самосовмещенной літографії (selfaligned imprint lithography,
SAIL), винайдений в HP Labs: структура підкладки, на якій
формується майбутня пластикова мікросхема, сама забезпечує
найтонше вирівнювання всіх її елементів. Це трохи нагадує
звичайну друкарську друк — гнучкий масив пластикових
транзисторів буквально друкується на матриці, роблячи весь
процес швидким і недорогим.
І першим практичним застосуванням технології SAIL стало
створення гнучкого дисплея. Він являє собою «бутерброд» з най
тонших шарів напівпровідників і металів на підкладці з полі
етиленнафталата. Зверху на цю структуру наноситься найтон
ша плівка Vizplex, яка, власне, і створює зображення, керована
слабкими електричними сигналами з нижніх шарів.
Цікаво така властивість цієї плівки, як збереження зображен
ня без подачі додаткового напруження. Якщо для звичайного
ЖКмонітора потрібна постійна «підживлення», щоб кристали
продовжували відображати те, що потрібно, тут картинка зали
шається той же, поки їй не «скомандує» змінитися. Зрозуміло,
що це має істотно знизити енергоспоживання гнучких дисплеїв.
За оцінками експертів, глобальний ринок гнучких дисплеїв
буде стрімко рости і, склавши близько 80 млн доларів в 2007 р.,
вже до 2013 р. досягне 2,8 млрд. Ну а для нас, простих спожи
вачів, гнучка електроніка має стати черговим давно очікува
ним проривом , який зробить життя ще зручніше і простіше.
AUO показала гнучкий екран з інтегрованою сонячною
батареєю.
В рамках виставки FPD International 2011 компанія AU
Optronics показала пристрій, який являє собою лист гнучкої
електронного паперу з інтегрованою гнучкою тонкоплівкової
фотоелектричної батареєю. Новинка отримала ім'я «Unplug
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ged Flexible EPaper». Цим виробник підкреслив, що дисплей
може працювати без традиційних джерел електрики
Шестидюймовий гнучкий екран характеризується здатні
стю 800 х 600 пікселів. Його товщина складає всього 0,127 мм.
Сам батарейний модуль має габаритні розміри 132 х 212 х 0,3
мм і важить 10 грамів. ККД батареї становить 3,6% і вище.
Вихідна напруга — 12 В.
При відновленні екрана пристрій споживає кілька сотень
мВт. Як відзначає виробник, при роботі під прямими сонячни
ми променями дисплей харчується повністю завдяки вбудова
ним сонячним осередкам, але вже при кімнатному освітленні
потрібно традиційний акумулятор.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «RAD,FON 1.0»
В. С. Садовніков,
V курс, група КМ"51/11м, спеціальність
«Комп'ютерний еколого"економічний моніторинг»
К. Х. Зеленський,
науковий керівник, к.т.н, проф.

Даний програмний продукт являє собою програму управлін
ня даними радіаційного забруднення Києва. Джерелом даних
для програми є СУБД створена у Microsoft Access.
Програмний продукт в першу чергу буде цікавий для неве
ликих екологічних організацій з невеликою матеріальнотех
нічною базою. Також цей програмний продукт буде цікавий
для громадських екологічних організацій.
Технологічна схема програми
При розробці програми на першій стадії були поставлені
завдання, які може виконати користувач:
1. Можливість швидкого управління даними (додавати
записи, змінювати і видаляти);
2. Будувати діаграму даних;
3. Переглядати картографічні матеріали;
Програма складається з 4 блоків:
1. Основний блок (Головне вікно програми)
2. Блок управління даними
3. Блок діаграми
4. Блок картографічних матеріалів
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До 1го блоку відноситься перша форма. На ній користувач
може:
1. Переглядати записи у БД;
2. Здійснювати пошук записів в БД;
3. Змінювати колір інтерфейсу.
До 2го блоку відноситься форма управління даними у БД.
Цей блок є допоміжним. Форма викликається з головного
модуля. За допомогою цього блоку користувач може редагува
ти, видаляти і додавати записи у таблицю.
До 3го блоку відноситься форма відображення діаграми
рівня радіаційного фону у Києві. Дані для діаграми беруться
з таблиці. Діаграма має динамічну легенду. З її допомогою
користувач може відфільтрувати непотрібні пункти для кра
щої візуалізації.
Також є можливість роздрукування діаграми на папір. Для
цього треба натиснути «Печать».
До 4го блоку відноситься форма відображення картогра
фічних матеріалів. Блок складається з вікна, де безпосередньо
відображаються карти. Завантаження карт здійснюється за
допомогою кнопки «Загрузить».
База даних (БД), у якій зосереджена необхідна інформація,
забезпечує її зберігання, а також зручний і швидкий доступ до
даних.

АВТОМАТИЗОВАНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА
ІДЕНТИФІКАЦІЇ УСКЛАДНЕНЬ
ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН
А. О. Стефанишин,
IV курс, група ПІ"41 спеціальність
«Програмна інженерія»,
Івано"Франківська філія університету «Україна»,
І. І. Чигур, Р. Ю. Чуприн,
науковий керівник, к.тех.н.

Більшість аварій і ускладнень, що виникають в процесі бурін
ня свердловин на нафту і газ можна поділити на дві основні групи:
– аварії і ускладнення, викликані технологічними причинами.
– аварії і ускладнення, викликані геологічними причинами;
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Зменшити вплив на процес буріння свердловин аварій і ус
кладнень першої групи можна шляхом використання високоя
кісних матеріалів і інструментів, а також суворим дотриманням
технологічного регламенту будівництва свердловини.
Друга група аварій і ускладнень, до яких відноситься і перехід
породоруйнівного інструменту в зону з аномальним пластовим
тиском, залежить від природних чинників, проконтролювати які не
завжди можливо. Це пов’язано з віддаленістю об’єкту контролю від
поверхні і маловивченими фізичними процесами які відбуваються в
гірських породах на глибині в умовах високих тисків і температур.
Встановлено, що методи і засоби контролю передаварійних
ситуацій і ускладнень, що використовуються поки що тільки
у вигляді експериментальних зразків на бурових підприєм
ствах, мають низькі інформаційні можливості, не відповіда
ють сучасним вимогам галузі і не сприяють створенню надій
них автоматизованих систем інформаційного забезпечення
нижнього рівня систем керування технологічним процесом
буріння на рівні свердловини.
Основними інформаційновимірювальними ознаками усклад
нень, що виникають в процесі поглиблення свердловин є: меха
нічна швидкість буріння, момент на породоруйнівному інстру
менті (долоті), частота обертання породоруйнівного інструменту
(при турбінному і електробурінні), витрата бурового розчину
на вході в свердловину і виході з неї, тиск бурового розчину на
вході у свердловину, температура і газовміст бурового розчину
на виході свердловини.
На основі інформації, одержаної в результаті експертного
опитування технологівоператорів отримано лінгвістичний
опис процесу контролю
Перехід долота в зону з аномальними пластовими тисками ха
рактеризується (при незмінному осьовому навантаженні на долото):
– зменшенням моменту на долоті І значним збільшенням
швидкості буріння І зменшенням тиску бурового розчину на
вході свердловини І зменшенням витрати бурового розчину на
виході свердловини — (зона з АНПТ);
– зменшенням моменту на долоті І значним збільшенням
швидкості буріння І збільшенням тиску бурового розчину на
вході свердловини І збільшенням витрати бурового розчину на
виході свердловини — (зона з АВПТ).
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Формалізувавши лінгвістичний опис отримали 2 нечіткі
правила типу імплікації, які описують процес ідентифікації
зон з аномальними тисками шляхом спостереження за зміною
трьох технологічних параметрів процесу буріння: М — момент
на долоті; v — механічна швидкість буріння; Q — різниця
витрат бурового розчину на вході і на виході свердловини.
P1: ЯКЩО М є «С» І v є «ДВ» І ∆Q є «М» ТО «Ідентифікація
зони з аномально низьким пластовим тиском» ІНАКШЕ
Р2: ЯКЩО М є «М» І v є «В» І ∆Q є «В» ТО «Ідентифікація
зони з аномально високим пластовим тиском» ІНАКШЕ «
Опис процесу контролю з допомогою нечітких термів «М» —
малий, «С» — середній, «В» — великий, «ДВ» — дуже великий,
дозволяє ефективно використовувати нечітку (не числову)
інформацію про зміну параметрів технологічного процесу, якою
користуються експерти (технологиоператори) при ідентифіка
ції зон з аномальними тисками в процесі буріння свердловин.
Щоб реалізувати приведені нечіткі правилапродукції в ал
горитмі контролю, необхідно розробити функції належності
параметрів, які підлягають контролю.
В загальному випадку функції належності можуть бути
одержані спеціально розробленими методами, серед яких най
більше розповсюдження отримали: метод статистичної оброб
ки експертної інформації і метод парних порівнянь. Крім того
можна скористатися стандартними функціями належності,
які розглядаються в теорії нечітких множин.
Реалізація наведених підходів дозволить створити ефектив
ну систему автоматизованого контролю в умовах геологотех
нологічної невизначеності процесу поглиблення свердловин.

РОЗРАХУНОК ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА У ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ
О. І. Тютюнник,
V курс, групаКМ"51/11м, спецiальнiсть
«Комп'ютерний еколого"економiчний моніторинг»,
Інститут комп'ютерних технологій Університету «Україна»,
К. Х. Зеленський,
науковий керiвник, к.т.н, проф.

Джерела забруднення атмосфери розподіляються на організо
вані та неорганізовані; за температурою викидних газів — нагріті
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(температура яких вища від температури атмосферного повітря)
та холодні; за ознаками очищення — без очищення (організовані
й неорганізовані) та після очищення (організовані).
Організовані — коли забруднюючі речовини викидаються
в атмосферу через спеціально споруджені труби й газовідводи.
Неорганізовані — викиди неспрямованих потоків, що надхо
дять в атмосферу через нещільності, щілини, погрішності об
ладнання.
Основним документом, що регламентує розрахунок розсію
вання приземних концентрацій викидів промислових підпри
ємств є «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному
повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підпри
ємств.ОНД86». В основу методики покладена умова, при якій
найбільша концентрація кожної шкідливої речовини См(мг/м3)
у приземному шарі атмосфери не повинна перевищувати макси
мальної разової гранично допустимої концентрації (ГДК) даної
шкідливої речовини в атмосферному повітрі.
Найпоширенішими забрудниками, що надходять з проми
словими викидами є: попіл, сажа, оксид цинку, силікати, хло
рид плюмбуму, сірчистий та сірчаний ангідриди, гідроген
сульфід, альдегіди, вуглеводні, смоли, оксиди нітрогену,
аміак, озон, оксиди карбону, фторид і хлорид гідрогену, радіо
активні гази й аерозолі.
Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин
для викиду нагрітої газоповітряної суміші з одиночного джере
ла з круглим гирлом за несприятливими метеорологічними
умовами на відстані Хм (м) від джерела, повинна визначатися
за формулою:
AMFmn
CM = 2
H 3 V1 ∆T
де А — коефіцієнт, залежний від температурної стратифіка
ції атмосфери і визначаючий умови вертикального і горизон
тального розсіювання шкідливих речовин в атмосферному
повітрі,
М — кількість шкідливої речовини, викинутої в атмосфе
ру, г/с;
F — безрозмірний коефіцієнт, який враховує швидкість
осідання шкідливої речовини в атмосферному повітрі;
m і n — безрозмірні коефіцієнти, які враховують умови
виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду;
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Н — висота джерела над рівнем землі, м;
∆Т — різниця між температурою газоповітряної суміші, що
викидається, Тr і температурою навколишнього атмосферного
повітря Тв , град.;
V1 — об'єм газоповітряної суміші, м3/с.
Об'єм газоповітряної суміші знаходиться за формулою:
V1 =

4 ⋅ V1
П ⋅ D2
,
w0 ⇒ w0 =
4
П ⋅ D2

(1.2)

де D — діаметр гирла джерела викидів, м;
w0 — середня швидкість виходу газоповітряної суміші з
гирла джерела викиду, м/c;
2

1

с 3 ⋅ мг ⋅ град 3
Коефіцієнт А(
) повинен прийматись для нес
г
приятливих метеорологічних умов, при яких концентрації
шкідливих речовин в атмосферному повітрі від джерела вики
ду досягає максимального значення (для України –200).
Величини М та V1 повинні визначатися розрахунком в тех
нологічній частині проекту чи приймати згідно з діючими для
даного виробництва нормативами.
Безрозмірний коефіцієнт m визначається за формулою:

m=

1
0.6700 + 0.1000 ⋅ f + 0.3400 ⋅ 3 f

,

м
, що визначається за фор
в залежності від параметра, f 2
с
⋅
град
мулою:
f = 103

w02 ⋅ D
H 2 ⋅ ∆T

,

Значення безрозмірного коефіцієнту n обчислюється по фор
мулі (1.6)
в залежності від параметру vm обчислюємого по формулі (1.7).
При 0.3000 ≺ vm ≤ 2.0 .
n = 3.0 −

(vm − 0.3000 )⋅ (4.3600 − vm )
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vm = 0.6500 ⋅ 3

V1 ⋅ ∆T
H

(1.6)

Максимально приземна концентрація шкідливих речовин
Сm при несприятливих метеорологічних умовах досягається на
осі факелу викидів (в напрямку середнього вітру за період,
який розглядається) на відстані Xm (м) від джерела викиду.
Величина XM повинна визначатися по формулі Xm = d ⋅ H:
де d — безрозмірна величина.
Коли безрозмірний коефіцієнт F ≥ 2, величина XM визнача
ється по формулі:
Xм =

(5 − F )⋅ dH,
4

(1.9)

Небезпечна швидкість повітря um (м/с) на рівні флюгера
(звичайно 10 м від рівня землі), при якій має місце найбільше
значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмо
сферному повітрі Сm, повинна визначатися за формулою:
при

0.5 ≺ vm ≤ 2 um = vm ,

(1.10)

Максимальна приземна концентрація шкідливої речовини
Смн (мг/м3) при несприятливих метеорологічних умовах та
швидкості um (м/c), яка відрізняється від небезпечної швидко
сті вітру um, в атмосферному повітрі Смн, повинна визначатися
по формулі:
Смн = r ⋅ Сm,

(1.11)

де r — безрозмірна величина, яка визначається в залежності
u
від відношення u .
m
Відстань від джерела викиду Xмн (м), на якому при швидко
сті вітру u і несприятливих метеорологічних умовах приземна
концентрація досягається максимального значення Смн (мг/м3),
повинна визначатися за формулою:
Хмн = p ⋅ Хm,

(1.13)

де р — безрозмірна величина, яка визначається в залежності
u
від відношення u по формулам:
m
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⎛ u ⎞
(1.14)
⎟ + 0.6800
1 p = 0.3200 ⋅ ⎜⎜
⎟
u
m
⎝
⎠
Значення приземних концентрацій шкідливих речовин С
в атмосфері по осі факелу викиду на різних відстанях від дже
рела повинні визначатися за формулою:
u

при

um

С = s1 ⋅ Cm,

(1.15)

де s1 — безрозмірна величина, яка визначається при небезпеч
x
ній швидкості вітру в залежності від відношення xm по фор
мулам:
x
при x ≤ 1.0
m
⎛ x
s1 = 3.0 ⋅ ⎜⎜
⎝ xm

при 1 ≺

x

xm

4

⎞
⎛ x
⎟ − 8.0 ⋅ ⎜
⎟
⎜x
⎠
⎝ м

3

⎞
⎛ x
⎟ + 6.0 ⋅ ⎜
⎟
⎜x
⎠
⎝ м

2

⎞
⎟ ,
⎟
⎠

(1.16)

≤ 8.0

АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕСУ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
НА БАЗІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
І. І. Чигур, Л. Я. Чигур, Р. Ю. Чуприн,
Івано"Франківська філія університету «Україна»

Складність та інформаційна невизначеність процесу бурін
ня свердловин на нафту і газ вимагають створення надійних
систем прогнозування на ідентифікації технологічних ситуацій,
що виникають в процесі будівництва свердловин (передаварій
ні ситуації та ускладнення викликані геологотехнологічними
причинами, зношення елементів конструкції породоруйнівно
го інструменту та інші).
Нейронні мережі можуть стати ефективним інструментом
для створення систем контролю і ідентифікації технологічних
ситуацій в процесі буріння свердловин.
Особливістю нейроконтролю в буріння є те, що кількість
інформації, яка може бути використана для навчання нейро
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мережі є обмеженою, це обумовлено особливостями техноло
гічного процесу буріння свердловин (складність і великий про
міжок часу здійснення технологічного циклу, нестаціонар
ність і невідтворюваність процесу, великий рівень шумів як на
вході так і на виході каналу передачі інформації, що підлягає
вимірюванню і контролю та інші).
Ці особливості не дозволяють ефективно використовувати
класичні нейронні мережі (які використовують принципи нав
чання з «вчителем» і без «вчителя») для розпізнавання (іден
тифікації) образів у процесі буріння свердловин.
В той же час серед різних конфігурацій нейронних мереж зустрі
чаються такі, при класифікації яких по принципу навчання, їх не
можна віднести ні до навчання з «вчителем», ні до навчання без
«вчителя». До таким мереж відносяться нейромережа Хеммінга.

Рис. 1. — Структурна схема нейронної мережі Хеммінга

В такій мережі вагові коефіцієнти синапсів розраховуються
тільки один раз перед початком функціонування мережі на
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основі інформації про дані, що підлягають обробці. З однієї
сторони, представлення апріорної інформації можна вважати
як допомога вчителя, але з іншої — мережа фактично запам’я
товує образи до того, як на її вхід поступлять реальні дані, і не
може змінювати свою поведінку. Мережа Хеммінга може бути
використана для організації асоціативної пам’яті (рис. 1).
Мережа складається з двох шарів. Перший і другий шари
мають по m нейронів, де m — число зразків. Нейрони першого
шару мають по n синапсів, з’єднаних із входами мережі (утво
рюють фіктивний нульовий шар). Нейрони другого шару зв’я
зані між собою інгібіторними (негативними зворотними) синап
тичними зв’язками. Єдиний синапс із позитивним зворотним
зв’язком для кожного нейрона з’єднаний з його ж аксоном.

Рис. 2 .— Графічна інтерпретація розпізнавання образів
у буріння на прикладі ідентифікації обвалу стінок свердловини

Ідея роботи мережі складається із знаходження відстані
Хеммінга від образу, що підлягає тестуванню до всіх зразків.
Відстанню Хеммінга називається кількість бітів, що відрізня
ються між собою у двох бінарних векторах. Мережа повинна
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вибрати зразок з мінімальною відстанню Хеммінга до невідо
мого вхідного сигналу, у результаті чого буде активізований
тільки один вихід мережі, що відповідає цьому зразку.
Графічна інтерпретація процесу розпізнавання образів у бу
ріння на прикладі розпізнавання обвалу стінок свердловини,
що ідентифікується шляхом аналізу біжучих значень крутного
моменту на породоруйнівному інструменті М та механічній
швидкості проходки v показана на рис. 2.
Інші технологічні ситуації мають дещо складніші залежно
сті і можуть бути зображені в n–вимірному просторі коорди
нат, де n — кількість параметрів, які мають прямий або опосе
редкований вплив на технологічну ситуацію, що підлягає іден
тифікації (розпізнаванню).
Застосування нейромережевих технологій для створення
систем автоматизованого контролю і ідентифікації технологіч
них ситуації, що виникають в процесі буріння і мають негатив
ний вплив на перебіг технологічного процесу дозволить значно
підвищити вірогідність контролю, а отже забезпечити ефек
тивність і безаварійність виробничого циклу.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «SKY
TEMPERATURE»
А. О. Шевелюк,
V курс, група КМ"51/11м, спеціальність
«Комп'ютерний еколого"економічний моніторинг»,
К. Х. Зеленський,
науковий керівник, к.т.н, проф.

За останню сотню років середня температура повітря над
сушею зросла, як стверджується, більш, ніж на пів градуса. За
даними доповіді Міжнародної групи експертів з питань зміни
клімату це зростання складає 0,74 плюс — мінус 0,18°С. Нау
кова думка, виражена Міждержавною групою експертів по
зміні клімату (МГЕЗК) ООН, і безпосередньо підтримана націо
нальними академіями наук країн «Великої вісімки», полягає
в тому, що середня температура по Землі піднялася на 0,7°C
з часу початку промислової революції (з другої половини XVIII
століття), і що велика частка потепління, що спостерігається
в останні 50 років, викликана діяльністю людини. В першу
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чергу викидом газів, що викликають парниковий ефект, таких
як вуглекислий газ (CO2) і метан (CH4). Оцінки, отримані по
кліматичних моделях, на які посилається МГЕЗК, кажуть, що
в XXI столітті середня температура поверхні Землі може підви
щитися на величину від 1,1 до 6,4°C, а в окремих регіонах тем
пература може не набагато знизитись.
Крім підвищення рівня Світового океану підвищення гло
бальної температури також призведе до змін в кількості і роз
поділі атмосферних опадів. У результаті можуть почастішати
природні катаклізми, такі як повені, посухи, урагани та інші,
знизиться врожай сільськогосподарських культур на постраж
далих територіях і підвищиться в інших зонах (за рахунок
збільшення концентрації вуглекислого газу).
Sky Temperature — це програмне забезпечення, по обліку
погодних показників, які зберігаються в базі даних, з можли
вістю вивода їх на екран користувача. Написана за допомогою
об'єктноорієнтованої мови програмування C#, і може прац
ювати на платформі Windows 7 та інших версіях Windows.
Завдання програми — видавати дані погодних показників
з бази даних, таких як:
– температура повітря;
– вологість;
– напрям вітру;
– атмосферний тиск
у вибраній області країни, за датою заданою користувачем
програми. Також користувач має змогу сам вести облік даних,
заносити їх в базу даних і за допомогою функції програма ство
рює діаграму, яка описує зміни показників температури зада
ного періоду часу в заданому регіоні, що дає змогу наглядно
переглянути спад чи підйом температури в регіоні.
Sky Temperature має свою базу даних, яку споживач має
змогу змінювати, вести облік погодних показників.
Програмний продукт в першу чергу буде цікавий для неве
ликих екологічних організацій з невеликою матеріально —
технічною базою. Також цей програмний продукт буде цікавий
для громадських екологічних організацій.
Також програму в майбутньому можливо перекомпонувати
для використання на вебсайтах, наприклад таких, як соціаль
ні мережі, для надання користувачам інформацію про погодні
умови.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОВОЮ
PYTHON ПРОГРАМИ,АУТЛАЙНЕРА
З МОЖЛИВОСТЯМИ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ
Т. В. Шпук,
ІV курс, група ПІ"41, кафедра Інформаційних
технологій та програмування
Івано"Франківська філія Університету «Україна»,
В. Б. Копей,
науковий керівник, к.тех.н

Сьогодні існує чимало різноманітного програмного забез
печення для представлення, структурування і використання
знань. До нього відносяться як найпростіші аутлайнери (програ
ми, які дозволяють організувати текст в деревовидну структуру
або ієрархію), персональні інформаційні менеджери (програми
для полегшення роботи з різного роду особистою інформацією),
персональні вікі (програми для накопичення інформації у виг
ляді гіпертекстових документів) так і складні системи управлін
ня базами даних (СУБД), системи управління проектами, редак
тори онтологій та різного роду експертні системи.
Автори пропонують для побудови програм для збирання
і організації ідей застосовувати розповсюджену високорівневу
мову програмування загального призначення Python [1, 2],
адже її об’єктноорієнтовані можливості та засоби інтроспекції
дозволяють використовувати її в якості мови подання знань та
створення запитів до бази знань. Онтологію бази знань можна
представити класами і об’єктами мови Python, а запити до бази
знань виконувати за допомогою засобів інтроспекції Python [3].
Крім того, Python працює майже на усіх відомих мобільних
платформах (Windows CE, Symbian OS і Android), що дозволяє
користувачам працювати і на мобільних пристроях.
Мовою Python авторами розроблено програмуаутлайнер,
яка володіє можливостями створення бази знань з машиною
виведення та запитів до бази знань. Для побудови графічного
інтерфейсу користувача використовували бібліотеку Tkinter.
Програма використовує деревовидну структуру каталогів фай
лової системи для збереження даних. Це дозволяє просто орга
нізувати ієрархію понять онтології та зберігати в базі знань
будьякі файли. Зліва на вікні програми (рис. 1) показується
дерево каталогів з кореневим каталогом KB, справа — вміст
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вибраного в дереві файлу. Деякі каталоги можуть відповідати
класам або об’єктам Python (табл. 1). В такому випадку в їх
корені знаходиться файл class.pykb, який містить код класу чи
код, в якому створюється об’єкт. Класи можуть утворювати
ієрархію на основі успадкування класів мови Python. Напри
клад, класи A і B успадковується від класу KB. Каталоги, які
відповідають екземплярам класу (об’єктам) повинні знаходи
тися в каталозі цього класу. Значення атрибутам об’єкта при
своюються у файлі prop.pykb, який повинен знаходитись в ка
талозі об’єкта. Pythonкод бази знань формується шляхом
рекурсивного обходу дерева каталогів. При цьому, спочатку
в цей код додаються коди класів і об’єктів (у порядку успадку
вання), а потім інший код. Вкінець слід додати код запитів до
бази знань з файлу query.pykb. Отриманий код виконується
інтерпретатором Python в ізольованому просторі імен так: exec
code in ns. В запитах до бази знань можна використовувати
засоби інтроспекції мови Python, наприклад функцію dir(),
яка повертає список імен в поточному просторі імен.
Програма має такі додаткові функції, як операції над фай
лами і каталогами, вставлення в Pythonкод гіперпосилань та
шаблонів коду, експорт коду бази знань в один файл, відкрит
тя файлів зовнішніми програмами. Програма є кросплатфор
мною, написана на чистому Python і має дуже невеликий об’єм
вихідного коду (~40 Кб).

Рис. 1. — Графічний інтерфейс програми

226

і комп’ютерні технології

Секція 12

Розроблена програма може використовуватись як повноцін
на експертна система для індивідуального використання.
Застосовування мови Python дозволяє суттєво спростити про
грамування засобів подання знань, логічного висновку та ство
рення запитів до бази знань. Крім цього, розробнику доступні
усі надзвичайно широкі можливості мови Python.
Таблиця 1 — Відповідність фрагментів коду Python елементам дере,
ва каталогів
c:\KB

c:\KB\A

c:\KB\A\
obja

c:\KB\A\obja\
prop.pykb

c:\KB\
query.pykb

Клас

Клас

Об'єкт

Значення
атрибутів

Запити до
бази знань

# * coding:
UTF8 *
#fg=blue
#bg=white
class
KB(object):
pass

#open=1
#fg=blue
#bg=white
class A(KB):
a=1

#open=1
#fg=green
#bg=white
obja=A()

#open=1
#fg=red
#bg=white
obja.a=objb
# Python
коментар
# Гіпер
посилання:
##c:\KB##

#open=0
#fg=#F0F
#bg=white
for x in dir():
if
eval(x).__
class__.__na
me__=='A':
print x

АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИГУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ'ЄКТА
(ПНО) ТА ОБ'ЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (ОПН)
Б. М. Юрченко,
V курс, група КМ"51/11м, спеціальність
«Комп'ютерний еколого"економічний моніторинг»,
К. Х. Зеленський,
науковий керівник, к.т.н, проф.

Цей алгоритм включає наступні кроки.
Крок 1: проведення ідентифікації потенційно небезпечного
об'єкта (ПНО) з метою визначення ступеня його небезпеки.
Потенційно небезпечний об'єкт — об'єкт, на якому можуть
використовуватися або виготовляються, переробляються,
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зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біоло
гічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин
можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.
Крок 2: визначення складових моніторингу потенційно
небезпечного об'єкта
Здійснюється на підставі попередньої ідентифікації потен
ційно небезпечного об'єкта як такого. На цьому етапі визнача
ються та документуються усі параметри потенційно небезпеч
ного об'єкта, які підлягають обов'язковому моніторингу, виз
начається необхідна апаратура та обладнання.
Крок 3: проведення паспортизації потенційно небезпечного
об'єкта
На основі паспортних даних адміністрацією потенційно
небезпечного об'єкта проводиться планування заходів щодо
запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та
зменшення ризику їх виникнення.
Крок 4: розробка плану локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій (ПЛАС)
Крок 5: проведення ідентифікації об'єкта підвищеної небез
пеки (ОПН)
Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підви
щеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення
сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин,
що використовуються або виготовляються, переробляються,
зберігаються чи транспортуються на об'єкті, перевищує вста
новлений норматив порогової маси.
Крок 6: розробка декларації безпеки об'єкта підвищеної
небезпеки та проведення експертизи декларації безпеки
Декларація безпеки складається на основі дослідження
суб'єктом господарської діяльності ступеня небезпеки та оцін
ки рівня ризику виникнення аварій (далі — рівня ризику), що
пов'язані з експлуатацією цих об'єктів.
Крок 7: страхування цивільної відповідальності об'єкта під
вищеної небезпеки
Якщо після проведення ідентифікації потенційно небезпеч
ного об'єкта встановлюється, що він є об'єктом підвищеної
небезпеки, керівництво зазначеного суб'єкта господарювання
зобов'язано провести страхування цивільної відповідальності.
Крок 8: укладення угоди з державними аварійнорятуваль
ними службами на постійне та обов'язкове обслуговування.
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У відповідності до ст.5 Закону України «Про аварійноряту
вальні служби» суб'єкти господарської діяльності, що визна
чені у процесі ідентифікації як потенційно небезпечні, підля
гають постійному та обов'язковому обслуговуванню державни
ми аварійнорятувальними службами, створеними на профе
сійній основі.
Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають по
стійному та обов'язковому обслуговуванню державними ава
рійнорятувальними службами, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. №1214.
Крок 9: створення об'єктових аварійнорятувальних служб
та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій
У відповідності до ст.9 Закону України «Про аварійноряту
вальні служби» , на підприємствах, в установах, організаціях
із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним
ризиком виникнення аварії можуть створюватися спеціалізо
вані об'єктові аварійнорятувальні служби з працівників цих
підприємств, установ та організацій за погодженням з держав
ною чи комунальною аварійнорятувальною службою, що
обслуговує це підприємство, установу та організацію.
Об'єктові аварійнорятувальні служби діють на основі поло
жень про них, що затверджуються органами управління відпо
відних підприємств, установ та організацій за погодженням
з центральним органом виконавчої влади з питань надзвичай
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор
нобильської катастрофи.
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СЕКЦІЯ 13
СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПІДСЕКЦІЯ 13.1
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
З ДОДАВАННЯМ ОВОЧЕВИХ МАС
Д. В. Баюрко,
студент магістратури,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України, тел.(096)162"11"51,
Ю. Г. Сухенко,
д.т.н., професор

Овочі — життєво необхідні продукти харчування. Вони по
силюють виділення шлункового соку і поліпшують процес
травлення, підтримують кислотнолужну рівновагу і рідинний
обмін в огрганізмі. Деякі овочі (часник, цибуля, хрін, редька)
містять бакцерецидні речовини — фітонциди, які знищують
хвороботворні мікроби, або стримують їх розвиток.
Овочі — основне джерело вітаміну С (капуста, картопля,
перець, петрушка, зелена і ріпчаста цибуля), каротину (морква,
помідори), вітамінів групи К, Е (зелені листяні овочі) і В (бобо
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ві, капуста), а також мінеральних речовин (0,2–2%), зокрема
солей калію, кальцію, натрію, фосфору, заліза.
Овочі багаті на вуглеводи, які містяться у вигляді цукрів
(цукрози, фруктози, глюкози), крохмалю, клітковини, інулі
ну. Вміст цукрів коливається від 0,2 до 11%. Багото цукрози
в буряках (11 %), фруктози в кавунах (5,6–11 %), глюкози
в моркві, динях. Крохмаль міститься у картоплі (до 25%),
зеленому горошку (5–6,9 %), цукровій кукурудзі (4–10%),
в інших овочах його зовсім немає або є в незначних кілько
стях. Клітковина — це основний будівельний матеріал рослин
них клітин, вміст в овочах 0,2–2,8 %. Наявність її клітковині
пектинових речовин зумовлює твердість овочів. Інулін
міститься в значній кількості (до 20%) в топінамбурі, часнику,
корені цикорію. Овочі містять азотисті речовини у вигляді біл
кув і сполук небілкового азоту (амінокислоти, аміачні сполуки
та ін.). Високим вмістом азотистих речовин вирізняють бобові
(2,4–6,5 %), капустяні (1,8–4,8 %) і шпинатні (1,5–3 %) овочі,
також вони містять не значну кількість жиру (до 1 %) [1].
З поданого вище матеріалу зрозуміло, що використання ово
чевої сировини досить необхідне і має зайняти спільне місце
у технологічних схемах виробництва м’ясних продуктів.
Вся без винятку мясна сировина має високу біологічну цінність,
а її компонування з овочевими масами, дає можливість отримати
мясні вироби з поліфункціональними лікувальнопрофілактични
ми властивостями. Використовуючи овочеву масу можна збільши
ти засвоюваність організмом поживних речовин, знизити енерге
тичні показники та собівартість готового продукту [2].
Література
1. Технологія приготування їжі / Г. І. Шумило // Навчальний по
сібник. — Київ, 2003. — С. 25–26.
2. Використання овочевої сировини в м’ясних системах /Л. Г. Він
нікова, А.В. Зюзько, А.П. Кайнаш, Н.А. Завадська // Наук. пр.
ОНАХТ. — Одеса, 2004. — Вип. 27. — С. 91.
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ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПЕКТИНОВМІСНИХ
КОНЦЕНТРАТІВ
В. М. Бородіна,
аспірант, ІІІ курс, спеціальність Машини і засоби
механізації сільськогосподарського виробництва»,
Ю. І. Бойко,
к.т.н., доцент, Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
Ю. Г. Сухенко,
науковий керівник, д. т. н., професор

Пектиновмісні концентрати у сучасному харчовому вироб
ництві використовуються як профілактичні засоби та загу
щувачі продуктів. Найбільше застосовують пектиновмісні
концентрати у кондитерській, ковбасній та консервній про
мисловості.
Наша країна багата на сировину, з якої виготовляються пек
тиновмісні концентрати. Це розмаїття овочів та фруктів, на
які багата наша земля. Найбільш корисні концентрати отри
мують з моркви, гарбузів та яблук.
Традиційна технологія отримання пектиновмісного концен
трату містить такі стадії: миття, подрібнення, протирання, гід
роліз — екстрагування рослинної сировини, очищення та кон
центрування готового продукту.
Попередня підготовка сировини — важлива стадія в процесі
виготовлення петиновмісного концентрату. Вона значно впли
ває на загальний термін процесу, вихід та якість кінцевого
продукту. Найвідомішими способами попередньої підготовки
рослинної сировини є витримування рослинної сировини з до
даванням кислот та ферментів для її набухання, термооброб
ка, сульфатування, бланшування водою або парою, а інколи
і застосування миттєвого теплового удару. Всі ці заходи спря
мовані на пом’якшення рослинної тканини для збільшення
виходу пектину без зміни хімічної структури ланцюга поліга
лактурованої кислоти. Основними параметрами, які визнача
ють успіх проведення попередньої підготовки за цими способа
ми є вид сировини, дисперсність сировини, рН середовища,
температура, гідромодуль, тривалість обробки та правильний
вибір реагентів. Найефективнішим є замочування рослинної
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сировини для набухання при співвідношенні сировина — вода:
1:3–1:5 за температури води 45–60°С.
Сульфатування є відносно простим та дешевим способом
попередньої обробки рослинної сировини. При виготовленні
пектиновмісних концентратів застосовують мокре та сухе
сульфатування. Мокре сульфатування здійснюється замочу
ванням рослинної сировини в розчині сірчаної кислоти з кон
центрацію 0,1–0,15%. При сухому сульфатуванні рослинна
сировина обдимлюється сірчаним газом, отриманим при зго
ранні сірки. Сухе сульфатування є більш простим ніж мокре,
тому що не потребує додаткових місткостей для розчинів.
Ефективним може бути заморожування рослинної сирови
ни, яке супроводжується перетворенням води, що міститься
в клітинах, в кристали льоду, які руйнують оболонку клітини,
що забезпечує високий вихід розчинного пектину. Перевагою
способу є та, що утворені кристалики льоду не проникають
назад в клітину при розморожуванні, а вода, утворена при
таненні льоду, не повертається в клітину. Застосовують замо
рожування в повітрі, в киплячому холодильному агентові та
в рідких середовищах.
Одним з ефективних технологічних прийомів для попе
редньої підготовки сировини її бланшування водою або парою.
Застосування методу приводиться на різних температурних
рівнях, в залежності від виду рослинної сировини.
Набирає практичного застосування миттєвий тепловий
удар. Це миттєве підігрівання рослинної сировини до темпера
тури 85–90°С з витримкою 1–3 хв. з подальшим охолодження
до температури близько 35°С. Перспективним може поєднання
термообробки та бланшування гарячою водою, що в 2–3 рази
скорочує термін гідролізу рослинної сировини, тому що таке
оброблення пом’якшує клітинну структуру та активує фер
ментні процеси.
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ЛІКУВАЛЬНО,ПРОФІЛАКТИЧНА ЦІННІСТЬ
ПЕКТИНОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ
В. М. Бородіна,
аспірант, ІІІ курс, спеціальність
«Машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва»,
Ю. І. Бойко,
к.т.н., доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України,
Ю. Г. Сухенко,
науковий керівник, д. т. н., професор

Пектиновмісні продукти є цінними лікувальнопрофілак
тичними засобами, що допомагають захистити організм від не
гативної дії навколишнього середовища та зміцнити його.
Вживання пектиновмісних продуктів є важливим для ста
білізації в організмі людини обміну речовин, очищення його
від шкідливих речовин без порушення бактеріологічного ба
лансу організму. При вживані пектинів не змінюється метабо
лізм корисних речовин (кальцію, калію, заліза та ін.), але об
межується всмоктування шкідливих речовин.
На вітчизняному ринку пектиновмісні продукти реалізу
ються в вигляді паст та порошків. Від виду використаного пек
тину залежать правила змішування продуктів. Порошковий
пектин змішують зі свіжими холодними фруктами або соком,
а рідкий пектин додається у зварений гарячий продукт.
Здатність пектину зв’язувати та виводити з організму люди
ни холестерин сприяє зниженню ризику розвитку інфарктів
та інсультів. Він також є одним з цукропонижуючих препара
тів і корисний для вживання при цукровому діабеті.
Встановлена добова норма вживання пектиновмісних про
дуктів для виведення з організму важких металів і радіону
клідів, яка становить 3–5 г на добу. Така невелика кількість
пектину забезпечує захист організму людей, які перебувають
в зонах екологічного забруднення.
Механізм виведення важких металів, радіонуклідів та пести
цидів оснований на головних властивостях пектиновмісних про
дуктів утворювати гелі та нерозчинні комплекси з солями, важ
кими металами, радіонуклідами та токсинами. Потрапляючи
в шлунково — кишковий тракт, пектини утворюють гелі. В про
234

функціональних продуктів харчування

Підсекція 13.1

цесі набрякання маса пектину зневоложує травний канал і, пере
суваючись по кишечнику, зв’язує та виводить назовні шкідливі
речовини , захищаючи слизисті оболонки від подразнення. Захи
щаюча дія пектинів пояснюється також їх здібністю при потра
плянні у кишковий тракт зміщувати рН його середовища у більш
кислий бік і, завдяки цьому, знижувати хвороботворні бактерії.
Пектиновмісні пасти є дієтичними продуктами і збагачені
вітамінами (табл.1).
Оцінюючи харчову та енергетичну цінність пектиновмісних
паст, можна відмітити їх високу корисність (табл. 1). Зістав
лення складу сировини та продукції, виробленої з неї, показує,
що вміст біологічно цінних речовин у пастах з гарбуза і мор
кви вищий, ніж у продуктахпрототипах.
Застосування людиною в щоденному раціоні пектиновмісних
продуктів сприяє виведенню з організму шкідливих речовин без
важких фізичних вправ і дієт. При цьому покращується обмін
речовин та зменшується ризик виникнення серцевосудинних
захворювань. Продукт виключно рослинного походження —
пектин — визнаний ВОЗ абсолютно безпечним продуктом.
Таблиця 1. — Енергетична і вітамінна цінність 100 г пектинової пасти [7, 8]
Вугле
води, г

βкаротин

С

Енергетична
цінність,
ккал

Паста пектиновмісна
абрикосова

65

0,1

1,9

248

Паста пектиновмісна айвова

55

–

2,0

245

Паста пектиновмісна
гарбузова

57

0,3

1,5

220

Паста пектиновмісна грушева

65

–

2,0

248

Паста пектиновмісна динна

65

–

10

251

Паста пектиновмісна
моркв'яна

57

0,5

1,0

220

Паста пектиновмісна сливова

62

0,1

2,5

220

Паста пектиновмісна
смородинова

65

0,02

53,3

251

Паста пектиновмісна яблучна

57

–

1,0

218

Вид пектиновмісної пасти
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ
М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ МАС
Д. С. Васильченко,
VI курс, група ТХ"61м, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут, к.тел. (096)"588"38"76,
М. М. Калакура,
к.т.н., професор, науковий керівник

М’ясо є одним з джерел білка (вміст — 15–20%), мінераль
них речовин (вміст коливається від 0,8 до 1,6%) в основному це
фосфати калію, кальцію, магнію, цинк і мідь, а також залізо.
Аналіз літературних джерел з даної проблеми свідчить, що
серед основних вимог до якості функціональних продуктів особ
ливе місце займає оптимізація основних параметрів техноло
гічного процесу виробництва. Найпоширенішим видом напів
фабрикатів, що випускаються промисловістю та підприємства
ми харчування є м’ясні січені вироби.
М’ясні січені напівфабрикати виготовляють двох видів: з на
турального січеного м’яса та з котлетної маси, до складу якої
входить хліб. З натурального січеного м’яса виробляють біф
штекс, шніцель, котлети натуральні, люля кебаб тощо.
Основними вимогами технології м’ясних січених виробів
є дисперсний стан компонентів фаршу і стан вологи та жиру впро
довж всього технологічного процесу. Тому, якість і вихід м’ясних
січених виробів як дисперсійних систем визначається оптималь
ним розвитком процесів волого та жирозв’язування під час при
готування фаршу і його стійкістю під час термічної обробки.
Вологозв’язуюча здатність є одним з найважливіших показ
ників сирого фаршу. Січені кулінарні вироби є гетерогенними
системами, в яких волога має різні форми зв’язку з сухою речо
виною. На стан вологи в таких виробах мають вплив безліч
чинників: природа і кількість інгредієнтів рецептури; способи
механічної попередньої обробки; масові співвідношення інгре
дієнтів; харчові добавки і спеції тощо. Відомості про поведінку,
структуру і властивості зв’язаної вологи у продукті є визна
чальними для аналізу його поведінки при зберіганні та тепло
вій обробці. Кількість і структура зв’язаної вологи залежать
від інтенсивності тепломасообмінних процесів. Волога обумо
влює соковитість готового січеного виробу, консистенцію,
вихід готової продукції. У результаті процесів, що відбувають
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ся під час термічної обробки, частина вологи та жиру, відо
кремлюються у вигляді втрат маси.
Для отримання стабільної структури фаршу необхідно, що
б у ньому була присутня достатня кількість речовин, які
доповнюють дію м’ясних білків, особливо у випадку недостат
ньої кількості або зниженої якості м’ясної сировини (мороже
на, після тривалого зберігання, з високим вмістом сполучної
тканини, жиру та ін.).
Відомо, що для удосконалення рецептурного складу виробів
з котлетної маси можна вводити структуроутворювачі, що
дозволяють підвищити жироутримуючу та вологоутримуючу
здатність фаршу і, як наслідок, знизити втрати під час тепло
вої обробки.
Для цього можна використовувати фосфати та гідро колої
ди. У гідро колоїдах міститься значна кількість гідроксильних
груп, які можуть бути поліелектролітами, володіють здатністю
зв’язувати воду в кількостях, що значно перевищує їхню влас
ну масу, надаючи готовому продукту необхідні структурно
механічні властивості.
Гідроколоїди виконують функцію загусників, драглеутво
рювачів та стабілізаторів структури. Вони можуть бути рослин
ного походження (агарагар, камедь гуара, камедь рожкового
дерева, камедь тара, каррагенани тощо), тваринного походжен
ня (желатина) та мікробного походження — камедь ксантану
(ксантан, ксампан). Найбільш поширеними на ринку харчових
добавок є камедь ксантану та камедь гуару.
На відміну від більшості харчових добавок, гідроколоїди
є фізіологічно функціональними інгредієнтами, які забезпечу
ють нормальну роботу кишечнику, знижують рівень холесте
рину, контролюють рівень цукру в крові, проявляють пребіо
тичний ефект й інші позитивні для здоров’я людини властивості.
Вони адсорбують значну кількість жовчних кислот, а також
інші метаболіти, токсини та електроліти, що сприяє детокси
кації організму.
Підсумовуючи вище сказане, можна констатувати, що за
допомогою гідроколоїдів можливо розширити асортимент
м’ясних виробів зі стійкими структурномеханічними, органо
лептичними та радіопротекторними властивостями, які пози
тивно впливають на організм людини як продукти оздоровчого
та лікувального призначення.
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ФОРМУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ТІСТОВИХ МАС
ДЛЯ ЗДОБНОГО ПЕЧИВА
В. Ю. Ващенко, Л. М. Богдан,
VІІ курсу, групи ЗТХ"71, спеціальності
«Технологія харчування», Інженерно"технологічний інститут,
М. М. Калакура,
к.т.н., професор, науковий керівник

Кондитерське тісто — це складна гетерогеннолабільна коло
їдна дисперсна система, якій притаманні як пружноеластичні,
так і пластичні властивості. Тістові маси для борошняних конди
терських виробів поділяються на наступні групи: затяжної струк
тури з пружноеластичними характеристиками, крихкої струк
тури з пластичнов’язкими характеристиками, пастоподібної
структури з в’язкопластичними характеристиками, піноподіб
ної структури. Для кожної групи кондитерських мас існують
різні способи формування. Для пастоподібних тістових мас
в основному використовується формування методом екструзії:
випресовування та відсаджування.
Головне у процесі тістоутворення — формування необхідної
структури тіста і отримання системи з заданими властивостя
ми. Кожен із сировинних інгредієнтів, які утворюють в ком
плексі складну структуру тіста, відіграє певну роль у процесі
тістоутворення. Основною сировиною при виробництві тістово
го напівфабрикату для здобного печива є пшеничне борошно,
цукор, жир, меланж та молочні продукти. При замішуванні
тіста відбувається гідратація часточок борошна, розчинення
цукру, набрякання колоїдів борошна, коагуляція набряклих
білкових міцел. Інтенсивність цих процесів регулюється
рецептурним складом сировини і технологічними параметра
ми приготування тіста, що дозволяє одержати напівфабрикат
з заданими пружнопластичнов’язкими властивостями.
Здобне тісто відноситься до структур коагуляційнокриста
лізаційного типу, що мають слабкий міжмолекулярний зв’я
зок груп молекул, які екрановані прошарками розчинника.
Структурномеханічні властивості тістових мас визначаються
співвідношенням та властивостями основних високомолеку
лярних полімерів (крохмалю, білків) і низькомолекулярних
гідро і олеофільних сполук (цукрів, жирів). Полімери і моно
мери при формуванні структури тіста ведуть себе порізному.
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Так, наприклад, білки клейковини, при набуханні створюють
гелеводраглеву структуру збільшеної об’ємної маси.
Провідна роль при утворенні тіста належить білковим речо
винам пшеничного борошна. При цьому, нерозчинні у воді глі
адинова і глютенінова фракції білка при замішуванні утворю
ють білковий структурний каркас, що у виді тонких плівок
і ниток пронизує всю масу тіста. Але в зв’язку з низькою воло
гістю здобного пісочного тіста процес набухання білкових
речовин відбувається обмежено.
Аналіз сучасних тенденцій до створення технологій та об
ладнання для виробництва здобного печива з начинкою пока
зав, що даному питанню приділяється увага як за кордоном,
так і на Україні. Для отримання різноманітного асортименту
здобного печива з начинкою доцільно використовувати відпо
відне обладнання. Відповідно до цього, при удосконаленні тех
нології здобного печива з начинкою слід звертати увагу на
створення певних СМВ тістового напівфабрикату та начинки
згідно до вимог формуючого обладнання.
При приготуванні тістових мас необхідно приділяти увагу
на створення агрегативно стійкої емульсії. Для цього доцільно
використання ПАР з певними ФТВ та жирів з низькою темпе
ратурою плавлення. При визначенні оптимальних умов замі
шування тіста, необхідно враховувати властивості пшеничного
борошна та інших рецептурних інгредієнтів.
Для удосконалення технології термостабільних високов’яз
ких начинок доцільно використання додаткових гідрофільних
структуроутворювачів з рослинної сировини.
Для вибору оптимальних умов формоутворення напівфабри
кату з начинкою необхідно проведення досліджень впливу
рецептур тістових мас та начинки, співвідношення напівфаб
рикатів та геометричних розмірів виробів на режими форму
вання та термообробки.
Удосконалення технології здобного печива з начинкою
необхідно проводити враховуючи теорії систем, тобто техноло
гію здобного печива з начинкою розглядати як велику техноло
гічну систему, яку треба поділити на підсистеми.
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ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНО,БІЛКОВО,ЖИРОВОЇ
КОМПОЗИЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ
СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
М. В. Вольський,
студент магістратури, Національний Університет
Біоресурсів і Природокористування України,
к.тел.(097)641"99"90,
Ю. Г. Сухенко,
науковий керівник, д. т. н., професор

Композиція мінеральнобілковожирова (КМБЖ) — харчо
ва добавка, що виготовляється на основі продуктів переробки
харчової кістки та крові великої рогатої худоби. ЇЇ використан
ня в технології продуктів харчування дозволяє збагатити м’яс
ні вироби кальцієм без погіршення їх загальної біологічної та
харчової цінності
М’ясні січені вироби, виготовлені з використанням КМБЖ —
це функціональні продукти харчування, що містять у своєму
складі біоорганічні легкозасвоювані сполуки кальцію, неза
мінні амінокислоти та ненасичені жирні кислоти.
До харчових чинників, які мають важливе значення для здо
ров’я людини, насамперед, належить повноцінне та регулярне
забезпечення організму всіма необхідними макро та мікрону
трієнтами: незамінними амінокислотами, ненасиченими жир
ними кислотами, харчовими волокнами, вітамінами та життєво
важливими мінеральними речовинами, а також підтримання
їхнього певного співвідношення. Мінеральні речовини необхідні
для нормального обміну речовин, надійного забезпечення всіх
життєвих функцій організму людини. Організм людини не син
тезує мінеральні речовини і повинен отримувати їх у готовому
вигляді з їжею, тому вони повинні регулярно надходити, у пов
ному наборі та кількостях, які відповідають фізіологічним
потребам. [1]. Дефіцит мінералів знижує захисну функцію орга
нізму до різних захворювань, прискорює процес старіння, поси
лює негативну дію шкідливих екологічних умов. Одним з най
більш дефіцитних мінеральних елементів є кальцій.
Проблема споживання кальцію ускладнюється тим, що
більшість продуктів харчування мають низький вміст каль
цію. Виключення становлять лише молочні продукти. Але спо
живання молочних продуктів у раціоні харчування населення
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України залишається на невисокому рівні, не здатному забез
печити організм необхідною кількістю цього елемента.
З літературних джерел відомо [2], що дефіцит кальцію
в харчуванні може призвести до появи тяжких захворювань,
таких як остеопороз, гіпертонія, рахіт та ін. У США остеопоро
зом хворіє 25 млн населення, в Європі 30% жінок та 13% чоло
віків. При цьому, за статистикою, в Європі щорічно фіксується
близько 970 тис. випадків перелому кісток [3].
Одним з найбагатших джерел легкозасвоюваних сполук каль
цію є харчова кістка та продукти її переробки. Разом з тим існує
проблема комплексної переробки цієї вторинної сировини. На
теперішній час на підприємствах харчування харчова кістка вико
ристовується лише для отримання бульйонів та кісткового жиру.
Тверда частина харчової кістки практично не використовується.
Сироватка крові забійної худоби є не менш цінним джере
лом необхідних нутрієнтів, особливо повноцінного білка.
Функціональнотехнологічні властивості сироватки зумовлені
її білковим складом.
Кістковий жир містить у своєму складі значну кількість
моно та диненасичених жирних кислот — важливих нутрієн
тів у харчуванні людини.
Таким чином, створення композиційних систем на основі
продуктів переробки харчової кістки та крові забійної худоби
є актуальною задачею.
М’ясні січені вироби мають високу популярність серед насе
лення. Важливим є те, що співвідношення кальцій:фосфор у
цих виробах далеке від рекомендованих значень у бік збіль
шення вмісту фосфору. Проблему загострює також той факт,
що під час промислового виробництва м’ясних напівфабрика
тів нерідко використовують різноманітні фосфатні добавки.
Таким чином, використання функціональних композиційних
добавок у технології даних виробів з метою нормалізації спо
живання кальцію та інших необхідних нутрієнтів є доцільним.
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студент VI курсу, група ТХ"61м,
спец. — Технологія харчування,
Г. А. Бублик,
к.т.н; доц., науковий керівник

Під снеками традиційно розуміють легкі закуски, вживані
як з метою швидкого втамування голоду, так і в якості само
стійної страви у ряді випадків, наприклад, до пива, або як
постійний елемент легкого святкового столу. До снеків відно
сять: сухарі, чіпси, сушені морепродукти, горіхи. Зупинимось
на такому виді, як соленосушена риба.
В Україні у наш час основна маса соленосушених рибних
продуктів імпортується з Китаю, доля вітчизняних соленосу
шених продуктів складає не більше 8%. І ця продукція не
користується високою популярністю в населення, тому що має
низькі смакові якості, а іноді і неприємній запахи прогірклого
жиру і псування, які проявляються внаслідок використання
промислової риби високої жирності і недосконалих способів
виробництва і сушіння. Така ситуація пояснюється кризою
в світовій і українській економіці і небажанням вкладати ве
ликі кошти в сумнівне виробництво.
Хоча сировина і обладнання для виробництва якісних, конку
рентоспроможних соленосушених продуктів в Україні присутня
в великій кількості. Виробництво соленосушених снеків досі не
впроваджено а те що представлено виробниками є лише розфасо
ваною китайською і в’єтнамською продукцією. Саме тому сиро
виною для виробництва снеків і є вибрані в результаті досліджень
види риб (червонопірка, верхівка), які належать до сімейства
карпових і майже не відрізняються від промислових за фізикохі
мічними показниками. Ці види можна добувати в великих кіль
костях промисловими методами, одночасно сприяючи покра
щенню ситуації в водоймах, так як ці риби заважають розвитку
промислових риб, виїдаючи їх ікру. Головною їх відмінністю від
промислових є розмір, який не перевищує 12 см і 80 г.
Але саме за рахунок цього непромислова риба стає ідеаль
ною сировиною для виробництва снеків. Також за рахунок
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низького вмісту жиру вона швидше просолюється і висихає.
Це може значно збільшити темп виробництва і зменшити ри
зик розвитку мікроорганізмів і окислення жиру.
Для виробництва снеків з непромислової риби на ринку вже
є все необхідне обладнання, після незначного налаштування
обладнання для переробки анчоусів чи хамси може обробляти
непромислову рибу в великих кількостях.
Відповідно до наявного обладнання можна виділити декілька
видів можливих снеків: тушка (без луски, голови, кишкови
ка), філе (без луски, голови, кишковика і кісток, в розгорнуто
му вигляді), ціла (патрана, не патрана, з лускою і без). І відпо
відно можна розширити асортимент додаючи спеції, піддаючи
коптінню сиру рибу або готовий снек.
Після проведених досліджень було встановлено, що в серед
ньому при атмосферній сушці в перші 3 години риба втрачає
33% вологи, в наступні 3 — ще 25% і досягає оптимального
рівня вологості соленосушеної риби за 14–17 годин, тобто
в умовах промислового сушіння методом сублімаційної або
конвекційної сушки час сушіння становитиме не більше 3 год.
Залежно від обраного методу обробки і сушки можна органі
зувати виробництво будьякого масштабу, без особливих при
готувань, достатньо закупити необхідне обладнання, сучасна
ступінь автоматизації майже виключає ручну працю, чим знач
но підвищує якість обробки і вихідного продукту.
Так для великого виробництва можливі потужності від 30
до 75 кг готової соленосушеної продукції на годину. Можли
вий також варіант і для закладів ресторанного господарства.
Для організації виробництва снеків з непромислової риби
достатньо виділити робоче місце, закупити низькотемператур
ну конвекційну компактну сушку. Одна людина за робочий
день може виготовити до 3 кг готового сушеного продукту, чого
більш ніж достатньо для забезпечення закладу снековою риб
ною продукцією більше ніж на 2 місяці.
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спец. — Технологія харчування,
В. О. Ромоданова,
к.т.н; проф.., науковий керівник

Висока харчова цінність риби визначаться вмістом у м’ясі
білків, жирів, глікогену, вітамінів, ферментів, екстрактивних
та мінеральних речовин. Білки м’яса риби містять майже всі
амінокислоти, у тому числі незамінні, які знайдені у продук
тах тваринного походження. М’ясо риби вирізняється більш
сприятливим співвідношенням повноцінних та неповноцінних
білків внаслідок незначного вмісту сполучних тканин, які
складають біля 3%. Крім того, білки м’яса риби швидко підда
ються ферментативному розщепленню і ступінь їх засвоєння
висока — 97%.
В харчуванні використовуються різні види промислової
риби, об’єми добування якої значно скоротилися за останні
роки. Слід зазначити, що Існуючі об’єми видобутку промисло
вої риби не задовольняють потреби споживачів. Тому Україна
імпортує значну кількість риби з інших країн.
Останнім часом майже в усіх водоймах значно збільшились
об’єми непромислових видів риб, які складають суттєву масо
ву частку від загального об’єму риби. Ці види риб найчастіше
мають невелику вагу, більш складні для обробки і переробки,
також вони заважають розмноженню промислових видів риб,
виїдаючи їх ікру, знищують кормову базу, займають місця їх
існування. Крім того ці види риб більш стійкі до хвороб, не
вибагливі в харчуванні і мають високі темпи розмноження,
в останні роки популяція непромислових риб значно збільши
лась. Відомо, що деякі види непромислових видів риб здавна
використовуються в їжу, головним чином у соленосушеному
вигляді.
Нами були проведені дослідження щодо доцільності вико
ристання деяких видів непромислових риб у технології рибних
страв з різними видами обробки. Були проведені контрольні
зважування з метою порівняння у різних видів риб співвідно
шення корисної частини тушки та відходів (таблиця). Обробка
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риби полягала в частковому чи повному видаленні неїстівних
частин тушки і приготуванні рибних напівфабрикатів.
Таблиця
Вид риби

Кількість корисної частини тушки, %

Червонопірка

58,62

Верхівка

69,2

Чебачок амурський

70,43
Промислові види

Короп

54

Жерех

49

Сазан

51

На підставі власних спостережень були обрані 3 види непро
мислових риб, а саме: червонопірка, чебачок амурський, вер
хівка, об’єми яких дозволяють добувати їх промисловими
методами у великих кількостях. Вони досить легко піддають
ся обробці, мають невелику кількість відходів і придатні до
використання в технології виготовлення рибних страв.
Всі досліджувані риби належать до сімейства коропових,
мають несуттєві відмінності в порівнянні з промисловими в хіміч
ному складі, а саме: містять білків 12.6–13.8%, жирів 2.8–6.2%
і за мікробіологічними показниками відповідають нормативам.
До запропонованих для використання непромислових видів
риб за діючим законодавством не встановлені норми вилову
і відлов їх підпадає під поняття «меліоративного лову», тобто
вилову з метою покращення стану водойм, що підтверджено
відповідними наказами.
Таким чином наші розрахунки і технологічні дослідження
довели доцільність розширення асортименту рибної кулінарії за
рахунок використання непромислових видів риб, що дозволить
збільшити кількість реалізації риби споживачам, покращити
якість їх щоденного харчування і знизити вартість рибної про
дукції. Крім того періодичні вилови непромислової риби будуть
сприяти покращенню екологічної ситуації і складанню сприят
ливих умов для збільшення чисельності цінних видів риб.
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ВИКОРИСТАННЯ ІЧ,ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ
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Олег Михайлович Годований,
ІІІ курс, група ТХ"31, спеціальність «Технологія харчування»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Г. А. Бублик,
доцент, к.т.н., науковий керівник

Метод ІЧопромінювання є одним з перспективних фізич
них методів обробки харчових продуктів. Він знаходить все
більшого застосування для бланшування, обсмажування та
сушіння плодовоовочевої сировини; пастеризації молока,
соків, вин та пива; теплової обробки м’ясопродуктів; готуван
ня гриль — продукції у закладах ресторанного господарства.
Особливістю застосування ІЧвипромінювання при обробці
харчових продуктів є можливість проникнення електромаг
нітних хвиль у такі капілярнопористі продукти як крупи,
борошно на глибину до 7мм. Ця величина залежить від харак
теру поверхні, структури, оптичних властивостей продукту
і частотної характеристики випромінювання. Електромагнітні
хвилі певної частоти мають не тільки теплову а і біологічну дію
на продукт забезпечуючи тим самим процес доведення продук
ту до готовності і його пастеризацію або стерилізацію.
Основні шляхи удосконалення процесів ІЧобробки харчо
вої продукції полягають у зменшенні енерговитрат за рахунок
інтенсифікації дії ІЧвипромінювання та скорочення часу
оброблення; підвищення якості кінцевих продуктів.
Дослідженнями встановлено, що найбільш ефективним
режимом при ІЧобробці харчових продуктів є переривчасте
підведення теплоти. Як правило, процес розбивається на дві
стадії: перша — на максимальній потужності, друга — на
зменшеній або мінімальній потужності ІЧвипромінювання.
Для обробки великих за розмірами продуктів, як різновид,
використовується імпульсний режим підведення теплоти, що
досягається, наприклад, обертанням продукту відносно джере
ла випромінювання.
При термообробці цілих плодів і овочів з метою отримання
нових кулінарних виробів, з’ясовано, що, завдяки використан
246

функціональних продуктів харчування

Підсекція 13.1

ню на першій стадії обробки ІЧвипромінювання з великою
густиною теплового потоку, тривалість процесу їх приготуван
ня (сушіння) скорочується на 24–42% у порівнянні з традицій
ними способами. Також ІЧенергопідведення сприяє кращому
збереженню вітамінів і мінеральних речовин та високим орга
нолептичним показникам кінцевих продуктів, що є результа
том скорочення тривалості теплової обробки.
Процеси тепло і масообміну при ІЧопроміненні харчових
продуктів та інших капілярнопористих матеріалів мають свої
специфічні особливості, пов’язані з проникненням у матеріал
ІЧпроменів, які впливають на структуру речовини та зміню
ють біохімічні властивості. Проникнення ІЧвипромінювання
в матеріал суттєво впливає на характер полів температури
й вологості.
У харчових продуктах, було виявлено аномальне розподі
лення температури за товщиною шару — температура на гли
бині 1–6мм вище за температуру поверхні на 1–10°С, а у дея
ких випадках і на 20°С.
У початковий період часу при ІЧвипромінюванні, незва
жаючи на інтенсивний прогрів (іноді до 100°С) поверхневого
шару, помітних втрат вологи тілом не спостерігається, відбу
вається перерозподіл вологи за товщиною шару.
Подальші дослідження у напрямку удосконалення процесів
ІЧобробки харчової продукції полягають у комплексному під
ході до визначення оптимальних факторів, які мають вплив на
процес для різних видів сировинних продуктів. На практиці це
можливо за рахунок розробки методик комплексного оціню
вання якості процесу та проведення експериментів як у лабо
раторних умовах, та і в умовах реального виробництва.
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ІІІ курс, група ТХ"31, спеціальність
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Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна».
О. К. Хлопякст.
викладач, науковий керівник

Достатньо недавно ми і уявити собі не могли, що в нашому пов
сякденному харчуванні з’являться страви з морепродуктів.
Останнім часом морські делікатеси стали займати в раціоні люди
ни не останнє місце. У деяких кухнях народів світу морепродукти
практично витіснили звичайну кухню. Людина вже давно зверну
лася до океану за продуктами харчування через недостатність
того, що дає земля, і тому необхідна допомога океану.
На теперішній час ще недостатньо використовуються море
продукти для приготування страв. Тому необхідним є досліджу
вати та працювати над розширенням асортименту цієї продукції.
Відомо, що морепродукти — це джерело здоров’я і довголіт
тя, і для хорошого самопочуття їх просто необхідно вживати
в їжу. Всім відомо про довголіття і міцне здоров’я японців,
кухня яких багата рибою і морепродуктами. Невипадково
в Японії найвища тривалість життя — в середньому 81 рік. На
другому місці Норвегія (79 років) — найбільший експортер
морепродуктів.
Ми досліджували можливість використання цих продуктів
для досягнення нашої мети. За основу взяли морську капусту
та використовували її для приготування холодних страв та
закусок. Ми зупинили свою увагу на поєднанні морської капу
сти з овочевими компонентами та провели дослідження з вико
ристанням різних добавок, але цікавішою за смаковими показ
никами була «Шуба з морською капустою».
Так як морська капуста є джерелом вітамінів, мікроелемен
тів, амінокислот, клітковини, це чудовий спосіб для очищення
організму від шлаків. У морської капусті на відміну від зви
чайної вдвічі більше фосфору, в 11 разів більше магнію, в 16
разів більше заліза й у 40 разів більше натрію. У ній також
містяться полісахариди, фруктоза, йод, вітаміни групи В, Д,
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А, Є, аскорбінова кислота, клітковина, мікро і макроелемен
ти. Морська капуста сприяє поліпшенню травлення і обмінних
процесів, зміцненню імунітету, нормалізації функцій щито
видної залози, центральної нервової системи та серцевосудин
ної системи, виводить токсини, радіонукліди (завдяки змісту
альгінатів), холестерин, усуває вітамінномінеральну недо
статність. Ламінарія також сприяє очищенню крові.
До досліджуваної страви також входять овочі: буряк, мор
ква і картопля, які мають такі властивості:
Буряк містить цукор, органічні кислоти — лимонну, яблуч
ну, а також білок, пектини, каротин, вітаміни С, групи В і РР,
мінеральні солі калію, магнію, заліза тощо. Буряк позитивно
діє на роботу нирок і печінки, нормалізує діяльність ШКТ.
Завдяки вмісту вітаміну U, буряк допомагає при виразкових
хворобах шлунка і дванадцятипалої кишки. На відміну від
інших овочів, буряк і у вареному вигляді значною мірою збері
гає свої корисні властивості, завдяки стійкості флавоноїдів,
які до того ж мають протиракову дію.
Морква є прекрасним джерелом каротину, вітамінів С, В, D,
E. Вона багата мінералами і мікроелементами — калієм, каль
цієм, фосфором, магнієм. Морква є рідкісним виключенням із
правил — у вареному вигляді вона містить більше корисних
речовин, ніж у сирому. Відразу після варіння моркви рівень
антиоксидантів у ній підвищується на 34% і зростає в період
короткочасного зберігання.
Картопля — цілющий продукт. Приблизно 20–25% ваги
картоплі становлять вуглеводи (крохмаль), близько 2% — біл
кові речовини і 0,3% — жир. У картоплі міститься багато ка
лію, фосфору, значна кількість магнію, кальцію і заліза.
У ній знайдені вітаміни С, групи В, РР, Д, К, Е, фолієва
кислота та каротин. Завдяки вмісту калію картопля сприяє
виведенню з організму води і солі, що покращує обмін речо
вин. Картопля допомагає у боротьбі з гастритами з підвище
ною кислотністю і виразковими хворобами шлунка та дванад
цятипалої кишки.
Продовження дослідження морепродуктів є актуальним
у зв’язку з їх поживними та цілющими властивостями. Це
дасть можливість розширити асортимент продукції з їх вико
ристанням для забезпечення повноціного харчування населен
ня, а також людей с особливими потребами.
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УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ
В АМІНОКАРБОНІЛЬНІЙ РЕАКЦІЇ
Н. Калита,
ІІ курс, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут,
В. М. Руденко,
науковий керівник, д.т.н., професор

Природні сполуки і численні структурні елементи біологіч
них систем мають порівняно невеликий набір реакційноздат
них функціональних груп, як гідроксильна (ОН), аміно (NH2),
карбоксильна (СООН) і карбонільна (С=О). Серед реакцій, які
можливі між цими групами, амінокарбонільна реакція — уні
кальна і розглядається як фундаментальна в величезному різ
номанітті природних явищ, більшість з яких відіграють
важливу роль у біологічних та виробничих процесах. Природа
надала винятково реакційну систему, у якій сахари і аміноки
слоти або інші нітрогеновмісні сполуки дуже легко, без участі
біокаталізаторів, зазнають глибоких перетворень, що призво
дять до зміни забарвлення, аромату, розчинності та багатьох
інших властивостей природних сполук.
Амінокарбонільна реакція є серцем харчової хімії, оскільки
саме ця реакція визначає кінцевий результат термічно обробле
них продуктів: їхній смак, колір, аромат. Тому дослідження
амінокарбонільної реакції в першу чергу пов’язано з вирішен
ням багатьох практичних завдань — як краще і надійно збе
регти поживну цінність харчових продуктів, поліпшити їхні
органолептичні показники або звести до мінімуму небажані
наслідки цієї реакції.
В кожному процесі переробки харчових продуктів аміно
карбонільна реакція йде своїм власним шляхом перетворень
(в межах загальної схеми) і її дослідження полягає в тому,
щоб визначити, який із можливих напрямків перетворень
домінує в кожному конкретному процесі, за певних умов або
в даному харчовому продуктові. Тоді в процесах, де реакція
Майяра забезпечує необхідний аромат і забарвлення, можна
в повній мірі використовувати ті її складові, що за це відпові
дають. А в процесах, де амінокарбонільна реакція не бажана —
звести до мінімуму або блокувати ті її стадії, які дають нега
тивні наслідки.
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Перше повідомлення про реакцію сахарів з амінокислотами
було зроблено ЛуісКамілем Майяром (1912 р.). Інтенсивне
дослідження реакції і отримані експериментальні результати
привели до факту існування декілька типів реакцій, які супро
воджуються утворенням забарвлення в процесі обробки харчо
вих продуктів, а саме:
Амінокарбонільна реакція — найпоширеніший тип, що
включає взаємодію карбонільних сполук або редукуючих саха
рів з амінами, амінокислотами, пептидами та протеїнами.
Реакція карамелізації, яка відбувається під час нагрівання
полігідроксилкарбонільних сполук (сахарів, полігідроксил
карбонових кислот) до відносно високих температур у відсут
ності аміносполук.
Група окиснювальних реакцій, під час яких утворюються ме"
ланіни внаслідок окиснення фенольних сполук киснем повітря
в разі каталітичної дії ферментів. Утворення забарвлення —
надзвичайно важлива особливість реакції Майяра, але, на
жаль, небагато відомо про хімічну природу сполук, що відпові
дають за це. А проте можна об’єднати забарвлені речовини в дві
основні групи: низькомолекулярні забарвлені сполуки, які най
частіше містять два або чотири кільця, лінійно побудованих
і меланоїдини, брунатні пігменти з молекулярною масою в де
кілька тисяч дальтонів. Саме меланоїдини, на думку багатьох
дослідників, формують забарвлення готового продукту.
Зроблений великий прогрес у дослідженні реакції Майяра,
але має бути ще довгий шлях, перш ніж цю дуже важливу
реакцію можна в повній мірі використовувати на практиці.
Запропонований механізм ранніх стадій реакції Майяра
лише окреслив простір, в межах якого відбуваються прості
реакції (приєднання, енолізації, перегрупування, дегідратації,
розщеплення) і він не може бути абсолютом для процесу, що
включає багато різних реагентів і безліч впливових факторів.
Реакція чекає своїх дослідників.
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МАЙОНЕЗІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ
І. В. Коряков,
ІІІ курс, група ТХ"31, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно"технологічний інститут,
В. О. Ромоданова,
к.т.н., проф., науковий керівник

Рафінована соняшникова олія широко використовується при
виготовленні різноманітних страв, має високу калорійність, є пов
ноцінним джерелом енергії для організму людини. Олія містить
незамінні жирні кислоти такі, як олеїнова, ліноленова, біологічно
активні речовини, жиророзчинні вітаміни, в тому числі вітамін Е.
Цей вітамін як антиоксидант сповільнює процес старіння, підви
щує потенцію, стимулює мускульну діяльність, продукує гормон
щитовидної залози, перешкоджає розвитку онкологічних захво
рювань та сприяє виведенню з організму вільних радикалів.
На внутрішньому ринку представлений широкий асорти
мент соняшникових олій, серед яких користуються попитом
олії — «Олейна», «Чумак», «Славія».
Нами були проведені дослідження щодо органолептичних і фі
зикохімічних властивостей вище зазначених олій (таблиця).
Таким чином за фізикохімічними і органолептичними по
казниками кращою виявилась рафінована соняшникова олія
«Олейна».
Соняшникова олія використовується не тільки як самостій
ний продукт, але й при виготовленні різноманітних страв.
Серед них заслуговують уваги відомі здавна соусоподібні
приправи. Майонез уявляє собою сметаноподібну високоди
сперсну емульсію «масла в воді», основною складовою вигото
влення якого є рафіновані дезодоровані олії, крім того у техно
логії передбачено додавання емульгаторів, стабілізаторів,
загусників та смакових добавок. У вітчизняній кулінарії вико
ристовують різні рецептури виготовлення цього соусу. Біль
шість рецептур містить до 80% олії за об’ємом, що в значній
мірі визначає залежність якості майонезу від якості олії.
У промислових умовах при виготовленні майонезів остан
нім часом широко використовують гідрогенізовані жири, які
погіршують смак соусу та негативно впливають на стан здо
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ров’я і часто бувають причиною шлунковокишкових розладів
в організмі людини. Враховуючи загальну тенденцію до повер
нення їжі її корисності, ми виготовляли майонез тільки на
основі соняшникової олії з використанням класичної рецептури.
Таблиця
Органолептичні показники
Назва олії

Фіз.хім. показники
Вміст Перекис
віт. Е
не число
мг/100 г моль/кг

Колір

Смак

Запах

Густина
кг/м3

«Олейна»

жовтий
сонячний

вира
жений
прита
манний
продукту

вира
жений

920

69,7

1,8

5,2

«Славія»

жовто
лимонний

слабо ви
ражений
салістий

слабо
вира
жений

921

47,2

1,4

4,5

«Чумак»

жовтий
смаженого
з легкою
насіння
каламуттю

ней
траль
ний

929

75

1,9

5,8

рН

Основними компонентами цього майонезу є такі продукти:
олія, яйце, гірчиця, оцет, сіль, цукор. Метою досліджень було
визначити, яка олія вітчизняних виробників дозволяє отрима
ти майонез високої якості.
За нашими спостереженнями найкращим виявився майонез
виготовлений з використанням олії «Олейна»: смак, аромат
приємнокислуватий з помірною гостротою з відчуттям гірчич
ного присмаку, колір яскраво жовтий, титрована кислотність
складала 0,09 % (в перерахунку на оцтову кислоту), майже не
спостерігалось розшарування при зберіганні.
Щодо майонезів виготовлених з використанням інших
видів олій, то майонез виготовлений на основі олії «Славія»,
мав більш виражений кислий смак з легким слабкуватим від
тінком салістості, не виражений аромат, колір кремуватий,
з найбільшим розшаруванням при зберіганні; майонез вигото
влений на основі олії «Чумак» мав виражений кислий смак
легким гіркуватим сивушним відтінком.
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РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ СОУСІВ
НА РОСЛИННІЙ ОСНОВІ
І. В. Коряков, В. С. Откидач,
ІІІ курс, група ТХ"31, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут,
О. К. Хлопяк,
науковий керівник, ст. викладач

Соус — це додатковий компонент страви, який використовують
у процесі її приготування, або подають до готової страви для поліп
шення її смаку і аромату. Ми часто використовуємо соуси у куліна
рії, вони збуджують апетит, надають стравам соковитості, що
полегшує засвоюваність страви. Багато соусів доповнюють склад
страв, змінюють їх калорійність, а крім того, використовуючи
соус, страві можна надати гарного вигляду. Важливо пам’ятати,
що правильний вибір соусу до страви має дуже велике значення.
Ми працювали над створенням соусів із натуральних рос
линних продуктів. Це є дуже актуально, тому що:
– поперше — в нашій країні асортимент соусів на рослин
ній основі дуже малий;
– подруге — овочі мають велике значення для організму
людини, тому що містять у своєму складі клітковину (відіграє
дуже велику роль у процесі травлення), вітаміни (необхідні
для нормального обміну речовин) та мінеральні речовини
(беруть участь у побудові клітин і тканин організму);
– потретє — в овочах містяться натуральні барвники, що
надають страві привабливого вигляду, викликають у людини
радість і збуджують апетит;
– почетверте — в нашій країні достатньо забруднене навко
лишнє середовище і тому необхідно якомого більше вживати
оздоровчої їжі.
Ми дослідили декілька варіантів овочевих соусів, кожен
з них давав певні результати, але найбільш доцільним, на наш
погляд, є соус буряковий з помідорами чері. Основними компо
нентами цього соусу були: буряк, морква, цибуля та помідори
чері, а також інші компоненти, такі як: вода, оцет, червоне
вино, борошно, спеції. Приготувавши соус, ми провели органо
лептичну оцінку і з’ясували, що соус вийшов смачний і добре
поєднується як з м’ясними, так і з овочевими стравами. Крім
того, він дуже корисний, тому що містять багато необхідних
для організму поживних речовин.
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Наприклад, до складу буряка входять вітаміни С і групи В
(В1, В2, В3, В5, В6, В9), мінеральні речовини (кальцій, залізо,
магній, фосфор, калій, цинк), сахароза, фолієва кислота, вуг
леводи та клітковина. Потрапляючи у організм людини, буряк
очищає кишечник та печінку, омолоджує кров, бореться
з інфекціями сечового міхура, бере участь у формуванні кро
в’яних тілець, бореться з анемією тощо. Морква містить віта
міни групи В, РР, С, Е і D, а також в ній присутній каротин —
речовина, яка в організмі людини перетворюється на вітамін
А. Багато в моркві і мінеральних речовин, таких як калій, фос
фор, магній та інші. Морква допомагає лікувати пухлини,
нефрити, очищає кров, допомагає подолати дисбактеріоз, ви
водить із організму токсини і шкідливі речовини, нормалізує
обмін речовин, підвищує активність всіх внутрішніх органів.
Не менш корисна і цибуля, яка також містить багато вітамі
нів, а саме А і В (В1,В2,В3,В9). Також у цибулі містяться азо
тисті речовини, глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, солі
кальцію, міді, заліза і фосфору та фітонциди. Цибуля покра
щує апетит, засвоєння їжі, підвищує опірність організму до
інфекційних захворювань. Помідори чері містять вітаміни
групи С, Е, В, РР, К, а також провітамін А. Помідори дуже
корисні при авітамінозі, недокрів’ї та покращують роботу
шлунково кишкового тракту. Томатний сік рекомендують
вживати тим, хто страждає артритом, діабетом, порушенням
обміну речовин тощо. Крім того, помідори є хорошим антиде
пресантом, вони регулюють роботу нервової системи і завдяки
серотоніну покращують настрій.
Очевидно, що під час теплової обробки вітаміни руйнують
ся, але деякі здатні зберігатися, в нашому соусі це вітамін А,
вітаміни групи В і РР.
Отже, соус який ми розробили може зайняти своє місце серед
інших соусів, його перевага полягає в тому, що він приготовле
ний на рослинній сировині і тому несе оздоровчу функцію. Соус
може бути використаний в вегетаріанській продукції та в період
дотримання дієт, тому що він добре підходить до овочевих страв
та страв із круп. При використанні його до м’ясних страв він
добре допомагає перетравлювати тяжку м’ясну їжу. Соус має хо
роші смакові якості, приємний аромат, гарний зовнішній виг
ляд та багатий склад вітамінів і мінеральних речовин.
Ця робота є перспективною, тому що асортимент соусів
можна розгалужувати та удосконалювати.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ СМЕТАНИ ДЛЯ МОЛОЧНИХ СОУСІВ
А. Б. Краснова, І. Г. Чорновол,
ІІ курс, група ТХ"21, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут,
В. О. Ромоданова,
к.т.н., проф., науковий керівник

Сметана — кисломолочний продукт, який виробляють з нор
малізованих пастеризованих вершків сквашуванням закваскою,
що готують на чистих культурах молочнокислих бактерій.
Сметана не тільки високопоживна, але й достатньо корисна.
Вона містить в собі значний набір жирних кислот, необхідних
для повноцінного функціонування організму, вітаміни: А, D,
Е, В1, В2, РР, С, що зміцнюють організм і здійснюють загально
сприятливу дію. Її рекомендують для харчування хворих, які
страждають на відсутність апетиту і порушення травлення.
Сметана надає відчуття ситості на тривалий час, жир, який
міститься в цьому продукті, має високу ступінь дисперсності,
тому засвоюється значно легше в порівнянні з жиром інших
продуктів. Лецитин, жироподібна речовина, яка міститься у сме
тані в значній кількості, має важливе значення для профілак
тики атеросклерозу. Таким чином серед кисломолочних про
дуктів сметана відрізняється високими харчовими якостями.
Крім того завдяки змінам, що відбуваються з білковою частиною
сметани в процесі сквашування, вона засвоюється організмом
людини швидше в порівнянні з вершками відповідної жирно
сті. В процесі сквашування вершків молочнокислі бактерії
синтезують вітаміни групи В, а утворена молочна кислота
посилює дієтичні властивості сметани. Недоліками сметани
може бути невиражений прісний смак, який зумовлюється
пониженою кислотністю і слабким ароматом. Дефект виникає
при використанні недоброякісної закваски або при низьких
температурах сквашування. Хлібний і нечистий смак виникає
внаслідок забруднення молока або закваски сторонньою мікро
флорою. Виражений оцтовокислий і маслянокислий смак з’яв
ляється при розвитку відповідної мікрофлори. Занадто кислий
смак може виникнути при дуже тривалому сквашуванні моло
ка та перевищенні терміну зберігання. Кормовий присмак
переходить з молока, згірклість є наслідком окислення жиру,
металевий присмак виникає при використанні для зберігання
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продукції неякісної лудженої тари. Найбільш поширеним де
фектом консистенції сметани є виділення сироватки внаслідок
використання недоброякісного молока або вершків, пересква
шування, порушення терміну зберігання продукції, різких
поштовхів при транспортуванні та реалізації продукту. Смета
ну широко використовують для безпосереднього вживання
в їжу та у кулінарії, наприклад, у технології виготовлення
молочних соусів.
Нами були проведені дослідження щодо якості сметани 15%
жирності трьох вітчизняних виробників ( таблиця ).
Таблиця
Фізикохімічні
показники

Основна характеристика
Назва
Сметани
Виробник

Умови
Термін
Енергетична
придат зберігання,
цінність,
ності, діб не вище, °С
ккал

Густина
на кг/м3

Кислот
ність
титро
вана, °Т

Слов'я «ВімБілль
ночка
Данн»

15

6±2

159

1010

76

PRESI «Лактоніс»
DENT
Миколаїв

30

4±2

160

1009

94

14

4±2

159

1007

100

Біла
Лінія

«Milk Life»

За органолептичною оцінкою найкращою виявилась смета
на «Слов’яночка», яка на вигляд була однорідна, густа маса без
виділення сироватки, смак і запах виражений, чистий кисло
молочний, приємний, без сторонніх присмаків, глянцевобіло
го кольору. Сметана «PRESIDENT» мала крупітчасту конси
стенцію, сторонній присмак та запах, колір білий з кремовим
відтінком. Сметана «Біла Лінія» мала смак і запах кисломо
лочний не виражений із стороннім дріжджовим ароматом,
колір білий з кремовим відтінком. Крім того, за термостійкі
стю сметана «Слов’яночка» була вищою в порівнянні з інши
ми, що особливо важно у виготовленні соусів.
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ДІЄТИЧНІ СТРАВИ І ВИРОБИ ЗБАГАЧЕНІ КАЛЬЦІЄМ
О. В. Красножон,
IV курс, група ТХ "41, спеціальність
«Технологія харчування» Інститут інженерних технологій,
А. І. Юліна,
кандид. тех.наук., доцент, науковий керівник

В світі тільки 10 % населення не відчуває болю в хребті і суг
лобах. Лікарі пояснюють це порушенням кальцієвого обміну
в організмі , що проводжується нестачею кальцію в їжі і непов
ним його засвоюванням організмом. Порушення кальцієвого
обміну призводить до анемії, частими застудами, алергіями, гер
песом, опірність радіації та ін.. Крім того кальцій конче потріб
ний для росту м`язів, м`язового скорочення, згортання крові.
Він впливає на ріст і розвиток всього організму , регулює функції
всіх органів, нейтралізує кислотність, укріплює серцевосудинну
систему, зменшує рівень холестерину в крові, знижує артеріаль
ний тиск, запобігає розвитку м`язових судин, знижує ризик
розвитку злоякісних пухлин, під його вмісту залежить засвоєння
продуктів. Навіть при достатній кількості білків, жирів, вітамі
ну Д, фосфору та інших речовин, при наявності яких кальцій
краще засвоюється, неорганічний кальцій краще засвоюється,
неорганічний кальцій (крейда, гіпс, хлористий кальцій) потре
бляється організмом навпіл від того, що надійшло.
Увагу вчених привернула яєчна шкаралупа. Вона на 90%
складається з карбонату кальція і доказана на її ефективність
щодо дуже легкого засвоєння організмом, стимулювання кро
вотворної функції кісткового мозку та ін. В шкарлупі кальцію
міститься магній (0,55%), фосфор(0,25%) , кремній(0,12%),
калій (0,08%), натрій (0,03%), залізо,сірка, всього 27 елемен
тів. В складі протеїни яєчної шкаралупи знайдені незамінні
амінокислоти: метіонін (0,28%) ,цистеїн (0,4%), лізін (0,37%),
ізолейцин ( 0,34%). В побуті шкаралупа завжди використову
валася для вирощування молодняка тварин, цеплят. Тепер
розроблена технологія отримання порошку шкаралупи куря
чих яєць для використовування в харчуванні людини.
Метою наших досліджень є розробка рецептур і технологій
кулінарних виробів з додаванням тонко меленої яєчної шкара
лупи. Вона добре сполучається з продуктами , не змінює смак
і запах. Для кращого засвоєння кальцію до порошку шкаралу
пи перед використанням можна додати декілька крапель
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кислоти. Кількість порошку на 100 г напівфабрикату склала
від 1г до 2 г, хоча є рекомендації, що на протязі доби ті що
потребують підвищену кількість кальцію можна споживати
6–9 г. Результати досліджень зведені до таблиці.
Таблиця — Зміст мінеральних речовин в стравах збагачених кальцієм.

Сирники з творога
Запіканка з нежи
реного творога
Котлети зі свинини
Пиріжки з капустою
Пиріжки
з м`ясом і цибулею

Залізо

Фосфор

Кальцій

Магній

Страви, вироби

Калій

Мінеральні речовини, мг
Органо
лептична
оцінка

Контроль

4,8

121

26 107 172 0,6

Опит

4,8

123

37 907 177 0,8

Контроль

4,8

109

22

Опит

4,7

111

33 987 166 0,6

Контроль

4,9

127

20

17

85

1,2

Опит

4,9

129

31 371

90

1,4

Контроль

4,8

131

22

32

51

1,0

Опит

4,8

133

33 832

56

1,2

Контроль

4,7

183

28

106 1,4

Опит

4,7

185

29 821 111 1,6

187 161 0,4

21

1 — Страви вироблено за традиційною технологією
2 — Страву або виріб, розроблено за традиційною технологією
додано тонко змеленої яєчної шкаралупи в кількості 2 г

Дані дослідження свідчать, що на органолептичні показни
ки введення тонко змеленого порошку яєчної шкаралупи не
впливає. В той же час вміст кальцію різко збільшується і сягає
денної фізіологічної норми, а вміст інших мінеральних елемен
тів не має такого зростання. Тому такі страви та вироби реко
мендується споживати в дієтах з достатнім вмістом білків,
жирів, вітаміну Д або як профілактичне щодо загальних хво
роб, переломів, туберкульозу, недостатньому жовчеутворен
ню, хронічних ентеритах і панкреатітах.
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ
У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ,ТЕХНОЛОГІВ
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
О. Б. Любенок,
асистент кафедри технології харчування
Інженерно"технологічний інститут,
М. М. Калакура,
к.т.н., професор, науковий керівник

Проблема естетичного виховання та розвитку особистості,
формування естетичної культури та естетичних смаків на сьо
годнішній момент є актуальною, вимагає свого теоретичного
осмислення та практичного використання. Естетичний смак
звичайно розглядають як здатність людини до естетичної оцін
ки явищ дійсності і мистецтва. Ця традиція визначення закла
дена Кантом, що вважав, що смак це «здатність судити про
красу».
Проте в науковопедагогічної літературі недостатньо відби
то питання формування естетичних смаків майбутніх інжене
рівтехнологів харчових виробництв в процесі професійної під
готовки.
Компетенція естетичного виховання студентської молоді
в умовах відродження українського народу акумулюється
в будьяку діяльність, що полягає саме в гармонійному розвитку
особистості з високим національним потенціалом, розвиненим
почуттям прекрасного, з детальними естетичними смаками.
Без осмислення питання формування професійних естетичних
смаків студентів в умовах навчальновиховного процесу есте
тичне виховання в системі навчальних закладів не можна вирі
шити практичних питань розуміння прекрасного.
Для визначення сутності навчання майбутніх інженерівтех
нологів харчових виробництв слід назвати складові компоненти
професійної компетентності майбутнього кваліфікованого фахів
ця, які слід формувати під час навчання, — це активна життєва
позиція, комунікативні властивості та компетенції: мотиваційні,
моральні, аутопсихологічні, ціннісноорієнтаційні, полікультур
ні, комунікативні, трудові, конструкторські, підприємницькі,
лінгвістичні, інтелектуальні, інформаційні, проектувальні, мо
більні тощо. Оволодіння цими та іншими важливими якостями
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в професійній діяльності кваліфікований фахівець харчових
виробництв забезпечує зростання професійного рівня, сприяє
формуванню як особистості так і професіоналізму.
Аналіз умінь і навичок кваліфікованих фахівців інженерів
технологів за переліченими ознаками дає змогу визначити їхню
професійну значущість, передбачити сферу застосування, вико
ристання на суміжних посадах, а також сприяє правильному фор
муванню професійних естетичних смаків у кожного студента.
Під час навчальновиховного процесу у формуванні профе
сійних естетичних смаків передбачено три основні групи вза
ємопов’язаних цілей:
— освітня (навчальна) — формування у студентів системи
наукових знань відповідно до вимог професійнокваліфікацій
ної характеристики, навчальної програми та системи загально
трудових, загальнотехнічних і професійних умінь та навичок;
— розвивальна — розвиток інтелектуальної, емоційново
льової, діяльнісно поведінкової сфери особистості;
— виховна — формування світоглядних позицій, мораль
ної, художньоестетичної, правової, трудової, екологічної
культури тощо.
Завдяки розвитку й удосконаленню професійно значущих
якостей особистості кваліфікованого спеціаліста підвищується
його успішність праці на харчовому виробництві, рівень про
фесійної майстерності.
Під професійною майстерністю розуміємо вияв естетичної
творчої активності в навчальновиробничій, професійній
діяльності, високу культуру праці, старанність, сумлінність,
професійну самостійність та ініціативність, почуття господа
ря, відповідальність за результати своєї професійної діяльно
сті, готовність до наукового, системного пізнання світу профе
сійної діяльності.
Такими чинниками формування естетичних смаків є вмін
ня викладача формувати цілісні орієнтації, організовувати
навчальний процес, щоб максимально реалізувати поставлені
цілі високоякісної професійної підготовки до формування есте
тичних смаків майбутніх інженерівтехнологів харчового
виробництва.
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ЧАСНИК У СТРАВАХ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Р. В. Моісеєнко,
IV курс, група ТХ"41, спеціальність
«Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут,
Н. І. Яценко,
ст. викладач, науковий керівник

Відомості про цілющі властивості часнику були описані при
близно за 1550 років до нової ери. Уже тоді цю рослину реко
мендували при лікуванні захворювань серця, головного болю,
при укусах та пухлинах. Відомо, що ще під час перших Олім
пійських ігор у Стародавній Греції атлети брали часник в якості
стимулюючого засобу. Давньоримський лікар Діаскорид впер
ше описав часник як ліки при захворюванні шлунку. Стародав
ні греки також вважали часник дієвим засобом проти укусів
змій. Часник вважався незамінним засобом від цинги. Ф. Ма
геллан, організовуючи експедицію в кругосвітню подорож, по
ряд з іншою провізією взяв «чотириста п’ятдесят зв’язок цибу
лі і часнику». У п’ятому столітті індійські вчені рекомендували
часник для поліпшення кровообігу. Китайці використовували
його як заспокійливий засіб.
Часник був відомий багатьом народам — єгиптянам, римля
нам, китайцям, фракійцям. У Греції його вживали в їжу бідні
люди, про що свідчать стародавні історики (греки не допуска
ли до храму Афродіти осіб, від яких пахло часником). У той же
час Піфагор називав часник перцем приправ. Свіжий часник
не дає холестериновим бляшкам відкладатися на стінках арте
рій. Настоянка часнику на спирту очищає організм від жирних
та вапняних осадів, крім того часник попереджає гіпердистонію,
інфаркт міокарда, склероз, утворення злоякісних пухлин, зні
має головний біль, шум в ушах, відновлює зір.
За бактерицидними властивостями часник посідає перше
місце серед більш ніж двох тисяч рослин. Він завжди вважався
найкращим профілактичним засобом під час епідемій. При
холері люди відразу зверталися за допомогою до голівок часни
ку. Часник містить значну кількість вітамінів. Солодкувато
гострий смак часнику зумовлений ефірними маслами. Так,
в деяких країнах Європи для посилення аромату часточкою
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часнику натирають посуд. Англійці використовують його
в достатній кількості при тушкуванні баранини, французи —
в салатах, німці — при виготовленні ковбас. Щорічно у верес
ні в Іспанії проводять свято на честь часнику. Іспанці ствер
джують, що цю приправу можна використовувати в усіх стра
вах, крім паски та морозива.
Француз М. Буллестен, автор відомих книг з кулінарії,
стверджує, що «щастя починається там, де на кухні застосову
ють часник…». Він, очевидно, перебільшує, але часник дійсно
грає важливу роль в кулінарії Південної Франції, Іспанії, Іта
лії, Греції, а також Китаю, Японії та інших країн Азії.
На сьогоднішній день часник є предметом багатьох дослі
джень. Найбільш масштабні дослідження в цій області прово
дять в Сполучених Штатах Америки. Поштовхом до цього послу
жив статистичний факт: у Китаї, Японії, Італії та інших країнах,
де часник входить в повсякденний раціон харчування, хворих на
рак шлунку в два рази менше в порівнянні з іншими країнами.
Це пояснюється тим, що, за думкою дослідників, часник блокує
утворення канцерогенних нітритів в кишковошлунковому
тракті. Лабораторні дослідження довели, що вживання часнику
впливає на організм людини ефективніше за вітамін C.
Часник містить в собі в значній кількості такі елементи, як
калій (260 мг/кг), фосфор (100 мг/кг), вітамін С, крім того з су
часних поглядів на основні складові харчування — незамінні
мікроелементи, а саме: залізо, марганець та цинк. Невід’ємною
складовою цибулин часнику є вуглеводи, фітостерини, полісаха
риди (інсулін), вітаміни (C, B1, D1, PP) та органічні кислоти.
Зараз цибулини часнику широко використовують в ковба
сному виробництві, консервній промисловості для виготовлен
ня маринованих огірків, грибів, як прянощі використовують
зелену частину рослини в якості вітамінної. В їжу вживають
часник переважно в натуральному вигляді — в салатах, соу
сах, маринадах, перших та других страв (борщ Український
з пампушками, м’ясні вироби — печення подомашньому,
плови, різноманітні холодці, голубці, національні тушковані
овочі тощо). Щоб зберегти цілющі властивості часнику та
посилити найкращі смакові якості страв, його додають у гото
ву страву подрібненим. Слід зазначити, що сирий часник дода
ється в страву по завершенню її приготування. Температурна
обробка зменшує смакові та корисні властивості часнику.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ
НАПІВФАБРИКАТІВ З ТОПІНАМБУРОМ
А. А. Мудрик,
студентка магістратури, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, к.тел.(097)884"45"20,
Ю. Г. Сухенко,
науковий керівник, д. т. н., професор

На сучасному етапі завданням першочергової важливості
є забезпечення населення України продуктами, які мають зба
лансований склад, задані функціональні властивості та сприя
ють корекції харчових раціонів.
Існує тісний взаємозв’язок між структурою харчування та
рівнем захворюваності на цукровий діабет, атеросклероз, ожи
ріння та інші порушення обміну речовин. Негативні наслідки
незбалансованого харчування посилюються на фоні зростаю
чих техногенних та екологічних навантажень на організм
людини.
Ці обставини спонукають науковців та спеціалістів як у га
лузі медицини, так і в харчовій промисловості до пошуку но
вих видів сировини та розробки технологій їх переробки у хар
чові продукти профілактичнолікувального призначення.
Перспективною культурою, яка успішно може використо
вуватися з цією метою є топінамбур. Топінамбур — овочева
бульбоплода рослина, яка широко відома в Україні. Завдяки
своєму хімічному складу виявляє цілющі властивості і здатна
використовуватися в лікарській практиці для профілактики
і лікування ендокринних захворювань, насамперед, діабету,
який має тенденцію до широкого поширення [1] .
Бульби топінамбура містять мало клітковини (близько 4%)
і багатий набір мікроелементів. Особливо багато в них калію
і кремнію. А як відомо, калій має важливе значення для під
тримки серцевого м’яза. Здорова людина повинна щодня спо
живати з їжею близько 3,5 г калію. Тому людям у віці, особли
во тим, у кого проблеми з серцем,топінамбур необхідний як
джерело калію.
Передує топінамбур серед культурних рослин і по накопи
ченню кремнію. Вміст цього елемента в бульбах в перерахунку
на суху речовину досягає 8%. Високий вміст кремнію визначає
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ту важливу роль, яку відіграє цей овоч у зміцнені серцевосу
динної системи [2] .
За вмістом вітамінів В1, В2 і С топінамбур являється багат
шим картоплі, моркви та буряка більш ніж в три рази. Він
є одним з небагатьох джерел природного полімеру фруктози —
інуліну і комплексу фруктанів, що засвоюється організмом
людини без участі інсуліну. Крім того, бульби топінамбура
містять майже всі незамінні амінокислоти, пектинові речови
ни, сполуки з антиоксидантною активністю.
Додавання топінамбуру у січені напівфабрикати дозволяє
отримати продукти з підвищеною харчовою цінністю,з покра
щеними органолептичними показниками. В НУБіП України
розроблена і досліджена технологія м’ясних січених напівфаб
рикатів, які мають чудові смакові і споживчі якості.
Література
1. Рибацька Г. Технологічні аспекти використання топінамбура
в м’ясних системах / Г. Рибацька, Н. Буднік // М’ясний бізнес. —
2010. — № 3. — С. 84–86.
2. Химический состав пищевых продуктов / Под ред. М.Ф. Несте
рина. — М.: Пищевая промышленость, 1979. — 241 с.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ РІЗНИХ ВИДІВ
ЖИРОВОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
М. М. Муштрук,
аспірант,
В. Ю. Сухенко,
к. т. н., доцент,
Ю.Г. Сухенко,
науковий керівник, д. т. н., професор
Національний університет біоресурсів
і природокористування України

Сировини для виробництва дизельного біопалива можуть бути
технічний тваринний, топлений харчовий і тваринний кормовий
жири. Жирові відхoди, що накопичуються у жировлювачах м’яс
опереробних підприємств, пройшовши попередню підготовку,
можуть відповідати вимогам до технічних тваринних жирів [1].
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Вивчений фізико — хімічний і жирно — кислотний склад
широкої номенклатури тваринних жирів і жирових відходів
як потенційної сировини для отримання дизельного біопалива
[2] . Результати досліджень подані у табл. 1, 2, 3.
Таблиця 1 — Склад різновидів жирів
Технічний
тваринний

Кормовий
тваринний жир

Твариний
топлений

98,5–99,5

99,0–99,5

99,5–99,8

Волога, %

0,5–1,5

0,5–1,0

0,2–0,5

Кислотне число, мг КОН/г

10–180

10–20

1,1–3,5

Показник

Жир, %

Технічний, кормовой та харчовой жири не містять білку,
майже не гідратовані і вміщують мало вільних жирних кислот,
а тому для їх перетворення у рідке біопаливо не потрібна спе
ціальна обробка. Для здійснення їх переестерифікації потрібно
тільки попереднє нагрівання для зміни агрегатного стану.
Біомаса, що збирається у відстійниках очисних споруд м’ясокомбі
натів, складається, в середньому, з 45–70 % жиру, 30–40% води
і 5–20% білка та інших домішок. Кислотне число такої біомаси коли
вається від 40 до 90 (інколи до 180) мг КОН / г. Для переробки такої
сировини у біопаливо потрібна її попередня підготовка, що включає
технологічні операції видалення білку, води і механічних домішок.
Жир, отриманий з біомасси виробничих стоків, має темний колір і різ
кий специфічний запах. Разом з тим, така жировмістна сировина
являє собою цінний продукт для переробки у дизельне біопаливо.
Таблиця 2 — Склад вторинної жировмістної сировини
Біомасса жировловлювачів
Показник

Козятинський
м'ясокомбінат

ВАТ
«Глобіно»

ЗАТ
«Колос»

Харківський
м'ясокомбінат

Жир, %

45–52

47–56

54–58

50–60

Зола, %

2–3

2–3

1–2

0,5–2

Волога, %

32–38

30–40

32–40

24–30

Білок, %

10–15

9–10

6–10

5–8

Кислотне
число, мг

75–90

35–42

60–75

20–35
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Таблиця 3 — Усереднений жирно — кислотниний склад потенційних
джерел сировини для виробництва дизеьного біопалива
Найменування
жирних кислот

Зразок
сировини
з жировло
влювача,%

Технічний
тваринний
жир,%

Твариний
топлений
харчовий
жир,%

Кормови
тваринний
жир, %

Миристинова С14:0

3,0±0,14

3:7±0.17

3,0±0,14

–

Пальминова С16:0

24.2±1,09 27,2±1,22 25,4±1,14 4,54±0,20

Стеаринова С18:0

13,9±0,63 16,0±0,72 14,8±0,67 5,68±0.25

Пальметолеїнова
С16:1

2,7±0,12

Олеїнова С18:1

30,6±1,38 26,3±1,18 31,3±1,41 25,51±1,15

Ерукова С22:1

0,6±0,03

0,2±0,01

0,1±0,004 27,80±1,25

Лінолева С18:2

1,5±0,07

0,4±0,02

3,3±0,15 24,22±1,10

ЛіноленоваС18:3

0,4±0,02

0,8±0,04

0,9±0,04

3,8±0,17

2,0±0,09

–

9,60±0,43

Література
1. Darnoko, Y. Kinetics of Animal Fat Transesterification in a Batch Reactor
[Текст] / Y. Darnoko, D.Y. Zhu // JAOCS — 2000. — № 12, — P. 1263–1267.
2. Noureddine, H. Kinetics of Transesterification аnimal fat of oil [Текст]
/ H. Noureddine, D.Y. Zhu // JAOCS — 1997. — № 11, — P. 1457–1461.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
М’ЯСО,РОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
С. Г. Нагайська,
студентка магістратури,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України, тел. (097)61"06"355,
Ю. Г. Сухенко,
науковий керівник, д.т.н.,професор

Нова ідеологія розвитку м’ясної промисловості заключається
у виробництві комбінованих м’ясних виробів, за умови взає
мозбагачення їх складових, поєднання функціональнотехно
логічних властивостей, підвищення біологічної цінності, по
кращення органолептичних показників готової продукції,
зниження її собівартості [1].
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Для поліпшення структури харчування все більшого значен
ня набуває питання використання в м’ясних продуктах овочів,
які є джерелами багатьох важливих харчових речовин, у тому
числі вітамінів, мікро і макроелементів. Загальновідома пози
тивна роль харчових волокон, які містяться в клітинних стінках
овочів це істотний впливають на процес травлення. Низька кало
рійність рослинної сировини є додатковим аргументом для їхньо
го використання у висококалорійних м’ясних продуктах [2].
Використання рослинної сировини при виробництві м’ясних
продуктів дозволяє збагатити їх біологічно активними речовина
ми. Як об’єкти дослідження були вибрані рослини, які доступні
для використання протягом усього року, досить дешеві і є культу
рами, що вирощуються в усіх регіонах України (гарбуз, морква).
Однак, застосування рослинної сировини пов’язане з рішен
ням завдання сумісності їх з м’ясною сировиною й необхідністю
отримання готових продуктів їз заданими якісними характери
стиками [3].
Для підвищення засвоюваності м’ясних продуктів і забезпе
чення нормальних обмінних процесів в організмі людини ство
рюють комбіновані вироби на м’ясній основі з додаванням рос
линної сировини [5].
На основі результатів вивчення функціональнотехнологічних
властивостей овочевої сировини і утворення комбінованих м’ясо
рослинних систем науково обґрунтована можливість та доціль
ність використання рослинної сировини у напівфабрикатах.
Виявлені закономірності зміни функціональнотехнологіч
них властивостей м’ясорослинних систем, а також взаємодії
білків тваринного та рослинного походження. Встановлено
вплив овочевої сировини на біологічну та енергетичну цін
ність, а також якісні показники напівфабрикатів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗДОБНОГО ПЕЧИВА З НАЧИНКОЮ
І. В. Ніжнік, І. М. Могильна,
VІ курсу, групи ТХ"61, спеціальності
«Технологія харчування», Інженерно"технологічний інститут,
М. М. Калакура,
к.т.н., професор, науковий керівник

Серед розмаїття борошняних кондитерських виробів знач
ний об’єм займає здобне печиво, яке містить підвищену кіль
кість цукру та жиру і належить до висококалорійних продуктів.
Сучасна тенденція до зменшення калорійності та підвищення
харчової цінності кондитерських виробів потребує удоскона
лення технології здобного печива за рахунок збільшення об’є
мів випуску виробів зі зниженим вмістом жиру та низькокало
рійними начинками. Одним з напрямків регулювання струк
турномеханічних властивостей напівфабрикатів та готових
виробів є використання стабілізаційних комплексних сумішей
поверхневоактивних речовин або гідрофільних сполук з пев
ними функціональнотехнологічними властивостями. Це дає
нові можливості для створення нових структур напівфабрика
тів для здобного печива з начинкою, удосконалення техноло
гічного процесу на всіх стадіях виробництва. Розв’язання
даної проблеми актуальне й своєчасне, оскільки дає змогу
оптимізувати параметри технологічного процесу та отримати
нові види конкурентноспроможної продукції з поліпшеною
харчовою цінністю і зниженою калорійністю.
Для наукового обґрунтування технології приготування
пісочного тіста досліджують вплив різних співвідношень
борошна пшеничного вищого ґатунку, вершкового масла, цук
ру, меланжу на в’язкість і пластичність тістової маси та струк
турномеханічні характеристики готового напівфабрикату.
При оптимізації рецептурної композиції за цільову функцію
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приймають зниження калорійності пісочного напівфабрикату,
обмеження за вмістом компонентів рецептурної суміші визна
ють залежно від реологічних властивостей тістової маси і відпо
відно умов формування методом екструзії.
За кордоном для виробництва здобного печива з начинками
значну увагу приділяють якості пшеничного борошна та жировим
композиціям, які використовуються. Наприклад, у Німеччині
при виробництві здобних сортів печива використовують спе
ціальні типи борошна (W 405. W 550) зі зменшеним вмістом про
теїну (8–10,5 %) та додатково вносять пшеничний крохмаль, що
сприяє поліпшенню структури готових виробів. При виборі
жирових композицій перевага віддається спеціальним шорте
нінгам на основі рослинних жирів зі зниженим вмістом твердих
тригліцеридів. Особлива увага приділяється використанню
емульгаторів при формуванні структури тістових мас і розпушу
вачів для отримання пористої структури готових виробів.
В Україні пшеничне борошно, яке використовується для
виробництва борошняних кондитерських виробів, не завжди
відповідає потрібним показникам якості, що відображається
на смакових та структурних властивостях здобного печива.
Крім того, маргарини вітчизняного виробництва теж мають не
стабільні показники якості, що приводить до погіршення
структури тістових напівфабрикатів і готового печива. Тому
для одержання якісних виробів при експлуатації закордонного
обладнання потрібно враховувати властивості вітчизняних си
ровинних інгредієнтів.
Таким чином, при удосконаленні технології тістових мас
для здобного печива, необхідно звернути увагу на можливість
регулювання технологічного процесу при використанні жиро
вих композицій з різними якісними характеритиками та за
допомогою інших сировинних інгредієнтів, наприклад, повер
хневоактивних речовин.
Перспективним напрямком є створення напівфабрикатів для
різного формуючого обладнання: бісквітнопісочного та пісоч
ного зі зменшеним вмістом рослинного жиру.
З метою наукового обґрунтування удосконалення технології
тісто приготування напівфабрикатів для здобного печива не
обхідно проаналізувати теоретичні основи процесу тістоутворен
ня, фізикохімічні особливості окремої сировини та її вплив на
структурномеханічні властивості тіста і готових виробів.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ
У ВИРОБНИЦТВІ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ З ПІННОЮ СТРУКТУРОЮ
В. В. Ніколіна,
заступник директора з НМР Вищого
комерційного училища КНТЕУ,
М. М. Калакура,
науковий керівник, к.т.н., професор

В останні роки все більше уваги приділяється пошуку прин
ципово нових добавок у приготуванні борошняних кондитерсь
ких виробів з пінною структурою, які дозволили б економити
традиційні піно та структуроутворювачі і водночас поліпшува
ли б харчову та біологічну цінність кінцевих продуктів. Подібні
дослідження ведуться багато років. Вагому частку цих дослі
джень складає вивчення піно та структуроутворюючої здатно
сті традиційних поверхневоактивних сполук, таких як, пекти
ни, білкові речовини, а також нетрадиційних джерел рослинно
го і навіть тваринного походження.
Бісквітне тісто за своєю структурою — висококонцентрова
на дисперсія повітря в середовищі, яке складається з яйцепро
дуктів, цукру і борошна. За структурою дисперсних систем
бісквітне тісто відноситься до пін.
Для виробів з пінною структурою головними характеристиками
є збитість та стабільність структури продукту, яка забезпечується
піноутворювачами та стабілізаторами. Піноутворювачі формують
піну і забезпечують рівномірний розподіл бульбашок газу в рецеп
турній суміші у процесі її обробки. Стабілізатори вводяться в систе
му для поліпшення структури та консистенції готового виробу. Вони
збільшують в’язкість та здатність суміші до збивання, що сприяє
поліпшенню структури кінцевого продукту. У багатьох випадках
стабілізатори піни водночас є й ефективними піноутворювачами, що
є найбільш характерним для таких біополімерів, як полісахариди,
хімічна структура і властивості яких досить різноманітні.
Велику популярність за останній час набули полісахариди,
які одержують безпосередньо з рослин — гуарова камідь, ка
мідь гуміарабіку, трагаканту, рожкового дерева та деякі полі
сахариди, одержані внаслідок мікробного синтезу — ксампа
ну, гелланова камідь, декстран тощо.
У виробництві виробів з пінною структурою широке викорис
тання знайшли пектини — високомолекулярні полісахариди, що
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формують клітинні стінки та міжклітинні утворення. Вони мають
високу драглеутворюючу здатність і дозволяють одержувати піну,
яка краще та легше збивається, на відміну від піни, утвореної за
допомогою яєць, є більш стабільною, має кращу пористість.
Використовують також пюре овочеві та фруктові: морквяні,
яблучні, бурякові та інші. Встановлено, що введення до яєчної
суміші плодоовочевих добавок забезпечує підвищення піноутво
рюючої здатності та прискорення процесу збивання меланжу за
рахунок емульгуючих та стабілізуючих властивостей. Установле
но, що краще гелеутворення мають зразки з пюре топінамбура.
В даний час асортимент спеціалізованих функціональних про
дуктів з використанням топінамбура досить різноманітний. Вве
дення в їх рецептуру пюре з топінамбура зменшує тривалість при
готування напівфабрикатів, поліпшує смак виробів, тривалий час
зберігає свіжість. Готові вироби мають знижену калорійність та
підвищену концентрацію харчових волокон порівняно з анало
гом. Аналогічні результати дає використання плодовоовочевих
порошків під час приготування виробів з пінною структурою.
Вивчення літературних джерел показало, що проведені тех
нологічні та медикобіологічні дослідження науковців свід
чать про широкі перспективи практичного використання
нетрадиційної сировини в дієтичній кулінарії шляхом ство
рення нових рецептур виробів зниженої енергетичної цінності,
доцільність виробництва яких диктується рядом об’єктивних
причин та реальних можливостей. Використання нетрадицій
ної сировини, такої як бульби топінамбура, для виробництва
кулінарної продукції з пінною структурою дозволяє збагатити
продукти біологічноактивними речовинами.

СТРАВИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЙОДУ
А. П. Прокопенко,
IV курс, група ТХ"41 спеціальність
«Технологія харчування» Інститут інженерних технологій,
А. І. Юліна,
к. т. н, доцент, науковий керівник.

Морські водорості, капуста є практично єдиним джерелом
харчового йоду, де він знаходиться у формі комплексу з аміно
кислотами, що сприяє більш ефективному його засвоєнню.
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При нестачі йоду щитовидна залоза продукується мало гор
монів, розвивається гіпотерноз: затримуються всі процеси обмі
ну речовин, що призводить до порушеності в багатьох тканинах
і органах, падає імунітет ,відмічається слабкість, швидка втом
люваність, сонливість, погіршується пам`ять, байдужість до
навколишнього світу, виникають набряки навколо очей, а піз
ніше по всьому тілу, та інших захворювань.
Крім йоду в морській капусті багато міститься інших мікроеле
ментів, які благотворно впливають на організм в цілому й особли
во на високоактивні системи кровотворення. За рахунок вмісту
брому регулюються процеси збудження і гальмування в мозку.

Органолептична
оцінка

Контроль
опит

5,1
5,5

9,7
9,8

27,0 12,6 215
33,1 202,6 242

4,7
4,7

Квасоля з цибулею Контроль 11,6 12,8
і жиром
опит
12,9 12,9

26,6
5,3 238
32,7 195,3 298

4,8
4,8

Запіканка
з капусти

Контроль
опит

4,6
5,0

7,2
7,3

16,4
8,6 148
22,5 198,6 178

4,7
4,8

Салат з цвітної
капусти

Контроль
опит

1,4
1,7

7,7
7,9

22,6
4,9 165
24,4 194,9 175

4,7
4,6

Вінігрет

Контроль
опит

1,5
1,9

10,0
10,1

12,4
3,2 145
18,4 193,2 172

4,9
4,9

Борщ літній

Контроль
опит

1,1
1,3

2,1
2,2

6,8
3,3
12,2 193,3

4,8
4,8

Оладка з гарбуза

Йод

Жири

Зразок

Білки

Найменування
страви

Вуглеводи

Зміст харчових речовин,%
на 100 г продукту

Калорійність

Таблиця — Хімічний склад страв з введенням морської капусти

49
74

1— страви готувались відповідно до існуючих рецептур і технологій;
2 — опитні зразки готувались шляхом введення в страву тради
ційної технології 30% мілко подрібненої морської капусти.

В склад морської капусти входять жироподібні речовини —
стерини. Молекули стеринів здатні зв`язуватися з холестери
ном, створюючи нерозчинні комплекси, які виводяться
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з кишечника, не всмоктуючись в кров. Здібністю поглинати
холестерин і жовчні кислоти володіють альгінати і просто
важко перетравлювані рослинні волокна. Рухаючись по кишеч
нику вони дратують злегка стійкість його, що сприяє утворенню
додаткової порції жовчі. Це призводить до збільшення вироб
ництва в печінці жовчних кислот, а вони як раз будуються
з холестерина. Відбувається швидке витягування холестерина
із крові, а потім і з поверхні атеросклеротичних бляшок. Крім
того є інформація, що йодогранічні з`єднання морської капусти
сприяють розчиненню бляшок в судинах, покращують кров,
збільшується кількість гемоглобіну і еритроцитів.
При споживанні морської капусти відбувається м`яка фізіо
логічна стимуляція перістальтикі кишечника, відновлюється
правильний ритм харчо травлення і усуваються застійні
явища в ньому.
Метою нашої роботи було розширення асортименту страв,
збагачених йодом за рахунок добавки в них морської капусти.
Як бачимо із таблиці, хімічний склад опитних зразків при
введенні морської капусти має змінний вміст йоду суттєво
збільшувався і наближається до добової норми споживання.
На органолептичні показники морська капуста чуттєво впливу
не оказувала особливо в таких стравах , як вінегрет, запіканка,
квасоля з цибулею і борщ літній з бадиллям буряка.
Таким чином використання морської капусти для збагачен
ня страв йодом має сенс.

АМІНОКАРБОНІЛЬНА РЕАКЦІЯ У ФОРМУВАННІ
ЗАПАХУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Н. Самкова,
ІІ курс, група ТХ"21,
спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут,
В. М. Руденко,
д.т.н., професор, науковий керівник

Амінокарбонільна реакція вважається однією із фундамен
тальних у харчовій хімії і є об’єктом численних наукових дослі
джень. Експериментальні та теоретичні дані дослідження пере
бігу амінокарбонільної реакції мають загальне значення для
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хімії амінокарбонільної реакції зокрема і харчової хімії в ціло
му. Вони пов’язані з вирішенням фундаментальних проблем
харчової хімії — взаємозв’язку стану реакційної системи (зов
нішньому і внутрішньому) і її реакційної здатності для пояс
нення та завбачення наслідків відповідних перетворень, які
формують харчові якості продуктів.
Реакції, що відбуваються в процесі сахарамінного побурін
ня можна об’єднати у три послідовні стадії:
1. Початкова стадія: сахарамінна конденсація, перегрупу
вання Амадорі.
2. Проміжна стадія: дегідратація сахару, фрагментація са
хару, розпад амінокислот.
3. Кінцева стадія: альдольна конденсація альдегідамінна полі
меризація, утворення нітрогеновмісних гетероциклічних основ.
Згідно запропонованій схемі, початком реакції є приєднання
аміну до карбонільної групи з подальшим елімінуванням молеку
ли води і утворенням Nглікозиламінів. Останні зазнають перегру
пування Амадорі, які дають початок проміжній стадії — реакції
дегідратації сахару або його розкладу з наступною дегідратацією
фрагментів, що в цьому разі утворюються. Основними реакціями
кінцевої стадії побуріння вважають альдольну конденсацію і аль
дегідамінну полімеризацію, які призводять до утворення нітроге
новісних гетероциклічних основ та забарвлених полімерів.
В харчових системах гаряча обробка або зберігання на про
тязі тривалого часу призводить до розкладу Амадоріпродуктів
і утворенню численної кількості гетероциклічних сполук, які
формують аромат, запах та забарвлення оброблених продуктів.
Існує гіпотеза, що Амадоріпродукти руйнуються через 1,2
або 2,3енолізацію і від того, як буде здійснюватися розклад,
залежить утворення забарвлення та аромату, Вважають, що
барвоутворення відбувається головним чином через 1,2енолі
зацію, а важливішою для ароматоутворення є 2,3енолізація.
Доведено, що на тип енолізації впливають основність аміно
складової та рН середовища: в лужних середовища Амадоріпро
дукти (від сильних основ) віддають перевагу 2,3енолізації, тоді,
як в сильно кислих середовищах Амадоріпродукти (від слабко
основних амінокислот) зазнають, головним чином, 1,2еноліза
ції. Виходячи з таких уявлень, можна контролювати сполуки,
що відповідають за певний аромат і забарвлення, додаючи до хар
чової системи необхідні амінокислоти або Амадоріпродукти.
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Леткі сполуки, що утворюються в реакції побуріння, віді
грають центральну роль у формуванні аромату та запаху тер
мічно оброблених продуктів і є надзвичайно важливими для
їхньої органолептичної характеристики.
Серед досліджених продуктів особливу увагу привертають
гетероциклічні сполуки, які утворюються у великому різнома
нітті під час теплової обробки харчових продуктів і завдяки
своєму характерному запаху в значній мірі визначають аромат
і смак оброблених харчових продуктів.
Дослідження амінокарбонільної реакції має певний про
грес, проте хімізм процесу утворення сполук, що відповідають
за забарвлення і аромат харчових продуктів все ж залишається
ще не до кінця з’ясованим. Вивчення закономірностей перебі
гу реакції за певних технологічних умов дає можливість вирі
шувати проблему раціонального підбору реагентів (відповідно
вимогам) як для інгібування, так і для інтенсифікації процесу
утворення сполук, які впливають на забарвлення і аромат хар
чових продуктів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОНСЕРВАНТІВ
У ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ М’ЯСА
ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ
Е. Р. Старкова,
студентка магістратури, група ТПМ"1,
спеціальність «Технології зберігання,
консервування та переробки м’яса»,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
Ю. Г. Сухенко,
науковий керівник, д.т.н., профессор

Консерванти — це харчові добавки, що мають свій індекс,
який має бути на етикетці того або іншого продукту. Найбільш
поширеними з них в даний час є бензойна кислота і її солі та
сорбінова кислота і її солі, наприклад сорбат натрію.[1]
Існує думка, майстерно підігріта деякими засобами масової
інформації, що всі консерванти шкідливі. Насправді це не так.
Наприклад, консервуюча добавка Е 300 не що інше, як аскор
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бінова кислота, тобто чистий вітамін С. Завідуючий лаборато
рією харчових добавок кандидат медичних наук А. Н. Зайцев
відзначає, що консервант — речовина, пригноблююча життє
діяльність бактерій, і для консервації споконвіків використо
вується не лише теплова обробка, але і лимонна кислота, сіль,
цукор, оцет та ін. [3]
За допомогою додавання хімічних консервантів у їжу, мож
на добитися уповільнення або повного запобігання процесам
розвитку мікрофлори — бактерій, дріжджів, та подовжити
термін зберігання продуктів. Ефективність використання
хімічних консервантів залежить від їх концентрації, природи
і кислотності середовища. Можливе, застосування суміші
консервантів.[2]
Під консервантами розуміють речовини, що збільшують
термін зберігання харчових продуктів і захищають їх від псу
вання, викликаного мікроорганізмами.[1]
Хімічні консерванти повинні забезпечувати тривале збері
гання продуктів, не роблячи будьякого негативного впливу
на їх органолептичні властивості, харчову цінність і здоров’я
споживача. Ефективність дії конкретного консерванта зале
жить від його концентрації, рН, якісного складу мікрофлори
та ін. Жоден з відомих консервантів не є універсальним для
всіх продуктів харчування. Кожен консервант має свій
спектр дії.
Антимікробна дія консервантів посилюється у присутності
аскорбінової кислоти. Консерванти можуть надавати бактери
цидну (знищувати, вбивати мікроорганізми) або бактеріоста
тичну (зупиняти, уповільнювати зростання і розмноження мік
роорганізмів) дію.[1]
Однією з основних ознак гігієнічної регламентації хімічних
консервантів є їх використання в концентраціях, мінімальних
для досягнення технологічного ефекту.[2]
Застосування антимікробних речовин в нижчих дозах може
сприяти розмноженню мікроорганізмів. Це необхідно врахову
вати при розробці санітарних правил і норм для використання
харчових добавок.
Консерванти за вимогами ЄС повинні відповідати наступ
ним критеріям:
— ефективність проти широкого спектру мікроорганізмів;
— бактерицидний ефект;
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— бактеріостатичний ефект;
— розчинність усередині препарату, у воді або на поверхні
поділу фаз;
— сумісність з сировиною і пакувальними матеріалами;
— стабільність в широкому діапазоні значень рН;
— температурна стабільність;
— нетоксичність для людини і безпечність для довкілля.[3]
Література
1. Булдаков А. С. Пищевые добавки. Справочник. — СПб: Издво
«Vt», 1996 — 240 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІТАМІНОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ
В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ
К. О. Хомяк, Д. С. Желнінський,
ІІІ курс, група ТХ"31, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут,
О. К. Хлопяк,
ст. викладач, науковий керівник

Важко переоцінити вплив харчування на самопочуття і здо
ров’я людей, особливо в сучасних умовах масового застосуван
ня промислово приготовленої їжі з використанням досить ток
сичних, а часто просто шкідливих речовин. Правильний підхід
до пропаганди раціонального здорового харчування полягає
в тому, щоб навчити кожну людину самостійному правильно
му вибору здорового харчування.
З метою розширення асортименту здорової їжі ми проводи
ли дослідження по створенню паст з вітаміновмісними продук
тами. За основу взяли кисломолочний сир і використовували
різні натуральні рослинні добавки. Найкращі показники яко
сті на теперішньому етапі дослідження дала «Паста з листям
черемші і волоськими горіхами».
До складу цієї пасти входять: сир кисломолочний, сметана,
зелень кропу, листя черемші, оливки, волоські горіхи.
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В сирі міститься білок, що легко засвоюється; амінокисло
ти, що впливають на нормальну роботу нервової системи та
органів травлення; мінеральні речовини; лактоза; легкоплавкі
жири; ферменти; гормони; вітаміни; мінеральні речовини,
найважливіші — кальцій і фосфор, які входять в основу наших
зубів і нашої кісткової тканини, кальцій зміцнює і серцеві
м’язи. Також з сиром ми отримуємо такі елементи — магній,
залізо, фосфор. До складу сиру входять і вітаміни групи В, які
захищають нас від атеросклерозу.
Завдяки великому вмісту жиру сметана — вельми пожив
ний продукт, тому її рекомендують для харчування людям, що
страждають поганим апетитом і травленням. Сметана містить
вітамін А, вітамін Е і деякі вітаміни групи В; є значна кіль
кість жироподібних речовин — лецитину, який має важливе
значення для профілактики атеросклерозу.
У зелені кропу міститься вітамін С, каротин, нікотинова
і фолієва кислоти, а також багато цінних мікроелементів, такі
як солі кальцію, калію, заліза, фосфору. В листі кропу є аскор
бінова і нікотинова кислоти, каротин, тіамін, рибофлавін, а та
кож флавоноїди — кверцетин, ізорамнетін і кемпферол, вугле
води, пектинові речовини, набір мінеральних солей. У всіх
частинах рослини містяться ефірне масло, що додає їм специ
фічний запах, флавоноїди.
Листя, стебла і цибулини черемші мають сильний часнико
вим запахом завдяки вмісту глікозиду алліну та ефірного масла.
У рослині багато аскорбінової кислоти. Чим вище в горах росте
черемша, тим більший вміст вітаміну C в рослині. До складу
ефірної олії входять вініл сульфід, меркаптан і альдегід невста
новленої будови. Крім того в усіх частинах рослини є білок,
фруктоза, мінеральні солі, фітонциди, лізоцим, каротин.
Оливки багаті поліненасиченими жирними кислотами,
вітамінами і безліччю мікроелементів: калію, кальцію, фосфо
ру, марганцю, сірки, заліза, міді тощо. Вони надають ліку
вальну дію при артритах, подагрі, остеохондрозі — захворю
ваннях опорнорухового апарату. Кальцій, що міститься в них,
має важливе значення в зміцненні кісткової тканини, яка бере
участь в утворенні суглобів, а наявність марганцю допомагає
регулювати м’язовий тонус, підтримує нормальне функціону
вання сполучної тканини, і необхідний для відновлення клітин
суглобового хряща. Вітамін Е у великій кількості містяться
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в оливках. Ленолева кислота, що міститься в олії оливок,
сприяє швидкому загоєнню тканин при порізах, опіках; покра
щує координацію рухів і зір.
Волоські горіхи корисні при залізодефіцитній анемії, тому що
в їх ядрах містяться: залізо, мідь, кобальт, цинк. В них є також
марганець, цинк, що володіють цукрознижуючою дією. Волоські
горіхи містять антиоксиданти, які важливі як протираковий
засіб. У ядрах зрілих горіхів міститься багато жиру, білкових
речовин, понад 20 вільних незамінних амінокислот, а також віта
міни B1, B2, C, PP, каротин, ефірна олія, залізо, кобальт, йод,
дубильні речовини і дуже цінна фітонцидна речовина — юглон.
Таким чином розроблена нами паста містить багато пожи
вних речовин необхідних людям для забезпечення здорового
харчування. Вона може бути використана для різних верст на
селення. Обрана нами тема є актуальною і дослідження мо
жуть бути продовжені.

ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ
У ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Т. В. Шпак,
V курс, група ТХ"51с, спеціальність «Технологія харчування»
В. О. Ромоданова,
к.т.н., проф., науковий керівник

Всесвітня організація охорони здоров’я, усі розвинуті краї
ни визнали харчування одним з найголовніших факторів
забезпечення та покращення здоров’я людей. Останнім часом
у населення України спостерігається значне порушення струк
тури харчування, тому постало питання розширити асорти
мент продуктів функціонального призначення.
Хлібобулочні вироби є невід’ємною складовою повсякденно
го раціону харчування споживачів. Підвищення поживних влас
тивостей та біологічної цінності цих продуктів є актуальним
і своєчасним.
Відомо, що хлібопекарські властивості борошна визначають
за його газоутворюючою здатністю, кількістю і якістю клейко
вини, а також по об’єму хліба, стану й кольору м’якушки, тер
міном придатності до вживання.
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Молочну сироватку використовують, як білковий збагачу
вач та хлібопекарський покращувач, вона в повній мірі відпо
відає вимогам до функціональних властивостей харчових
інгредієнтів, має природне походження, безпечна та корисна
для здоров’я людини. Останні досягнення у способах перероб
ки і накопичення наукових знань щодо біологічних і функціо
нальних властивостей молочної сироватки підвищують інтерес
до її промислового використання. Так, сироваткові білки сти
мулюють імунну систему, знижують вміст холестерину актив
ніше, ніж казеїн. Крім того сироваткові білки мають низький
глікемічний показник, що дозволяє оптимізувати виділення
інсуліну і запобігти виникнення діабету другого типу.
Сироватка молочна — продукт переробки молока, який отри
мують під час виробництва сирів твердих, сиру кисломолочного.
В молочну сироватку переходять 50% сухих речовин молока,
при цьому 96% молочного цукру, 24,3% білків, в тому числі
22,5% казеїну та 96,0% сироваткових білків. У молочній сиро
ватці містяться всі незамінні амінокислоти. Аналіз сучасних
досліджень дозволяє зробити висновок, що сироваткові білки
мають підвищену біологічну цінність в порівнянні з казеїном та
еталонним білком. Слід зазначити, що молочна сироватка
містить білки, які за розчинністю вище в порівнянні з іншими,
крім того, ці білки краще зв’язують вологу через водневі зв’яз
ки, що важливо для отримання таких функціональних власти
востей хлібобулочних виробів, як набрякання та гідратація.
Таблиця — Фізико,хімічні показники сироватки
Найменування показника

Значення показника

Масова частка сухих речовин, %

5,0–6,2

Титрована кислотність, °Т

55–68

Активна кислотність, рН

5,5–6,0

Густина, кг/м3

1023

На підставі аналізу спеціальної літератури рецептури,
в яких використовують молочну сироватку, обмежена кіль
кість. Так, відомо, що її використовують у вигляді згущеної
з концентрацією 40% сухих речовин. Ми провели дослідження
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з використанням молочної сироватки з масовою часткою
сухих речовин 5,5% з під сиру кисломолочного (таблиця)
у технології виготовлення тіста для солодких булочок. При
замісі тіста воду частково замінили сироваткою в об’ємі 50%.
Наші дослідження довели, що присутність сироватки у тісті
прискорювала і покращувала процес бродіння і схожість тіста.
Тривалість випікання теж скоротилась. Готові вироби за орга
нолептичними показниками відрізнялися вираженим приєм
ним ароматом, смаком при їх вживанні, зовнішнім виглядом
та кольором в порівнянні з контролем, виготовленим за тради
ційною рецептурою, за консистенцією отримані зразки харак
теризувалися легкою пухкістю. Визначення вмісту сухих речо
вин у готовому виробі підтверджує, що при використанні сиро
ватки витрати борошна зменшуються при однаковому виході
продукту. При загально прийнятих умовах зберігання вироби
виготовлені з використанням сироватки зберігаються довше
і менш піддаються пліснявінню.

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАРШЕВИХ ВИРОБІВ
О. В. Щирська,
заступник директора — начальник
навчально"методичного відділу, к.тел. (067)946"06"26,
Інженерно"технологічний інститут,
М. М. Калакура,
к.т.н., професор, науковий керівник

Якість будьякого виробу являється головним показником
конкурентоспроможності. Істотно впливає на якість м’ясних
виробів якість початкової сировини. М’ясна сировина являє
собою сукупність різних білкових речовин, води, жирів, вугле
водів та солей. Колоїдні властивості м’ясної сировини проявля
ються сукупністю білкових речовин, води, жирів, вуглеводів,
солей. Технологічні її показникипроявляютьсявологоутримую
чою здатністю, консистенцією, рН, вміст сполучної тканини,
станом жиру. При тепловій обробці частина води та жирувідо
кремлюються у вигляді втрати маси. Тому у сучасних умовах,
при постійному здорожчані м’ясної сировини актуальним є зав
дання удосконалення якості м’ясних виробів зі стійкими техно
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логічними характеристиками та розширеним асортиментом.
Одним із шляхів удосконалення якості м’ясних виробів можна
виділити напрям введення сумішей структуроутворювачів
мікробного та рослинного походження.
Із м’ясноїсировини найбільшого попиту мають м’ясні січені
вироби. Основними технологічними вимогами м’ясних січених
виробів є дисперсний стан компонентів фаршу та зв’язаний стан
вологи і жиру впродовж всього технологічного процесу. Якість
і вихід м’ясних січених виробів визначається оптимальним роз
витком процесів волого та жирозв’язування під час приготуван
ня фаршу та його стійкості під час термічної обробки.
М’ясні січені вироби є гетерогенними системами, в яких воло
га має різні форми зв’язку з сухою речовиною. Багато чинників
впливають на стан вологи в виробах,такі як природа та кількість
інгредієнтів рецептури, попереднє механічне подрібнення, спів
відношення інгредієнтів, харчові добавки, спеції тощо. Поведін
ка зв’язаної вологи залежить від інтенсивності тепломасообмін
них процесів при тепловій дії, що в свою чергу обумовлюється
початковими характеристиками вологості фаршу. Кількість воло
ги обумовлює соковитість готового січеного виробу, консистенцію,
вихід готового продукту. При теплових процесах частина води
та жиру, зв’язані сирим фаршем, відокремлюються у вигляді
втрат маси.
Введення сумішей структуроутворювачів в рецептуру м’яс
них січених виробів впливає на функціональні характеристи
ки м’ясних систем та на якісні показники готових виробів:
набухання білків, зміну величини рН, збільшення вологозв’я
зуючої здатності, збільшення емульгуючої здатності, підви
щення в’язкості фаршу, покращення структури (консистенції
та соковитості), зниження вірогідності утворення більйонно
жирових набряків, зменшення усадки м’яса готового продукту,
підвищення виходу, інгибірування процесів окислення жи
рів.Комплексна емульгуюча суміш карагінану та камедігуара
забезпечує високий ступінь зв’язування води та емульгування
гетерогенних фаз м’ясної сировини, зменшує втрати під час
термообробки, стабілізує структуру готового виробу, забезпе
чує стійкість жирових систем.
Нові технології м’ясних січених виробів створювалися на
основі традиційної рецептури шніцелю (№ 607 «Збірника
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рецептур страв і кулінарних виробів»). В рецептури було внесе
но суміш з камедіксампану та гуару у кількостях 0,3 % та
0,5%до маси рецептурних інгредієнтів.
При дослідженні структурномеханічних властивостей фар
шів було встановлена оптимальна концентрація внесення
гідроколоїдної суміші, яка становить 0,3%, при цьому спосте
рігається покращення їх реологічних властивостей. При дослі
дження органолептичних показників готових виробів вста
новлено покращена текстура, акцентовані характерні смак та
аромат шніцелів.
При використанні суміші гідроколоїдів у рецептурах м’яс
них січених виробах технологічний процес залишається без
змін. Крім того перевагою застосування ксантановоїгуарової
камедей є простота їх внесення, здатність міцно зв’язувати
вологу та утримувати її після термообробки та розморожуван
ня. Також камеді ксантану та гуару володіють радіопротектор
ними властивостями, що дозволяє рекомендувати нові м’ясні
січені вироби до продуктів лікувальнопрофілактичного приз
начення.
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ПІДСЕКЦІЯ 13.2
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

МЕТОДИ АМАЛЬГУВАННЯ, ГРАВІТАЦІЇ
ТА ПРЯМОГО ВИЛУЖУВАННЯ В ОСНОВІ ПЕРЕРОБКИ
ЗОЛОТОВМІСНИХ РІДКИХ КОНЦЕНТРАТІВ
Олена Олександрівна Горова,
VІІ курс, група ЗНТ – 71(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
В. В. Малишев,
професор, д.т.н., науковий керівник

Метод амальгування вільного золота. Залежно від вмісту
крупного вільного золота і супутніх мінеральних форм, існує
ряд прийомів і методів переробки вказаних типів матеріалів.
Щодо золотокварцевих гравітаційних концентратів до остан
нього часу використовували метод амальгамування вільного
золота, у багатьох випадках здійснюваний з попутним дозмен
шенням матеріалу. Метод добре реалізується за наявності
в руді вільного високопробного золота. Для золота, що утво
рює асоціати з сульфідами металів, амальгамування практич
но не можна здійснити.
Гравітаційні методи. Гравітаційні сульфідні продукти збага
чують гравітаційними методами, наприклад, розділенням на
концентраційних столах. Процес здійснюють у декілька стадій,
кожна з яких супроводжується дозменшенням отримуваного
продукту. Досвід гравітаційного доведення концентратів відса
дження дає змогу отримати «золоту головку» із вмістом
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0,4…0,6% золота, яку направляють на плавку з флюсами. Для
малосульфідних і сульфідних концентратів ефективна комбіно
вана схема перезбагачення, заснована на гравітаційному дове
денні з подальшим перечищенням флотацією хвостів гравітації.
Прийоми прямого вилужування. Відомі прийоми прямого
вилужування золота з рудних концентратів ціануванням за
надмірного тиску кисню і підвищеного вмісту ціанідів у систе
мі, що можна реалізувати, наприклад, при автоклавному офор
мленні процесу. Використовували 30% розчин NaCN, темпе
ратура 30…35°С і активне перемішування протягом 17 годин
з подачею в пульпу кисню, витрата якого становила 10 l/min.
Золото і срібло, що накопичуються в ціанистих розчинах,
можна вилучати цементацією цинковим пилом, а також сорб
цією на активованому вугіллі або синтетичних сорбентах
з подальшою десорбцією у водні середовища і виділенням ме
талів з розчинів, наприклад, електрохімічним відновленням.
Ефективним виявилося застосування тіосечовинного кисло
го вилужування для вилучення золота з огарків відпалу суль
фідних концентратів флотацією, що забезпечило вилучення
металу на рівні 94…95%. Для виділення золота з тіосечовин
них розчинів можна використовувати такі прийоми: обробка
лугом з метою розкладання тіосечовинних сполук, цементація
золота і срібла алюмінієм, катодне відновлення металів, сорб
ція. Ускладнення, що перешкоджають упровадженню тіосечо
винного розчинення золота, пов’язані з непродуктивною
витратою реагенту через його окисне розкладання киснем пові
тря, а також його високу вартість (на 25% вищу, ніж NaCN).
Окрім ціанистих і тіокарбамідних середовищ при вилужу
ванні золота і срібла з рудних матеріалів, зокрема огарків
окисного розкладання, використовують водні розчини тіосуль
фату амонію в присутності сульфату двовалентної міді, а також
кисню повітря. Проведені укрупнені випробування аміачно
тіосульфатного вилужування для продуктів ряду родовищ.
Вилучення золота становило 95 %, срібла — 90 %.
Є інформація про використання окисного вилужування
золота та срібла з гравітаційних і флотацій концентратів міне
ральними кислотами та солями з використанням як окисника
молекулярного хлору, гіпохлориту, азотної кислоти, кисню.
Як комплексостворювачі для благородних металів використо
вували хлорид, нітратіони та ін.
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На підставі численних дослідних робіт для підвищення ефек
тивності переробки сульфідних золоторудних концентратів
запропоновано ряд методів їх підготовки: механоактивування,
бактеріальне розкладання основи, окисне випалення, а також
окисне випалення з подальшою плавкою огарків на мідний або
свинцевий сплави; плавка сирого (необпаленого) концентрату на
залізистий штейн; і, нарешті, окисне випалення з подальшим
вилученням золота з огарка методом хлоридовозгонки.

ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНОГО КАМЕНЯ:
ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ТА МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА
Ольга Іванівна Заблоцька,
Старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Т. М. Гладка,
доцент, к.х.н., науковий керівник

Зі збільшенням будівництва в Україні інтенсивно розви
вається виробництво будівельних керамічних виробів і мате
ріалів. На сьогоднішній день попит на керамічну будівельну
продукцію, особливо на штучні стінові вироби (керамічний
камінь, цеглу, блоки) перевищують пропозиції. Тому перед
промисловістю будівельних матеріалів поставлене важливе
завдання — розвиток виробництва ефективних будівельних
матеріалів багатофункціонального призначення.
Керамічний будівельний камінь являється розповсюдже
ним стіновим матеріалом, що дозволяє економити дефіцитні
матеріали: цемент, пісок, щебінь та інші. Також керамічний
камінь характеризується високою тепло — і звукоізоляцією.
Особливими перевагами будівельних керамічних матеріалів
являється: найменування дешевої сировини, в основному
глини; високі теплотехнічні властивості керамічних виробів;
екологічність керамічної продукції; висока комфортність жит
лових приміщень; виразність архітектурних форм.
Для забезпечення високоякісного керамічного каменю та
цегли постійно впроваджують нові технології, автоматизують
важкі механічні процеси, проводять заміну відпрацьованого
обладнання на нове більш ефективне.
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Із представлених на ринку підприємств стінової кераміки
з сучасним рівнем виробництва характеризується українське
підприємство з іноземними інвестиціями ЗАТ «Слобожанська
будівельна кераміка» (м. Ромни Сумської обл..).
Технічний рівень виробництва стінової кераміки на СБК дозво
ляє здійснювати подальше підвищення якості керамічних матері
алів, розширення асортиментів виробів шляхом спрямованого
регулювання їхніх властивостей. Технологічний процес вироб
ництва керамічних матеріалів є по суті процесом формування
й послідовної зміни їхньої структури. Останніми дослідженнями
експериментально доведена визначальна роль вихідної коагуля
ційної структури в процесі структуроутворення кераміки.
Для зміни ступеня досконалості коагуляційних структур
і регулювання властивостей керамічних мас на практиці зас
тосовуються наступні способи: зміна ступеня дисперсності
компонентів з метою розвитку їхньої питомої поверхні; шихту
вання для оптимізації хімікомінералогічного складу маси;
зміна взаємодії дисперсних часток з водою шляхом добавки
електролітів, поверхневоактивних речовин.
Значний інтерес для виробництва стінової кераміки предста
вляють також попутні продукти й відходи гірничодобувної про
мисловості. По орієнтовних підрахунках, у нашій країні щоріч
но направляється у відвали до 3 млрд. т розкривних порід
і попутних продуктів, що представляють невичерпні запаси
найціннішої сировини для виробництва керамічних матеріалів.
До основної сировини, для виробництва керамічних виробів
відноситься глиниста сировина. Визначено два види глинистої
сировини: каолінова, що утворюється при збагаченні сирови
ни, вивітрюванні основних порід, і глиниста, одержана при
збагаченні комплексних рідко металевих розсипів прибереж
номорського генезису.
Перспективним у плані вивчення й розробки складів мас для
одержання теплоефективної архітектурнооздоблювальної кера
міки є пошук нових видів польовошпатової сировини й викорис
тання відомої сировини при пластичному виробництві виробів.
Ринкова економіка вимагає розширення асортиментів виро
бів, їхньої колірної гами й фактури. Перспективним напрям
ком одержання оригінальної фактури й фарбування теплое
фективної кераміки є використання ангобіруваних покриттів
і механічне створення рельєфної поверхні.
288

та науково!технічний прогрес

Підсекція 13.2

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПОПИТУ НА ФАРФОРОВИЙ ПОСУД
Ольга Іванівна Заблоцька,
старший викладач кафедри хімії та новітніх
хімічних технологій, Інститут інженерних технологій
Університету «Україна», м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33

В сучасному керамічному виробництві в умовах ринкової еко
номії актуальною науковотехнічною метою є розробка та впро
вадження енергозберігаючих технологій керамічних матеріалів
з високими технічними і естетичноспоживчими властивостями.
До таких керамічних матеріалів відносять господарчопобутові
вироби. До них відносять вироби отримані з фарфорових мас, які
в результаті випалу при температурі в межах 1200–1400°С забез
печують отримання міцного щільноспеченого матеріалу білого
кольору.
Технічний рівень виробництва тонкої кераміки в наш час
значно відстає від сучасних вимог виробництва. Низький тех
нічний рівень виробництва, фізично й морально застаріле
обладнання, недостатній ступінь переробки маси не дозволя
ють розширити сировинну базу, використати полікомпонентні
суміші, на основі яких можливий синтез нових матеріалів із
заданими властивостями, що, у свою чергу, дозволило б розши
рити асортименти виробів, підвищити їхню якість.
В наш час іновації технологічного обладнання є одним із го
ловних діючих сил при модернізації керамічних виробництв.
Таким чином, в основі стратегії розвитку сучасного керамічно
го підприємства є пошук і використання іновацій як результат
вдосконалення підприємницької діяльності. А основною зада
чею виробників є випуск продукції, якість якої відповідає сві
товим стандартам.
Для виробництва тонкокерамічних виробів використовують
глинисту сировину, кварцеві породи, польовошпатову сирови
ну, доломіт, керамічнийбій та ін.. Але даної сировини не достат
ньо для виробництва господарчопобутового фарфору і тому дос
ліджуються можливості використання відходів та попутних
продуктів інших промисловостей.
Значний інтерес для виробництва тонкої кераміки пред
ставляють відходи гірничодобувної промисловості. По орієн
товних підрахунках, у нашій країні щорічно направляється
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у відвали до 3 млрд. т розкривних порід і попутних продуктів,
що представляють невичерпні запаси найціннішої сировини
для виробництва керамічних матеріалів.
Відходи й попутні продукти, що утворюються на гірничо
збагачувальних комбінатах, можна класифікувати в такий
спосіб: глинисті, кварцові, польовошпатові й інші металоутри
муючі вихідні продукти.
В Україні проводяться дослідження по використанню нової
вітчизняної сировини. Дослідження показали можливість
отримання фарфороподібних матеріалів з комплексом високих
експлуатаційних та естетикоспоживчих властитвостей сиро
винної бази при температурі термообробки до 1200°С. Впрова
дження технології низькотемпературного фарфору забезпе
чить суттєве зменшення енергоємності виробництва, надасть
можливість вітчизняним виробникам переваги та дозволить
покращити свої позиції на ринку фарфорового посуду.
Ринкова економіка вимагає розширення асортиментів виро
бів, їхньої колірної гами й фактури. Використання відходів
інших галузей промисловості та застосування нової сировини,
дозволяє розробляти склади мас, що характеризуються задани
ми властивостями, для виробництва тонкої кераміки й фарфоро
вих виробів. Створення нових підглазурних фарб, вдосконален
ня процесу декорування виробів із застосуванням автоматів тер
мопластичної деколі і фарб, які проникають в глазур і закріпля
ються при більш високих температурах випалу, дозволяють
значно розширити асортимент господарчопобутового фарфору.

НАНОТЕХНОЛОГІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО:
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Ольга Іванівна Заблоцька,
Старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33

Що змінила приставка «нано» в технології матеріалознав
ства? Щоб відповісти на це питання, були сформульовані слі
дуючі вихідні положення: нанотехнологія — це зближення до
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фундаментальних властивостей матерії; отримання маленьких
розмірів наноструктурних матеріалів може бути ефективним
тільки шляхом самоорганізації.
До нанотехнологічного матеріалознавства пред’явлені чоти
ри основні критерії: нанотехнологічні системи повинні вклю
чати компоненти, розміри яких лежать у діапазоні 1–100 нм;
матеріали і системи повинні мати функціональні особливості,
обумовлені їх нанорозмірами, наприклад, унікальними кван
товомеханічними властивостями; необхідно вміти контролю
вати властивості наносистем і надані їм ефекти — «вміти бачити,
вимірювати в нанометровому масштабі»; вміння інтегрувати
наноефекти і наноустановки в повноцінну функціональну сис
тему — нано, мікро, мілі — або метровому масштабі.
В наш час нанотехнологія проникла у всі сфери людської
діяльності і надає найбільш поширений список областей їх
застосування, основними з яких є: машинобудівництво – стій
кі покриття, фарби з наночастинками, самоочисні фільтри,
скло та ін; електроніка — ультратонкі бар’єрні шари і оксидні
плівки, самоорганізуючі молекулярні структури резистів для
наномасштабної топології; фармацевтика; матеріали — нано
структурні матеріали та покриття з унікальним поєднанням
фізикомеханічних властивостей.
Результати, які отримали в області розробки та досліджен
ня методів вимірювання та аналіза наноструктурних матеріа
лів і виробів нанотехнології проводяться за допомогою: ска
нуюча зондова мікроскопія — універсальний атомносиловий
і тунельний скануючий зондовий мікроскоп (СЗМ) з атомний
розширенням для матеріалознавства, хімії, біології, фізики,
мікроелектроніки; оптична трьохмірна (3D) мікроскопія; ви
соковакуумна скануюча зондова мікроскопія марки USМ1200/
USМ1300 LTSТМ з віброзахистом, термоізоляцією, додатко
вою аналітикою, наприклад, з рентгенівською фотоелектро
ною спектроскопією (РФС) і низькотемпературний скануючий
тунельний мікроскоп (СТМ); скануюча зондова мікроскопія
для системи утворення марки ЕSTM; вбудована технологічна
аналітика — спектрометри для проведення кристалографічних
досліджень поверхні з нанометровим розширенням і кіль
кісним хімічних аналізом за допомогою електроної пушки
з малою апертурою, вимірювання магнітних полів за допомо
гою датчика Холла, ядерного магнітного резонансу (NMR),
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магнітного потоку та ін.; для вимірювання механічних власти
востей (твердості, модуля Юнга і т.д.) наноструктурних матері
алів і тонких плівок застосовують наноіндентовану мікроскопію.
Наноструктурні матеріали, завдяки своїм унікальним власти
востям, дуже швидко набули свій розвиток у технологія матеріа
лознавства. В даний час прийнято розглядати декілька різновидів
наноматеріалів. Їх позначають як, наприклад, консолідовані
об’єкти, нанонапівпровідники, нанопористі структури, нанополі
мери, багаточисленні нанотубульрні об’єкти, нанобіоматеріали,
каталізатори і супромолекулярні стуктури, а також нанопорошки.
Різноманітними є як методи виготовлення матеріалів, так
і особливості їх структури. Незважаючи на різноманітність,
можна відмітити дві загальні проблеми, рішення яких відіграє
дуже важливу роль в розробці нових наноматеріалів з опти
мальними властивостями. Перш за все, це проблема розмірних
ефектів. Виявлення механізмів і ролі розмірних ефектів має
важливе застосування до всіх різновидних наноматеріалів.
Проблема стабільності наноматеріала дуже значима, бо зміна
наноструктури в термічних, хімічних, деформаційних і радіа
ційних полях може призвести до часткової або повної деграда
ції властивостей наноматеріалів.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА Ті (ІІІ)
В ХЛОРИДНО,ФТОРИДНОМУ РОЗПЛАВІ
Олексій Миколайович Ілюченко,
VІ курс, група НТ – 60 (М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Т. М. Гладка,
доцент, к.х.н., науковий керівник

На основі аналізу вольтамперних залежностей розплаву KCl –
– NaCl – TiCl3 в роботі відмічено, що аналіз вольтамперних
залежностей в координатах iр/V1/2V1/2 та лінійний характер
залежності величин пікових струмів від концентрацій дозво
лили встановити, що за високих швидкостей поляризації пере
заряд Ті (ІІІ) — Ті (ІІ) і розряд комплексів двовалентного тита
ну не ускладнені ніякими процесами і в досліджуваній області
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концентрацій трихлориду титану (до 10 % (wt.)) описуються
законом Фарадея. Автори зробили обгрунтований висновок,
що єдиною стійкою формою нижчих хлоридів титану в хлорид
ному розплаві є тривалентний титан. Проте, перебіг реакції
диспропорціонування в приелектродному шарі при електровід
новленні титану унеможливлює його використання як компо
ненту для електроосадження титану. Для стабілізації розпла
ву, який містить нижчі валентні форми титану, необхідна
зміна кислотноосновних властивостей середовища (напри
клад, введення фторидіона) так, щоб виключити реакцію дис
пропорціонування за рахунок зміни складу електрохімічно
активних часток або механізму їх електровідновлення.
Введення в хлоридний розплав, який містить тривалентний
титан, іонів фтору в кількості, яка відповідає мольночастково
му співвідношенню [Ti(III)] : [F–] > 1 : 2 веде до зменшення
величини пікового струму хвилі перезаряду Ті (ІІІ) ↔ Ті (ІІ),
пропорційно вмісту фторидіона в електроліті. При цьому, при
зменшенні струму хвилі перезаряду пропорційно зростає
струм хвилі розряду Ті (ІІ) ↔ Ті (0). По досягненні мольного
співвідношення [Ti(II)] : [F–] = 1 : 2, хвиля перезаряду на воль
тамперній кривій не спостерігається, і розряд комплексів три
валентного титану стає одностадійним. Одночасно зі зміною
механізму процесу відбувається зсув потенціалів хвиль у бік
електронегативніших значень.
Отримані експериментальні дані дозволяють зробити висно
вок, що зміна основності розплаву введенням у нього фторид
іона викликає утворення змішаних фториднохлоридних ком
плексів. Заміна іонів хлору в комплексі TiCl63– на фтор, який
має менший радіус, ніж хлор, приводить до зміцнення ком
плексу Ті (ІІІ) та зміни механізму його електровідновлення.
Враховуючи, що зміна механізму відбувається за мольночаст
кового співвідношення [Ti(IIІ)] : [F–] = 1 : 2, утворене ком
плексне угруповання титану має вигляд TiCl4F23–.
Хлориднофторидні комплекси титану знаходяться в рівно
вазі з компонентами розплаву:
TiF Cl 3– – TiF 3–x + yCl–.
(1)
x

y

x

Електровідновленню піддаються дисоційовані частки TiFx3–x,
концентрація яких в об’ємі розплаву менша за загальну кон
центрацію титану в електроліті, тобто в розплаві одночасно
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знаходяться два види часток – недисоційовані комплекси
TiFxCly3– і продукти дисоціації TiFx3–х. Збідніння приелектрод
ного шару в результаті розряду комплексів TiFx3–х приводить
до зсуву рівноваги реакції (1) у бік утворення електрохімічно
активних часток.
Підтвердженням наведеної схеми є залежність iр/V1/2 – V1/2,
яка дозволяє визначити вплив попередньої реакції на електро
відновлення. Аналіз залежності вказує на те, що зниження
швидкості поляризації приводить до зменшення впливу реак
ції утворення електрохімічно активних часток і відповідного
зростання струму. Екстраполяція кривої графіка залежності
iр/V1/2 – V1/2 на вісь iр/V1/2 відповідає умовам, коли струм виз
начається загальною концентрацією титану в розплаві.
Залежність потенціалу піку хвилі відновлення від швидко
сті поляризації, а також значення αn, рівне 0,95+0,1, свідчать
про сповільненість стадії переносу заряду. Коефіцієнт дифузії
титану дорівнює (3,0+0,4)10–5 m2s–1. Встановлено, що склад
комплексу титану, який існує в розплаві за надлишку іонів
фтору, виражається формулою TiF4Cl23–.

ПОСТІЙНОСТРУМОВЕ ТА УНІПОЛЯРНЕ
ІМПУЛЬСНЕ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТИТАНУ
Дмитро Олегович Кльон,
VІ курс, група НТ – 60 (М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Т. М. Гладка,
доцент, к.х.н., науковий керівник

Постійнострумове електроосадження здійснювали на стале
вих пластинах за 1023…1223 К, катодної густини струму
25…80 mА сm–2 протягом 1 h. Ефективності катодного струму,
виміряні для електролізів у 2,5 % (wt.) розчині Ті (ІІІ). Найви
щі ефективності (між 67 і 90%) отримали за 1073 K. За 1123 K
одержали найвищу ефективність (60%) для дуже низької
густини струму. За 1223 K ефективність завжди була нижче за
35%. Ці низькі ефективності струму, визначені за найвищих
температур, можна пояснити більшим вкладом відновлення К+
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у загальний струм, як показано раніше. Присутність великої
кількості конденсованого калію на внутрішніх стінках елек
тролізера підтверджує ці припущення. За 1073 К покриви були
суцільними, але шорсткішими і більш дендритними, ніж за
1023 К.
Поперечні перерізи осадів являють собою один шар чистого
Ті після електролізів проведених за 1023…1073 К і три шари
для електроосадження, проведеного за 1123…1173 К. Елек
троннозондовим мікроаналізом виявили, що вони складаються
з інтерметалічних сполук Fe2Ti (біля сталевої основи), FeTi
(проміжний шар) і чистий титан (зовнішній шар). Область Кір
кендала на межі поділу Fe2Ti/сталь, яка утворена завдяки
вищій швидкості дифузії заліза в титан, ніж навпаки, чітко
помітна на титановому осаді, отриманому за 1223 К. Ця
область дефектів характерна для щільноприлеглих покривів.
Наявність тріщин у титанових покривах, отриманих за 1223 К,
може бути зумовлена фазовим переходом титану з об’ємноцен
трованої кубічної до гексагональної кристалічної гратки за
1155 К під час охолодження. Морфологія покриву, отриманого
за 1023 К постійнострумовим нанесенням, показує, що ростуть
перпендикулярно до поверхні.. Нижчу ефективність катодно
го струму можна віднести до втрат дендритів під час електролі
зу і наступного відмивання.
Уніполярне імпульсне покривання полягає в періодичному
застосуванні катодної густини струму іk протягом часу τ і вим
кнення електричного живлення протягом часу τ0. В основному
використовували два методи:
⎛ τ ⋅ ik ⎞
⎟⎟
(І) зміна іk за сталих значень і іm ⎜⎜ =
⎝ τ +τ0 ⎠
(ІІ) зміна іk за сталого значення іm (τ +τ0).
В першому методі зростання іk веде до зростання τ0. Так як
і іk, і τ0 впливають на кристалізацію осаду, то не зрозуміло, роз
мір зерен є результатом змін іk чи τ0. Ми надали перевагу дру
гому методу, де τ0 не дуже змінюється. Було використано уні
полярне імпульснострумове електроосадження у 2,5 % (wt.)
розчинах Ті (ІІІ) протягом 3,5 годин, застосовуючи електролі
тичні параметри, які давали найкращі результати за постійно
струмового покривання: 1073 K і середній катодний струм іm
50 mА сm–2. Електроосадження здійснювали на сталевих
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пластинах. Значення густини імпульсного заряду іm (τ +τ0) = іkτ
і густини імпульсного струму іk становили 20…120 µС сm–2
і 75…200 mА сm–2, відповідно.
Виміряно ефективності катодного струму і морфологія
осадів, отриманих імпульснострумовим покриванням. Для
низького імпульсного заряду (20µС сm–2) покриви складаються
з дуже тонкого щільного титанового шару, вкритого численни
ми дендритами. Великі коливання в ефективностях струму,
очевидно, спостерігаються завдяки втраті дендритів протягом
електролізу та відмивання. Для вищих імпульсних зарядів
(70…120 µС сm–2) покриви товщиною від 50 до 150 µm є гладки
ми і добре прилягають до основи, дендрити інколи зустрічают
ся, проте в основному зосереджені на краях катодів. Ефектив
ність катодного струму за 120 µС сm–2 є вищою ніж за 75 µС сm–2
і не дуже залежить від імпульсної густини струму іk для тих
самих імпульсних зарядів. Ефективності струму, виміряні для
імпульснострумового покриття, вищі, ніж значення, отримані
для постійнострумового покриття.

ФІЗИКО,МЕХАНІЧНІ І ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТИТАНОВИХ ПОКРИВІВ
Олег Васильович Кротіков,
VІІ курс, група ЗНТ – 71(М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
В. В. Малишев,
д.т.н., професор, науковий керівник

Для густини імпульсного струму 75 mА сm–2 та імпульсному
заряді 75 µС сm–2 не відмічено впливу імпульсного заряду на
розмір зерен. Незначне зниження розмірів зерен можно спосте
рігати за зростання імпульсної густини струму. Всі осади явля
ють собою добре кристалізовані зерна розміру 75…125 µm. В усіх
випадках розмір титанового зерна для імпульснострумового
покриття вищий, ніж для постійнострумового на 30…60 µm.
Поперечні перерізи покривів, протравлених в 5% (wt.) розчині
HF протягом 60 s, виявляють характерну стовпчасту структу
ру осадів важкоплавких металів, отриманих електролізом
у розплавлених солях.
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Впливу параметрів імпульснострумового покриття на
мікротвердість титанових покривів не спостерігали. Середня
мікротвердість, виміряна в середині поперечного перерізу
осаду з навантаженням 25 g протягом 15 s (твердість за Вікер
сом), становить 145 ± 15 МPа. Ці значення нижчі за значення,
отримані для постійнострумових покривів (220 ± 20 МPа) і для
технічно чистих титанових анодів (мікротвердість за Вікерсом
225 ± 5 МPа), які мають менші зерна. Також було відмічено,
що мікротвердість осадів зменшуються з поверхні сталь/титан
до титанової поверхні, вказуючи на збільшення розмірів зерен.
Рентгенофазовий аналіз зразків імпульснострумових елек
троосадів титану, отриманих за імпульсного заряду
120 µС×сm–2, дає піки (002), (011) і (012). Орієнтаційні індекси
розраховано із залежності:

OI =

I hkl / ∑ I hkl

I ASTM hkl / ∑ I ASTM hkl

,

де Ihkl і I ASTM hkl — інтегральні інтенсивності з піку (hkl), отри
мані для титанових осадів і для титану випадкової текстури
відповідно. За низької густини струму титанові осади мають
випадкову структуру. Для 125 mА·сm–2 у покриві переважають
орієнтації (012) і (002), а для 175 mА·сm–2 переважає (012).
Хімічні аналізи титанових покривів виявляють нижчий
вміст заліза ((3…8) · 10–4 wt.%), ніж вихідна концентрація
заліза в анодах (1,68 · 10–2 wt.%), що підтверджує ефективність
електролізів для титанового очищення. Добре відомо, що при
сутність заліза в титані навіть у малих кількостях значно зни
жує корозійну стійкість покриву. Вміст кисню в електроосадах
(0,135 · 10–4 wt.%) нижчий, ніж в анодах (0,27 · 10–4 wt.%).
Виміряно поляризаційні криві сталі, технічного титану та
імпульснострумового титанового електропокриву в розчинах
5% (wt.) NaCl і 30% (wt.) HNO3 за кімнатної температури. Слід
відмітити, що титанові осади, отримані за імпульсного заряду
75 і 120 С сm–2 в розчинах NaCl і HNO3 поводять себе подібно до
технічного титану. Мікроскопічні дослідження поверхневих
шарів не виявили локалізованої корозії. Ці результати показу
ють, що імпульснострумові титанові електроосади, отримані за
таких самих умов, можна використовувати як антикорозійні
покриви. З іншого боку, висока густина анодного струму,
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виміряна для осадів, отриманих за 20 µС × сm–2 (електропо
крив 3) в розчинах NaCl допускають корозію основи. Відмічено
кілька «центрів атаки», які утворюються з існуючих в осаді
дефектів. Дійсно, відмивання дендритних осадів після елек
троосадження, звичайно, веде до руйнування дендритів,
а іноді — до одночасного усунення покриву. Такі осади не
забезпечують корозійний захист основи.
Таким чином, електроосадження титану на вуглецевій сталі
виконано постійнострумовим та уніполярним імпульсним
електролізами в розплаві K, Na // Cl, F – TiCl3. За постійно
струмового покривання найкращі ефективності, близько
85…95% отримані за 1073 K з катодною густиною струму
50 mА сm–2. Проте осади, які складалися з суцільного шару
чистого титану, були дендритними. За вищих температур
ефективності були нижчими (менше 60%) і покриви являли
собою інтерметаліди FeTi і Fe2Ti і область дефектів Кіркендала,
які погано зчеплені з осадами; уніполярні імпульснострумові
покриття за 1073 K з середньою густиною струму 50 mА сm–2
покращують морфологію осадів.

ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ КАТОДНИХ
ПРОДУКТІВ У ОКСИДНИХ РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ
LI2WO4,WO3, NA2WO4,WO3, К2WO4,WO3
Денис Сергійович Кульбашний,
VІІ курс, група ЗНТ — 71(М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Н. Ф. Кущевська,
професор, д.т.н., науковий керівник

Результати досліджень представлені у формі діаграми,
поєднаної з відповідною діаграмою плавкості, на якій розме
жовані області виділення на катоді металевого вольфраму,
його диоксиду та бронзи. Вплив концентрації WО3 в розплаві
вольфраму літію вивчали в інтервалі 0…80 mol. %. Зі збіль
шенням вмісту WО3 в розплаві вміст літію в бронзі зменшуєть
ся. За невеликих концентрацій WО3 (до 10 mol.%) відбуваєть
ся електроосадження WO2.
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Збільшення температури електролізу в інтервалі 1123…1273 К
за однакового складу електроліту і густини струму 5 · 10–2 А/сm2
призводить до незначного укрупнення кристалів і підвищення
вмісту літію в бронзі. За концентрації WО3 нижче 40 mol. %
з підвищенням температури електролізу починає осаджуватись
металевий вольфрам. При цьому, чим нижче концентрація WО3,
тим нижча температура початку осадження металу. За концен
трацій WО3 вище 40 mol. % осаджуються WO2 або бронзи.
З діаграми складу продуктів електролізу цієї системи,
видно, що область осадження бронз у ній значно ширше, ніж
в системі Li2WO4 – WO3, і зміщена в бік менших концентрацій
WО3. Область виділення металевого вольфраму зміщена в бік
низьких температур і великих концентрацій WО3. Як і у ви
падку розплавленої системи Li2WO4 – WO3, при електролізі
розплавів системи Na2WO4 – WO3 спостерігається глибше від
новлення вольфраму зі зменшенням концентрації WО3 в роз
плаві. Вміст натрію в бронзі при цьому збільшується. Однак,
при х > 0,93 натрійвольфрамові бронзи складу NaxWO3
нестійкі через сильне стиснення кристалічної гратки. Тому
при електролізі Na2WO4 – WO3 (<40 mol.%) дивольфраматіо
ни відновлюються не до бронз, а до WО2.
Зміна стійкості металу і бронз від концентрації WO3
пояснюється будовою і електрохімічною поведінкою цих роз
плавів. У разі осадження на катоді вольфраму або його оксиду
(IV) реакції їх взаємодії з розплавом мають такий вигляд:
xW + (6–4x)W2O72– + (7x–6) WO42–+ 6xMe ???еxWO3
xWО2 + (2–4x)W2O72– + (3x2)WO42–+2xMe ???еxWO3
Результати дослідження представлені на діаграмі, на якій
розмежовані області виділення металевого вольфраму і калій
вольфрамових бронз.
Як і в розчиннику Li2WO4 – WO3 і Na2WO4 – WO, глибшого
відновлення катодних продуктів досягають зменшенням вмі
сту WO3 і підвищенням температури електролізу. Згідно
з роботою, область складів калійвольфрамових бронз КxWO3
обмежена x <0,6. Тому при WO3 <30 mol. % бронзи взагалі не
утворюються. На відміну від попередніх систем WО2 на катоді
не виділяється. У всіх досліджених температурних інтервалах
виділяється металевий вольфрам.
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ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ КАТОДНИХ
ПРОДУКТІВ У ОКСИДНИХ РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ
МЕ2МО4–МОО3, NA2MOO4–MOO3
і NA2MOO4–NA2WO4–MOO3
Євген Петрович Левицький,
VІІ курс, група ЗНТ — 71(М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Н. Ф. Кущевська,
професор, д.т.н., науковий керівник

Ми вивчили вплив концентрації WO3 та катіонного складу
розплаву на склад катодних оcадів. Експерименти проводили
з розплавами Ме2WO4 (де Ме – Li, Na, K, Rb) за 1173 K і катод
ної густини струму 0,05 А/сm2. Встановлено, що за високих
концентрацій МоО3 в розплаві на катоді замість металу виді
ляється WO2. Гранична концентрація, за якої це відбувається,
зростає з 2,0 до 8,5 mol. % при переході від Li2WO4 до Na2WO4,
K2WO4, Rb2WO4 (тобто при збільшенні радіуса катіона лужно
го металу).
Таку залежність можна пояснити рівновагою між молібде
новим електродом і розплавом в області співосадження моліб
дену і його диоксиду:
2MoO42– + Mo «3MoO2 + 2O2–

(1)

Як видно з рівняння (1), імовірність осадження металу тим
вища, чим вища активність іонів О2– (тобто в розплавах з вели
ким радіусом катіона). Незалежно від катіонного складу роз
плаву за концентрації МоО3 нижче 1,0 mol.% на катоді виділя
ються сплави МоW (з вмістом W 1…5 at.%), за вищих (але
нижче граничної) концентрацій осаджується металевий моліб
ден. Таким чином, в розплаві на основі Li2WO4 інтервал кон
центрацій для отримання молібдену становить 1…2 mol.%,
в розплаві Na2WO4 – 1…4,5 mol. %, в розплаві К2WO4 – 1…7
mol. %, в розплаві Rb2WO4 – 1…8,5 mol. %.
На відміну від описаних вище систем у молібдатних розпла
вах не відбувається електровиділення молібдену. Як видно
з діаграми складу продуктів, у широкій області складів роз
плавів на катоді осаджується диоксид молібдену. Область виді
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лення натріймолібденових бронз невелика. Перелічені осо
бливості характерні також для розплавів систем Li2MoO4 —
MoO3 і K2MoO4 — MoO3.
Потенціал виділення катодних продуктів визначали з воль
тамперних кривих (потенціал, що відповідає точці перегину).
Потенціостатичний електроліз здійснювали за потенціалу на
50…75 мV негативнішого за потенціал виділення. Зі складів
продуктів електролізу видно (див. табл.), що в широкій області
складів розплавів Na2MoO4 – MoO3 і Na2MoO4 – Na2WO4 – MoO3 на
катоді осаджується диоксид молібдену. Молібден виділяється
лише в розплавах Na2MoO4 — Na2WO4, що містять 4 і менше
mol. % МоО3. Суцільні покриви молібдену отримані за
1073…1223 К і густини струму до 0,5 А/сm2. Однак, за 1073 К
можна отримати лише тонкі (до 5 m) шари молібдену, при
цьому погіршується міцність зчеплення осаду з основою. Добре
зчеплені рівномірні беспористі покриви отримані за 1173 К
і густини струму 0,01…0,15 А/сm2. Швидкість осадження
молібдену в досліджуваному інтервалі густин струму cтано
вить 10…45 m/h, вихід молібдену за струмом у вигляді покри
ву — до 98%. Добре зчеплені з основою покриви отримані на
графіті, нікелі, міді, молібдені, вольфрамі, різних сталях.
Таким чином, аналіз наведених експериментальних даних
дає змогу зробити висновок, що у вольфраматномолібдатних
розплавах можна реалізувати оборотні багатоелектронні рівно
ваги за участю оксидних форм молібдену і вольфраму (VI).
Механізм і кінцевий продукт їх електровідновлення залежать
від кислотноосновних властивостей розплаву. Розмежовані
області виділення молібдену, вольфраму, їхніх сплавів, дио
ксидів і бронз, залежно від умов електролізу.
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МЕТОДИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ
ТА ПІРОМЕТАЛУРГІЇ В ОСНОВІ ПЕРЕРОБКИ
ЗОЛОТОВМІСНИХ РУДНИХ КОНЦЕНТРАТІВ
Сергій Михайлович Левков,
VІІ курс, група ЗНТ — 71(М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
В. В. Малишев,
професор, д.т.н., науковий керівник

Метод електрохімічного окиснення. Метод електрохімічно
го окиснення сульфідних мінералів у лужному середовищі
полягає в тому, що кисень у систему не подають ззовні, а він
утворюється при анодному розкладанні гідроксидіонів. Швид
кість вилужування мінералів у конкретних умовах визначаєть
ся конструкцією електролізера, інтенсивністю утворення
кисню на одиницю об’єму розчину, густиною струму на аноді,
гранулометричною характеристикою матеріалу і щільністю
суспензії. В оптимальних умовах електрохімічного розкладу
розклалося 72…87 % арсенопіриту і 45...53 % піриту. Вміст
золота в хвостах ціанування кеків розкладу був на рівні пере
робки концентратів за схемою випалення — ціанування огар
ків. Розчини електрохімічного вилужування після очищення
від миш’яку і сірки можна повертати назад у процес без зни
ження їх хімічної активності.
Пірометалургічний спосіб переробки концентратів. З відомих
способів переробки концентратів, які містять платиноїди, найпо
ширенішим є пірометалургічний, суть якого — збирання благо
родного металу в колекторі. Ця технологія дає змогу за мінімаль
них затрат отримати продукт, який містить 70…90% золота,
в якому також концентруються платиноїди і срібло. Встановлено,
що оптимальним є співвідношення концентрат/колектор
100/(14…20). При чотирикратному оберті мідного колектора кон
центрація золота в ньому зростає до 19,8%, срібла — до 2,2%,
платини — до 1,1%, паладію — до 0,9%. Загальне вилучення Au
становить 96%, Ag — 92%, Pt i Pd — по 93%. При виборі апарата
для промислових плавок слід урахувати, що температура розпла
ву має бути 1200…1250°С, тривалість відстоювання шлаку —
20–35 min, загальна тривалість плавки — 50…60 min.
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Бактеріальне вилужування. Останнім часом ведуть активні
дослідження і впровадження чанового бактеріального вилужу
вання концентратів кольорових і благородних металів з метою
розкладання золотоносних сульфідних і сульфідномиш’яко
вих мінералів. Регулювання pH розчину, температури пульпи,
розмірів часток початкового концентрату, концентрації кисню
і вуглекислого газу і живильних речовин забезпечує зміну
швидкості вилужування сульфідів у широких межах. Усі тех
нології безпосередньо включають бактеріальне розкладання
сульфідних і миш’яковмісних мінералів, очищення бакте
ріальних розчинів після вилужування з використанням їх
в обороті та ціанування кеків, вилужування. Процес бакте
ріального вилужування проводиться в одну або дві стадії
в пачуках з різною інтенсивністю перемішування. Умови
вилужування такі: співвідношення твердої та рідкої фаз — 1:5,
розмір концентратів — 90…95% клас — 0,074 mm, температу
ра — 28…35°С, pH пульпи — 2,2…1,7. Регенерацію відпрацьо
ваних бактеріальних розчинів проводять нейтралізацією їх
вапняним молоком до pH = 2,8 : –3,2. Ступінь окиснення арсе
нопіриту після 60…120 h бактеріального вилужування досягає
80…90%.
Схема переробки високомиш’яковистого золотовмісного
концентрату включає дві стадії бактеріального вилужування.
Після першої пульпу піддають класифікації за класом 40 µm
з виділенням готового для ціанування продукту, вихід якого
становить 25…30 % від початкового живлення. Після другої
стадії вміст миш’яку в кеку вилужування становить 1,3…1,4%
(9...10% миш’яку в початковому концентраті). Вилучення
сульфідного миш’яку при цьому досягає 85…90 %. При ціану
ванні залишків бактеріального вилужування вилучення золо
та становить 90...91% проти 10% без попереднього бактеріаль
ного розкладу концентратів.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ,ХІМІКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Лукашенко Тетяна Федорівна,
доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій
Інституту інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33

Актуальним завданням освіти нашого сьогодення є підготов
ка конкурентоспроможної особистості, здатної до сприйняття
глобалізаційних і євроінтеграційних процесів, до функціону
вання в нових соціальноекономічних і соціокультурних пере
твореннях з урахуванням сучасних поглядів щодо спільної ево
люції людини і природи (коеволюції). Тож не відмовляючись
від національних особливостей і інтересів, ми в Україні повин
ні взяти кращий досвід зарубіжжя щодо зазначених проблем
і адаптувати його до національного ґрунту. Зокрема це стосу
ється підготовки фахівців, які мають бути компетентними в га
лузі питань екології.
Разом з тим сьогодні ми спостерігаємо суперечності між рів
нем підготовки інженерівхіміків з екологічних питань і вимо
гами сучасної практики. Криза в екологічній освіті зумовлена
невідповідністю результатів поставленим цілям. Зокрема:
невідповідністю програмних вимог до інженерахіміка, з одного
боку, — з іншого, практично виявленим досвідом екологічної
компетентності студентів за браком цілеспрямованої організа
ції екологічної підготовки. Потреба розв’язання виявлених
суперечностей зумовили необхідність дослідження проблеми
«Формування екологічної компетентності майбутніх інжене
рів хімічних спеціальностей в процесі навчання екологічної
хімії», необхідність розробки змісту спецкурсу «Екохімія»,
впровадження сучасних форм і методів з метою його засвоєння
та формування екологічної компетентності випускника ВНЗ
для зазначеного фаху.
Поняття компетентності в педагогіці набуває поширення
у зв’язку із запровадженням нових освітніх стандартів і роз
глядається як важливий показник навчальних досягнень
учнів та студентів. Аналіз сучасних публікацій свідчить, що
в переліку ключових компетентностей, як і у структурі понят
тя «життєва компетентність» екологічний аспект недостатньо
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представлений. А екологічна компетентність, як показник
якості екологічної освіти, тільки останнім часом набуває чин
ності. Основою екологічної компетентності, підґрунтям для її
формування як цілісної якості є відповідні знання та вміння.
Екологічна компетентність включає вміння застосовувати
набуті знання, практичну діяльність і поведінку щодо їх вико
ристання та майже тотожна «екологічній культурі особисто
сті». Умовою успішного формування екологічної компетентності
студентів є застосування форм і методів педагогічного впливу,
що включають експеримент і науковий пошук (особливо на
магістерському рівні), розвивають інтелектуальні вміння (ана
ліз, синтез, умовиводи тощо), здатність критично осмислювати
явища, інформацію та досвід, знаходити і обґрунтовувати варі
анти вирішення екологічних проблем.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ,ХІМІКІВ
Лукашенко Тетяна Федорівна,
доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій
Інституту інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33

У «Програмі дій» з реалізації положень Болонської деклара
ції в системі вищої освіти і науки України наголошено на ство
ренні системи визначення рівня компетентності випускників
вищих навчальних закладів та розробці методів об’єктивного
оцінювання рівня компетентності фахівців різних освітньо
кваліфікаційних рівнів в Україні. Особливу роль у виконанні
цього завдання відіграють вищі навчальні заклади, оскільки
в них створюються необхідні умови для вільного розвитку, фор
мування стійкої екологічної позиції та професійної компетент
ності кожного студента. Разом з тим практика викладання еко
логічної інформації у ВНЗ не завжди відповідає положенням
Болонської декларації, що викликає відповідні суперечності.
Проведений нами аналіз психологопедагогічних джерел
щодо формування екологічної компетентності майбутніх інже
нерів дозволив підтвердити три основні напрямки розгляду
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цієї проблеми: особливості підготовки кадрів інженерного про
філю; обґрунтування необхідності екологічної освіти та еколо
гічного виховання і мислення; теоретикометодичні засади
формування екологічної компетентності особистості.
Використання новітніх та високих технологій в сучасних
умовах і водночас збільшення шкідливих викидів в атмосферу
та водойми, незадовільний розвиток технологій вторинної пере
робки сировини зумовлюють нові та високі вимоги до професій
ної компетентності інженерів і особливо інженерів хімічного
профілю. Підготовка інженерахіміка, який здатний до здій
снення професійної діяльності, безумовно пов’язана з форму
ванням його екологічної компетентності. Останнє передбачає
спроможність фахівця брати активну участь у подоланні еколо
гічної кризи, вимагає вміння нівелювати шкідливий вплив від
ходів хімічних виробництв, запобігати надзвичайні екологічні
ситуації, а в разі потреби, вміти їх ліквідовувати. Екологічна
криза, в свою чергу, спонукає до переосмислення відносин
у трикутнику «природа — людина — суспільство» і пошуку
шляхів їх гармонізації.
Проте у проаналізованих дослідженнях не виявлено робіт,
присвячених формуванню екологічної компетентності саме
інженерівхіміків. Адже хімічна промисловість завдає великої
шкоди довкіллю. Результати аналізу зазначених вище джерел та
фактів зростання загрози стану довкілля засвідчують, що питан
ня формування екологічної компетентності інженерівхіміків
потребують подальшого вивчення та розвитку, зокрема в напря
мі дослідження дидактичних умов формування екологічної ком
петентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей.
Водночас у педагогічній науці і практиці процес формування
екологічної компетентності майбутніх інженерівхіміків потре
бує з’ясування саме цих умов. Сьогодні виникла необхідність
розв’язання суперечностей, які об’єктивно мають місце в теорії
та практиці навчання. Основні з них — це невідповідність:
а) вимог, що висуваються до інженерахіміка як суб’єкта
здійснення екологічно безпечної діяльності, запропонованих
програмами навчального змісту, з одного боку, та рівнем про
фесійної підготовки студентів зазначеного фаху, — з другого;
б) практично виявленого досвіду екологічної підготовки
майбутніх фахівцівхіміків та браком цілеспрямованої органі
зації екологічної підготовки;
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в) необхідністю розробки й впровадження сучасних ефек
тивних форм і методів навчання з метою формування екологіч
ної компетентності, з одного боку, та з другого, — надлишком
застарілих підходів до навчання фахівцівхіміків в системі
освіти інженерів.

СПЕЦКУРС «ЕКОХІМІЯ», ЯК НЕОБХІДНІСТЬ
РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ТЕОРІЇ
І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ,ХІМІКІВ
Лукашенко Тетяна Федорівна,
доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій
Інституту інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33

Необхідність розв’язання виявлених суперечностей обумо
влює доцільність введення спецкурсу «Екохімія» і розробки
відповідного посібника.
Аналіз нормативних джерел вказує на те, що намагання
змінити екологічну ситуацію засобами освіти, зокрема вищої,
з’явилися наприкінці ХХ ст. У 1990 році було прийнято спільну
постанову Міністерства освіти України та Державного коміте
ту природи України — «Про стан екологічної освіти в системі
Мінвузу України» від 24.04.1990 р., де йшлося про необхід
ність розширення державної підготовки фахівців екологічного
напряму, які були б озброєні знаннями щодо взаємодії суспіль
ства і природи та шляхи їх оптимізації. Через рік Міністер
ством освіти України було запропоновано запровадити курс
«Основи охорони навколишнього середовища» як базову дис
ципліну для всіх спеціальностей вищих навчальних закладів.
Цього ж року Міністерство вказало на необхідність введення
курсу «Основи соціоекології» для студентів інженернотехніч
них спеціальностей, а в 1992 році було затверджено програму
розраховану для всіх спеціальностей вищих навчальних закла
дів України.
Про посилення інтересу держави до проблем екології свідчить
ряд державних документів: «Про викладання соціальногумані
тарних дисциплін» (19.05.1993), «Про викладання курсу основи
соціології» (30.06.1993) та цілим рядом інших циркулярів.
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В 1994 році було задекларовано вивчення курсу «Основи
екології», загальним обсягом 54 години. Але досягнення кін
цевої мети екологічної освіти можливе лише за умови введення
нових спеціалізованих екологічних курсів, поглиблене вив
чення ряду предметів. Такий підхід, на думку вчених, сприя
тиме формуванню екологічної свідомості, яка відповідатиме
позитивному ставленню до навколишнього природного середо
вища. Наявність екологічних аспектів практично в усіх дисци
плінах, які викладаються у школі та ВНЗ, є досить вдалою
передумовою для формування екологічної культури.
Під час підготовки фахівців хімічного профілю вивчаються
такі екологічні дисципліни як «Основи екології», «Безпека
життєдіяльності», проте нема курсу, в якому були б висвітлені
питання впливу окремих хімічних елементів та їх сполук на
здоров’я людини. Тому при розробці змісту навчального посіб
ника спецкурсу «Екохімія» для того, щоб його висвітлення
було ефективним ми вважаємо, що треба дотримуватись таких
критеріїв, а саме: зміст має бути науково обґрунтованим; сучас
ним щодо висвітлення відомостей; об’єктивним (точно переда
вати факти, враховувати побічні результати, можливі наслід
ки); цілеспрямованим (дозволяти послідовно і рівномірно
підвищувати якість екологічних знань відповідно до рівня нав
чальних можливостей студентів); систематичним (забезпечу
вати горизонтальний і вертикальний зв’язок інформаційної
структури, повторювати ключові поняття для закріплення їх
у пам’яті і забезпечувати постійне залучення уваги до основ
них положень екологічної концепції, з поступовим перетво
ренням знань у внутрішні переконання).
Крім того, зміст навчального посібника спецкурсу для сту
дентів хімічних спеціальностей повинен, на нашу думку, базу
ватися на соціальноекономічному підході до розгляду еколо
гічних проблем, який охоплює як глобальні, так і національні
екологічні проблеми.
Процес формування екологічної компетентності майбутніх
інженерівхіміків має свою специфіку. Адже майбутнім хімі
кам необхідно не стільки повідомити про стан природних ком
понентів у результаті антропогенного впливу, скільки показа
ти можливості уникнути негативних наслідків цього впливу.
Тому введення до навчального процесу викладання спецкурсу
«Екохімія» є нагальною проблемою.
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КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ МОЛІБДЕНОВИХ
І ВОЛЬФРАМОВИХ ПОКРИВІВ В ВОЛЬФРАМАТНО,
МОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВАХ ЗМІНОЮ СКЛАДУ
АТМОСФЕРИ НАД ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЮ ВАННОЮ
Олександр Вікторович Масленко,
VІ курс, група НТ — 60 (М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
Д.BМ.Я. Брускова,
доцент, к.х.н., науковий керівник

Раніше ми встановили, що молібденові і вольфрамові осади,
отримані електролізом вольфраматномолібдатних розплавів,
мають великокристалічну структуру. Внаслідок цього вже за
товщини 100…200 µm осади стають шорсткими. Ми спробува
ли подрібнити зерна в осаді введенням вуглекислого газу
в атмосферу над ванною.
Заміна повітряної атмосфери на інертну (аргон) практично не
впливає на структуру і розміри зерен оcадів. У обох випадках
осади не текстуровані або мають дуже слабку текстуру <111>.
Єдиною відмінністю є гладші грані зерен поверхні у ванні з атмо
сферою інертного газу. Цю схожість структур можна пояснити
так: у рівноважному з металевим молібденом (вольфрамом) роз
плаві важкоплавкий метал присутній у вигляді кисневмісних
аніонів з найвищим ступенем окиснення і розчинність кисню
у вольфраматномолібдатних розплавах мала. Тому заміна повіт
ря на аргон не привносить в розплав нових компонентів і прак
тично не впливає на вихід за струмом.
Введення вуглекислого газу в атмосферу над ванною приз
водить до здрібнення зерен молібденових і вольфрамових
осадів. Зерна в них стають значно дрібнішими. Підвищення
парціального тиску СО2 при електролізі розплаву Na2WO4 —
Li2WO4 — 10 mol. % WО3 за 1023 К призводить до перероджен
ня у вольфрамові порошкові осади та співосадження порошків
вуглецю на катоді.
Підвищення температури знижує вплив СО2 і за 1173 К
суцільні осади молібдену і вольфраму були отримані за атмо
сфери над ванною, що містить до 100 % vol. СО2. Проте, за цієї
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температури з розплаву Na2WO4 – WО3 вуглець на катоді (до
1 mas. %) виділяється за атмосфери, що містить 25 vol.%
вуглекислого газу. Імовірно, це пов’язано з більшою «основні
стю» розплаву, що містить вольфрамат натрію. Активність
іонів кисню в ньому за однієї й тієї ж концентрації WО3 вище,
ніж в розплаві Na2WO4 – Li2WO4.
Оскільки в реакції відновлення дивольфрамат йона W2O72– +
+ 12e → W + 7O2– на один утворений іон, О2– витрачається 12/7
електрона, а в реакції відновлення вуглекислого газу: СО2 + 4е →
→ С + 2О2– – 2 електрони, то підвищення активності іонів О2–
в розплаві викликає менший зсув потенціалу виділення вуглецю
в негативну область, ніж потенціалу виділення вольфраму.
Це, у свою чергу, сприяє осадженню вуглецю на катоді. Спі
восаджуваний вуглець виступає як пасиватор, блокуючи ріст
зерен і здрібнення осаду. Суцільні осади молібдену (вольфра
му) мають стовпчасту структуру (навіть за 60…70 vol.% СO2
над ванною). Мікротвердость осадів зростає при введенні
вуглекислого газу в атмосферу над ванною.
У хлоридних розплавах пасиватором є не лише вуглець, але
і О2–, утворюваний за відновлення CО2. Він взаємодіє в розпла
ві з іонами важкоплавкого металу з утворенням оксикатіонів,
які, відновлюючись на катоді до нижчих оксидів, разом з вуг
лецем включаються в катодний осад.
Введення СО2 в атмосферу над вольфраматномолібдатнимі
ваннами змінює структуру поверхні (рис. 3а) і текстуру осадів.
Наприклад, за 1123 К (особливо це помітно за 1273 К) і 10…40
vol.% СO2 зерна в осадах набувають переважно орієнтації з віссю
<100>, перпендикулярною основі. Подрібнення структури
осадів під дією атмосфери вуглекислого газу дозволяє отримати
осади молібдену або вольфраму завтовшки близько 1…1,5 mm.
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КАТАЛІЗАТОРИ РЕАКЦІЙ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСАХ ВИРОБНИЦТВА ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
З РОСЛИННИХ ОЛІЙ І ТВАРИННИХ ЖИРІВ
М. М. Муштрук,
аспірант,
В. Ю. Сухенко,
к. т. н., доцент
Ю. Г. Сухенко,
д. т. н., професор, науковий керівник

Національний університет біоресурсів і природокористу
вання України.
Широкомасштабне промислове виробництво дизельного біо
палива в Україні тільки розпочинається. На ринку періодично
з’являється ряд нових каталізаторів для виробництва дизель
ного біопалива. Іноді їх ефективність сумнівна, а отримане біо
паливо не відповідає існуючим вітчизняним і зарубіжним
стандартам якості. Теоретичні і практичні засади класифіка
ції і умов використання каталізаторів у виробництвах дизель
ного біопалива досліджені недостатньо.
Каталізатор — речовина, яка збільшує швидкість хімічних
реакцій (найчастіше знижуючи енергію активації реагентів),
а сама, після проходження реакції, залишається хімічно не
змінною і в тій же кількості, що й до реакції. На молекулярно
му рівні каталізатори вступають в хімічну реакцію в одних
елементарних актах і відновлюються в інших. При практично
му застосуванні ці речовини все ж зазнають змін внаслідок різ
номанітних побічних процесів.
Каталізаторами можуть бути різні речовини і в любому
агрегатному стані (твердому, рідкому та газоподібному).
Основними їх характеристиками є каталітична активність та
вибірковість дії. Каталізатори, які прискорюють плин хіміч
них реакцій в сотні і навіть тисячі разів називають позитивни
ми, а ті, які уповільнюють перетворення реагентів, називають
негативними (інгібіторами) [1]. Саме явище зміни швидкості
хімічної реакції під впливом каталізатора називають каталі
зом, а реакції, що відбуваються під впливом каталізатора —
каталітичними.
Вибір якісного каталізатора має важливе значення для
сталого проходження процесу переестерифікації рослинних
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і тваринних жирів у дизельне біопаливо. Вченими досить ретель
но досліджені лужні, кислотні, гомогенні, гетерогенні, фермен
тативні та інші каталізатори. Лужні каталізатори, такі як гід
роксид натрію і калію, найчастіше використовують у процесах
виробництва дизельного біопалива, тому що вони ефективні при
відносно низьких температурах реакцій. Кислотні каталізатори
використовують рідше, через деяку уповільненість їх дії.
Основними перевагами використання кислот і гетерогенних
(твердих) каталізаторів є їх відносно низька вартість, і, в дея
ких випадках, задовільна продуктивність, але вони інтенсифі
кують переестерифікацію жирів за наявності значного над
лишку алкоголю, що може призвести до технічних труднощів
при його регенерації і очищенні палива. Недоліком гомоген
них каталізаторів є їх висока чутливість до наявності у жирах
вільних жирних кислот (ВЖК) та води, в результаті чого реа
генти омилюються. Лужні каталізатори краще підходять для
переестерифікації тригліцеридів, а кислотні — для естерифі
кації ВЖК [2].
Загальною перевагою гетерогенних каталізаторів є можли
вість їх повторного використання та простота відокремлення
від продуктів реакції. Крім того, вони не утворюють мила,
дають більшу продуктивність, а також спрощують очищення
гліцерину (99% чистого гліцерину проти 75% при гомогенно
му каталізі). Вони мають високу стійкість до води і ВЖК, які
зажди присутні у сировині. Разом з тим, застосування гетеро
генних каталізаторів у виробництвах дизельного біопалива
вимагає більших енергозатрат, ніж при використанні гомоген
них каталізаторів, зокрема, забезпечення високої температури
і тиску для проходження реакції [2].
Перспективними є технології виробництва біопалива, зас
новані на використанні ферментного каталізу, при якому реа
лізуються більш помірні умови реакції, застосовуються нижчі
спирти, забезпечується простіше відновлення продуктів реак
ції і краща сумісність процесу з навколишнім середовищем,
у порівнянні з застосуванням хімічних каталізаторів (гомоген
них чи гетерогенних). Разом з тим, собівартість ліпази, яка
є найбільш вивченим і перспективним каталізатором у реакції
переестерифікації жирів, на порядок вища, ніж лужних ката
лізаторів. Тому технології з використанням ферментів все ще
перебувають на стадії дослідження та оптимізації процесів.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДИЗЕЛЬНОГО
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Ріст цін на енергоносії змушує людство переходити до зас
тосування нових джерел енергії. Біодизель — це метилові ефі
ри жирних кислот рослинних олій, або тваринних жирів.
Існуючі технології його отримання мають ряд недоліків, які
зменшують вихід і якість палива. Покращити процес вироб
ництва палива можна застосувавши для його інтенсифікації
гідродинамічну кавітацію.
При виникненні кавітації об’ємна концентрація бульбашок
доходить до 1010 на кубометр реагуючої суміші. При колапсі
кожної з них створюються локальні тиски до 100 МПа, а тем
пература навколо бульбашки підвищується до 500...600°С.
Питома енергетична дія впливу на оброблюване середовище
складає приблизно 104...105 кВт/м3. Внаслідок цього створю
ються умови для перебігу гідромеханічних, фізичних та хіміч
них процесів, які зазвичай ускладнені або неможливі [1].
Кавітаційна дія сприяє зміні молекулярної конфігурації
жирів, прискорює реакцію переестерифікації, а естери, після
закінчення процесу, повністю відповідають вітчизняному та
європейському стандартам [2].
Переестерифікацію жирів здійснювали в лабораторному
кавітаційному реакторі (рис.1)
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Рис. 1. — Схема (а) і загальний вигляд (б) кавітаційного реактора:
1 — місткість з нагрівачем, 2 — кран, 3 — насос, 4 — кран,
5 — корпус (прозорий), 6 — діафрагма, 7 — кран.

Реакційна суміш жиру, метанолу і каталізатору нагріваєть
ся у місткості 1 до температури 60–65°. Потім, за допомогою
насоса 3, вона перекачується через кавітатор 5 з діафрагмою 6,
за якою утворюється кавітаційна каверна і відбуваються всі
гідродинамічні ефекти для утворення дизельного біопалива.
Висновки
1. Запропонований спосіб інтенсифікації процесу переесте
рифікації тригліцеридів жирів у дизельне біопаливо з викори
станням кавітаційних ефектів.
2. Розроблений, виготовлений і апробований кавітаційний
реактор для виробництва дизельного біопалива
3. Кавітаційне змішування компонентів у реакторі (у порів
нянні з механічним) збільшує вихід палива на 5–7%.
4. Якість палива відповідає вимогам європейського (EN —
14214), американського (ASTM D — 6751) та вітчизняного (ДСТУ
6081:2009) стандартів.
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МОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВАХ ЗАСТОСУВАННЯМ
НЕСТАЦІОНАРНИХ СТРУМОВИХ РЕЖИМІВ
Олег Олександрович Романченко,
VІ курс, група НТ — 60 (М), спеціальність «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
Д.BМ.Я. Брускова,
доцент, к.х.н., науковий керівник

Окрім створення атмосфери вуглекислого газу над електро
лізною ванною, одним із способів зменшення розмірів зерен
є накладення імпульсів струму на початку електролізу або
протягом його здійснення. Електроосадження здійснювали за
1173 К з розплавів Na2WO4 — 3 mol. % МоО3 i Na2WO4 — 5 mol. %
WO3. Як основу застосовували нікелеві пластини. Імпульси
струму задавали спеціальним генератором прямокутних
імпульсів. Катодна густина постійного струму в усіх експери
ментах становила 7,5 10–2 А/сm2.
Якщо електроліз починати з катодного імпульсу, в осаді утво
рюються більш дрібні зерна. Наприклад, при амплітуді імпуль
су 30 А/сm2 і його тривалості 40…50 ms їх розмір зменшується
з 10…14 m до 3…5 m. Зменшенням розміру зерен пояснюється
незначне збільшення мікротвердості осаду: з 220 до 280 kg/mm2
для молібдену і з 380 до 440 kg/mm2 для вольфраму.
Рентгенівські дослідження показали, що початкові імпуль
си до 30 А/сm2 не впливають на орієнтацію осаду. Незалежно
від початкового імпульсу молібденові і вольфрамові осади
мали текстуру <110>. При накладенні імпульсів струму до 30
A/сm2 під час електролізу зростає лише дефектність шарів,
зумовлена утворенням нових зародків металу на кожному
зерні осаду. При накладенні імпульсів струму з амплітудою
понад 50 А/сm2 осади перероджуються в губчасті і слабо зче
плені з основою. Це характерно для умов практично повного
збіднення прикатодного шару електроліту димолібдат —
і дивольфраматіонами. Тип осаду можна пояснити вторинним
відновленням іонів М2О72– атомами натрію, що виділяються на
катоді за первинною реакцією та дифундують від нього.
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Умовою гарного зчеплення покриву з основою є більш пози
тивний потенціал корозії у порівнянні з потенціалом осаджен
ня. Тому для оцінки можливості нанесення вольфрамових
покривів на різні основи були виміряні стаціонарні потенціали
міді, нікелю, сталі 3, нержавної сталі, титану в обраних елек
тролітах відносно напівелементів КСlNaCl –2,5 mol. % PbCl2 | Pb,
NaCl –5 mol. % Na2WO4 | O2, Pt i Na2WO4–20 mol. % WO3 | O2, Pt.
Потенціал осадження вольфраму значно електронегативні
ший за потенціали корозії міді та нікелю в розплавах
KCl–NaCl–Na2WO4–NaPO3 i NaCl–Na3AlF6–Na2WO4, це обумо
влює можливість успішного покривання. На сталях з цих роз
плавів осаджується незчеплений порошок. У розплавах
Na2WO4–B2O3, Na2WO4–NaPO3 і Na2WO4–Na2S2O7 стаціонарні
потенціали всіх електродів значно електропозитивніше за
потенціал осадження вольфраму і на них утворюється зчепле
ний покрив. Ці ж закономірності повною мірою стосуються
аналогічних молібденовмісних розплавів і електроосадження
молібдену.
Стаціонарні потенціали титану у всіх розплавах не встано
влюються через інтенсивне розчинення кисню в поверхневому
шарі електрода. Тому перед осадженням вольфраму поверхню
титану міднили або нікелювали. Вольфрамові покриви елек
троосаджували з галогеніднооксидних KCl–NaCl–Na2WO4–Na
PO3, NaCl–Na3AlF6–Na2WO4–(WO3) і оксидних Na2WO4–B2O3,
Na2WO4–NaPO3 та Na2WO4–Na2S2O7 електролітів. Ми вивчили
вплив зміни концентрацій вольфрамату, акцепторів кисневих
іонів, температури, катодної густини струму, тривалость елек
тролізу на склад і структуру катодних осадів та підібрали опти
мальні параметри реверсивного режиму осадження. Електрод
порівняння — KClNaCl2,5 mol. PbCl2|Pb і Т = 1023 К в галоге
ніднооксидних розплавах; Na2WO4~0,2WO3|O2, Pt і Т = 1173 К —
у оксидних розплавах.
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м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33,
Д.BМ.Я. Брускова,
доцент, к.х.н., науковий керівник

Вольфрамові покриви в розплаві KClNaClNa2WO4–NaPO3
утворюються, якщо виконується співвідношення 0,02<[PO3–/
[WO42–]<0,18. За концентрації Na2WO4 менше 1 mol. % у нез
чепленому осаді виявлено домішки фосфідів, за концентрацій
понад 10 mol. % — на дифрактограмах виявлено оксиди воль
фраму. За концентрацій метафосфату, що перевищують
[PO3–]/[WO42–] ≥ 0,18 виділяються вольфрам і його фосфіди
і зчепленого покриву не утворюється. Вольфрамові покриви
в розплаві NaCl–Na3AlF6–Na2WO4 утворюються за концентра
ції вольфрамату натрію 1…15 mol. %. За великих концентрацій
починається осадження диоксиду вольфраму і вольфрамових
бронз. З електроліту Na2WO4–B2O3 вольфрам осаджується,
якщо концентрація оксиду бору не перевищує 10 mol.%. При
більшій його концентрації на дифрактограмах виявлено окси
ди вольфраму і бронзи. Вольфрамові покриви в розплаві
Na2WO4–NaPO3 утворюються за концентрації метафосфату
0,5…15,0 mol. %. За великих концентрацій поряд з вольфрамом
осаджуються його бронзи і осад швидко переростає в дендрити.
З електроліту Na2WO4–Na2S2O7 вольфрам осаджується, якщо
концентрація Na2S2O7 становить 2,5…12,5 mol.%. За великих
концентрацій поряд з вольфрамом осаджуються його диоксид
і сульфіди.
Суцільні вольфрамові покриви з галогеніднооксидних елек
тролітів отримані за 973…1073 К і густині струму до 0,25 А/cm2.
За вищої температури розплав стає термічно нестійким і леткі
шим. За температури нижче 973 К можна отримати шари воль
фраму до 5 µm і осади швидко перероджуються в порошок. За
густини струму понад 0,25 А/cm2 утворюються дисперсні воль
фрамові порошки.
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Суцільні вольфрамові покриви з оксидних електролітів
отримані за 1023…1123 К і густини струму до 0,40 А/cm2. За
температури нижче 1023 К можна отримати шари вольфраму
до 15…20 µm. За густини струму понад 0,40 А/cm2 утворюють
ся високодисперсні порошкові осади вольфраму з питомою
поверхнею до 40…50 m2/g.
Вивчення впливу катодної густини струму і тривалості елек
тролізу, підбір параметрів реверсного режиму осадження здій
снювали для електролітів KCl–NaCl–2,5 mol. % Na2WO4–0,35
mol. % NaPO3, NaCl–Na3AlF6–7,5 mol. % Na2WO4, Na2WO4–5
mol. % NaPO3 i Na2WO4– 5 mol. % Na2S2O7. Зчеплені суцільні
безпористі покриви з цих електролітів отримані за 923…1173 К
і густини струму 0,01…0,15 і 0,03…0,25 А/cm2 для галогенід
нооксидних і оксидних систем відповідно. Розмір кристалітів
у осаді зменшується із збільшенням густини струму. Проте за
густини струму понад 0,25 А/cm2 спостерігається значне збіль
шення зерен, що супроводиться збільшенням амплітуди шор
сткості. Це приводить до переродження осаду в дендрити. За
густини струму менше 0,025 А/cm2 швидкість корозії основи
перевищує швидкість осадження вольфраму і зчеплений
покрив не утворюється. Швидкість осадження вольфраму
в досліджуваному інтервалі густин струму становить 5…15 µm/h
для галогеніднооксидних електролітів і 20…45 µm/h для
оксидних, вихід за струмом вольфраму у вигляді покриву ста
новить відповідно до 60 і 95 %. Із зростанням тривалості елек
тролізу вихід за струмом зменшується.
Перелічені особливості впливу концентрацій молібдату і ак
цепторів кисневих іонів, температури електролізу, катодної
густини струму і тривалості осадження повною мірою від
нсяться і до електроосадження молібденових покривів.
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ПІДСЕКЦІЯ 13.3
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ДІАГНОСТИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ
У МАШИНОБУДУВАННІ
Р. В. Алексєєв,
група БМО"23, Київський національний університет
будівництва і архітектури,
О. Г. Добровольський,
к.тех. н., доцент, науковий керівник

За останні два десятиліття в науці сформувався новий нап
рямок, пов’язаний з отриманням та використанням речовин 
в наностані, який став одним з найбільш пріоритетних напрям
ків науки і техніки. Останнім часом цьому напрямку приділяють
увагу США, Німеччина, Японія, Росія і т.д. і трохи — Україна.
За оцінками американських експертів, обсяг продукції,
в якій ключову роль відіграють наноматеріали і нанотехноло
гії, до 2015 року досягне 1 трильйона доларів США.
Слово «нано» показує, що вихідна величина повинна бути
зменшена в мільярд разів (1 нм =10–9 м).
Наноматеріали — це метали, неметали, сталі, сплави, ке
раміка, композиційні матеріали, у котрих структурні елемен
ти (фази) хоча б в одному вимірі мають розмір менший, ніж
100 нм. Структурними елементами можуть бать частин
ки порошків, волокна, дроти, плівки та елементи інших форм,
наприклад, структурними елементами графіту є графен, нано
хорн, нанотрубки, нанокони і фулерени.
319

Підсекція 13.3

Удосконалення технології та діагностичного

До теперішнього часу виявлено велику кількість різ
них вуглецевих нанообєктів з фантастичною (в прямому сенсі
цього слова!) різноманітністю структури і властивостей.
Наприклад, характерними особливостями геометрії нанотру
бок є рекордні значення питомої поверхні (в середньо
му ~ 1600 м2 / г для одностінних трубок) і відношення довжи
ни до діаметра 100000 і вище. Таким чином, нанотрубки є 1D
нанооб’єкти — квантовими нитками.
При зменшенні розмірів нанооб’єктів, починаючи з певного
порога, їх властивості кардинально змінюються. Наприклад,
при розмірах об’єкта менших, ніж 10 нм істотно знижується
температура плавлення золота, яка при розмірі об’єкта 5 нм
буде складати приблизно 1000°К, а при 3 нм — навіть 400°К
[3]. Аналогічно золоту із зменшенням розмірів нанообек
тів.для всіх наноматеріалів характерним є значне зниження
температури плавлення.
У порівнянні з традиційними матеріалами наноматеріали
характеризуються, і це мабуть не межа, підвищеними тверді
стю в 2 ... 7 разів, межею міцності в 1,5 ... 8 разів, межею плин
ності в 2 ... 3 рази, проявляють ефект сверхпластічності у мета
лів і пластичності у кераміки і т.д.
Порошковометаллургійними способами були отримані такі
нанопорошки і виготовлені з них наноматеріали:
Металеві: Fe, Ni, Co, Cu: FeCu, W, — (Ni FeCo) та інші
Керамічні: Al2O3, ZrO2, TiO2, та інші
Кермети: Ni — Al2O3, (CuNi) — Fe2О4 та інші
Создані наноструктурні тверді сплави для виробництва
ріжучих інструментів з підвищеною зносостійкістю і ударною
в’язкістю.
Створені наноструктурні захисні термо і корозійностійкі
покриття.
Створені також полімерні композити з наповнювачами
з наночасток і нанотрубок, які володіють підвищеною міцні
стю і низькою займистістю.
Прикладом конкретної розробки для автомобілебудування
може бути технологія виробництва пружин в Іжевську (Росія),
де за технологією високотемпературної термомеханічної
обробки металу здійснили дрібносерійне виробництво пружин,
що дозволяє створювати в ньому нанорозмірні структури. Вда
лося створити однорідну, дрібнозернисту (на нанорівні) струк
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туру металу з частинками 20–40 нанометрів. Такі пружини
набувають властивості надміцності, довговічності, практично
зникає їх осадка. В Іжевську буде запущено серійне виробниц
тво нових пружин, потужність якого складе 27 тис. тонн пере
робленого металу в рік (8 млн автомобільних пружин).
Областями застосування нанопристроїв і систем являються:
– інформаційні та комп’ютерні технології;
– машинобудування;
– біологія та медицина;
– наносистеми для шкідливих виробництв, ядерної енергетики;
– наносистеми для систем озброєння і космічних систем.
Створення конструкційних наноматеріалів, взагалі, і для
автомобілебудування, зокрема, на сьогоднішній день є однією
з найбільш затребуваною, але, в той же час, найменш вивченої
областю нанотехнологій. Детальне її вивчення тільки почалося
і зараз йде накопичення знань про ці матеріали.

РОЗРОБКА АВТОЦИСТЕРНИ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО
ТРАНСПОРТУВАННЯ 3,Х СОРТІВ БЕНЗИНУ
Барандич Сергій
група ЗАГ"62
О. М. Зубченко,
науковий керівник

Об’єкт дослідження — трисекційна автоцистерна — напів
причеп ємністю 28 м3.
Мета роботи — розробити автоцистерну для одночасного
транспортування 3х сортів бензину.
Досліджені засоби транспортування нафтопродуктів, фізико
хімічні властивості нафтопродуктів і їх вплив на конструкцію
і експлуатацію автомобільних цистерн, проведено класифіка
цію і основні вимоги до автомобільних цистерн, проведено
порівняльний аналіз компонувальних схем автомобільних
цистерн та огляд устаткування для транспортування нафто
продуктів на українському ринку, вибрано шасі рухомого
засобу — тягач сідельний КРАЗ6443 та на напівпричіпу
ППЦТ28 для транспортування трьох сортів палива одноча
сно, для цього була розроблена автоцистерна ємністю 28 м3,
розроблено технологічну схему автоцистерни та зроблено
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підбір та розрахунок технологічного встаткування для авто
мобільної цистерни.
Встановлено, що для більш ефективної експлуатації транс
портних засобів забезпечення пальним АЗС була розроблена
автоцистерна для одночасного транспортування 3х сортів бен
зину. Розроблена цистерна має більш ефективні експлуатацій
ні показники порівняно з існуючими на даний час зразками
автотехніки.
Запропоновано впровадження інвестиційного проекту на всі
типи АЗС України, для модернізації рухомих засобів доставки
палива, що в три рази скорочує час доставки палива на АЗС та
дозволить зменшити витрати на транспортування за рахунок
одночасного транспортування трьох сортів палива.

УДОСКОНАЛЕННЯ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
С. В. Боклан
ІV курс, група АГ"41, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут,
А. В. Захарченко,
науковий керівник, старший викладач
доопрацювання ГВЦ на ВАЗ"21083

Існують два основні варіанти тюнингу двигуна: збільшення
його об’єму і модифікація головки блоку циліндрів. Перший
варіант автоматично спричиняє за собою другий, оскільки уста
новка старої головки блоку циліндрів (ГБЦ) на оновлений блок
циліндрів недоцільна унаслідок її невідповідності блоку. Тому
варіант доопрацювання ГБЦ має першорядне значення. Цей
приклад з ГБЦ приводить відомий майстер тюнінгу двигунів,
кандидат технічних наук А. Хрульов в одній зі своїх публікацій.
Перетини каналів впускання і випуску стандартної ГБЦ
мають відхилення від ідеального кола діаметром 27 мм. По від
битках на прокладках колекторів видно, що ці канали не точно
співпадають з каналами в колекторах. І, нарешті, бічні стінки
камери згорання досить близько розташовані до сідел — при
відкритті клапанів стінки камери на частини кола тарілок кла
панів заважають перебігу потоку суміші або газів.
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Всі ці недоліки серійної головки блоку можна усунути.
Сформулюємо основні завдання такого доведення: вирівняти
канали і прибрати «сходинки» по стику головки блоку з колек
торами; змінити форму каналів в головці — поблизу сідла з бо
ку колекторів добитися плавного розширення з подальшим
плавним звуженням каналу на сідлі; змінити форму камери
згорання, прибравши «колодязі» і відсунувши бічні стінки.
Так, для зміни форми камери згорання доцільно використо
вувати вертикальнофрезерний верстат, а для додання сідлу
потрібної форми — відповідний верстат для обробки сивів.
Крок 1. Починають роботу з видалення направляючих вту
лок клапанів, що заважають доопрацюванню каналів в головці
блоку. Після цього канали обробляють спеціальними кульови
ми фрезами. Для «випуску» з метою зниження трудовитрат
використовується «куля» діаметром 27 мм, тоді як для «впус
кання» бажано збільшити перетин каналів хоч би до 29 мм
(мал. 55).
Крок 2. Наступна операція — доопрацювання камери зго
рання, що включає її поглиблення на 3–4 мм і розширення по
контуру прокладки головки блоку. Далі необхідно обробити
канали поблизу сивів шарошкой, щоб надати їм форму, що роз
ширяються — звужуються.
Крок 3. Тепер можна приступити до поєднання каналів ГБЦ
і колекторів. Для цього колектори шліфують, щоб зафіксувати
їх положення відносно головки. Потім за допомогою гнучкої
насадки відповідну «кулю» заводять в канал ГБЦ і роблять
«захід» в канал колектора. Коли такі «заходи» будуть викона
ні у всіх каналах, колектори знімають з головки блоку, а їх
канали обробляють далі: впускання — «кулями», випускний —
шарошкой.
Крок 4. Далі нові направляючі втулки встановлюють на свої
місця. Перед установкою можна злегка «загострити» нижні
краї втулок, щоб зменшити втрати на завихрення при їх обті
канні потоком.
Крок 5. Тарілки клапанів також допрацьовують — якщо
тарілку зробити тонше, опір потоку буде менший, а наповнен
ня циліндра і його очищення покращають.
Крок 6. Сідла клапанів обробляють традиційним способом —
ті ж три кути на фаске, тільки робочу фаску роблять вже
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(близько 1 мм), відповідно до розміру фаски на допрацьованих
тарілках клапанів. Залишається скоректувати об’єм камери
згорання. Після цього розраховують об’єм камери, відповід
ний заданому ступеню стиснення.
Література
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ХОДОВА І КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
М. О. Васільков,
ІV курс, група АГ"41, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут,
А. B. Захарченко,
науковий керівник, старший викладач

Стандартний торсіонний стабілізатор поперечної стійкості
призначений для зменшення бічного нахилу кузова в повороті
і зниження поперечних розгойдувань проте він не повністю
справляється зі своєю роботою і на стандартній класиці. У по
вороті машина крениться і мляво реагує на кермо при прямолі
нійному русі.
Для зменшення швидкості реакції автомобіля на підрулен
ня і швидшого відробітку підвіскою нерівностей дорогі і змен
шення крену кузова в поворотах встановлюється другий стабі
лізатор. Операція нескладна, оскільки всі операції по заміні
рівні фактично зніманнюустановці стабілізатора. Додаткові
ж витрати не сильно обтяжать ваш бюджет. Зате ефект, навіть
без інших переробок підвіски, приємно уразить. Жорсткіше
якщо і стане абсолютне непомітно. Збільшиться курсова стій
кість, підвищиться комфортність — непоміченими залишать
ся тепер ямки і горбки, на яких раніше машина стрибала.
Для цього вам потрібно буде купити наступні запчастини?
передній стабілізатор 2101 в зборі з будиночками кріплень;
стійки стабілізатора 2110 в кількості чотирьох штук; подушки
стабілізатора 2121 в кількості двох штук.
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Крок 1. Спочатку виготовляють кронштейни кріплення дру
гого стабілізатора до першого. Беруть стійки стабілізатора
2110 і витягують з них гумові втулки. Робити це краще міцною
плоскою викруткою, заздалегідь змочивши її чимнебудь
слизьким. Затискають стійку в лещата і проштовхують ви
крутку між гумкою і металом. Як тільки жало викрутки пока
жеться з іншого боку, тиснуть і виштовхують гумку назовні.
Крок 2. Відрізують дисковою електропилою кільце від стій
ки, попарно зварюють кільця у вигляді «вісімки». Головне, не
перепалити тут метал, він достатньо тонкий, а навантаження
порядне. Можна пофарбувати для краси.
Крок 3. Тепер беруть новий стабілізатор і підрізають з кож
ного краю на 7–8 див. Автоаматори радять зняти фаску із спи
лов — на них ще надягати гумки. Знімають кріплення з лонже
рона. У результаті залишається просто голий стабілізатор, що
підрізає з країв. Знімають стандартний стабілізатор. Якщо ма
шина старша за три роки, краще бути обережним при відкру
чуванні гайок з шпильок кріплення кронштейнів — їх можна
обломити, тоді доведеться свердлити лонжерон наскрізь і сади
ти стабілізатор на довгі болти.
Крок 4. Беруть подушки стабілізатора 2121 і надягають їх
на стабілізатор, що обрізає, до тих місць, де стабілізатор крі
питься до лонжерона. Після того, як подушки встали на свої
місця, вставляють їх в кріплення, розташовані на знятому
з машини стабілізаторі. Тепер настала черга застосувати мас
тило, оскільки потрібно натягнути виготовлені раніше крон
штейни на обидва стабілізатори.
Крок 5. Залишається встановити подвійний стабілізатор на
стандартні місця і радіти його позитивному впливу. Єдино, що
доведеться підрізати на кузові, це виступ лонжерона прямо над
другим стабілізатором.
Можливо використовувати і інші способи кріплення стабілі
заторів. Знімають старий стабілізатор, міняють гумки кріп
лень в «будиночках» і на важелях. Новий стабілізатор відрізу
ють з кінців на 7–8 див. Спіли потрібно обробити.
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СУЧАСНИЙ МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ
І ЗМІЦНЕННЯ ШТАМПІВ І ПРЕС,ФОРМ
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
А. М. Гуржій,
III курс, Національний університет харчових технологій,
С. В. Кадомський,
науковий керівник, к.т.н.

Під час виготовлення деталей кузовів та двигунів автомобі
лів широко використовується обробка тиском. Для виготовлен
ня пресформ застосовується велика кількість сталей, сплавів
і чавунів, різні методи їхньої термічної і хімікотермічної об
робки. Для наплавлення пресформ застосовуються різні мето
ди й, відповідно, різні наплавочні матеріали. Одним з найбільш
перспективних методів наплавлення штампів і пресформ є плаз
модугове наплавлення із застосуванням інертного газу.
Ефективність впровадження плазмодугових процесів бага
то в чому залежить від конструкції плазмотрона. Плазмовий
пальник складається з трьох основних вузлів: електродного,
соплового й корпуса. Відомо, що соплова частина пальника
є найбільше теплонавантаженою частиною, від форми, кон
струкції й співвідношення розмірів якої залежить як працез
датність плазмотрона, так і його технологічні можливості.
Однак при даному процесі наплавлення вирішальну роль грає
конструкція електродного вузла плазмотрона.
Нами був проведений критичний аналіз устаткування, що
застосовується в промисловості, для плазмового наплавлення
з аксіальною подачею електрода, що плавиться.
Широко використається на виробництві для відновлення
й зміцнення різних деталей установка, що має плазмотрон
з кільцевим електродом, що не плавиться. Через те, що кільцевий
електрод, що не плавиться, виготовлений з міді, вага плазмо
трона достатньо велика (до 3 кг). Крім того, електрод витримує
струм до 180 А, що недостатньо для ефективного нагрівання
електрода, що плавиться.
Відома також установка плазмового наплавлення, що має
плазмотрон зі стрижневим електродом, що не плавиться. Елек
трод, що не плавиться, виготовлений з вольфраму і може
витримувати значно більші струм, ніж мідний електрод.
Однак у даному технічному рішенні, для ефективного нагрі
326

обладнання для сервісного обслуговування автомобілів Підсекція 13.3

вання електрода, що плавиться, необхідно збільшувати струм
плазмової дуги, що приводить до росту теплоти направленої на
виріб, збільшенню глибини проплавлення основного металу
і збільшенню його частки в наплавленому металі. Крім того,
нагрів електрода, що плавиться, виявляється більше інтенсив
ним з тієї сторони, з якої розташований електрод, що не пла
виться, що у випадку застосування порошкового дроту веде до
прожогам її оболонки, просипанню шихти, і як наслідок,
засміченню плазмотрона, погіршенню якості наплавлення.
Проведені нами дослідження особливостей конструкцій
електродносоплових вузлів плазмотронів дозволили знайти
оптимальне рішення даного питання.
Найбільш ефективним є плазмотрон (мал. 1), що має три
стрижневих електроди,що не плавляться і розташованих по
колу навколо електрода, що плавиться, під кутом120° і забез
печують рівномірний нагрів електроду, що плавиться. Плазмо
ва дуга горить між електродами, що не плавляться.
Нагрів електрода, що плавиться, стає значно більше ефек
тивним за рахунок утворення на ньому активних плям дуг
з електродів, що не плавляться.
При прямій полярності дуги електрода, що не плавиться, струм
цієї дуги буде йти з електрода на сопло, з електрода, що не плавить
ся, — на виріб, з електрода, що не плавиться, — на електрод, що
плавиться, і з електрода, що плавиться — на виріб. Це обумовлено
особливостями конструкції розробленої установки плазмового
наплавлення (що включає в себе й плазмотрон), завдяки якою стає
можливим проводити плазмового наплавлення не тільки автома
том, але й напівавтоматом, де електрод що плавиться (після його
проходження по гнучкому боудену й пальнику) викривляється.
Дана конструкція плазмотрона дозволила зменшити глиби
ну проплавлення основного металу, тому що струм дуги, що
горить між електродами, що не плавляться, і виробом, малий,
а із сопла плазмотрона (при пропонованому технічному рішен
ні) виходить потік сильно іонізованого газу від дуг, що горять
усередині плазмотрона. Це приводить до того, що дуга горить
в умовах змушеної іонізації, з надлишком вільних носіїв заря
дів. У цих умовах забезпечується її розширення, внаслідок
чого відбувається охват дугою більшої площі поверхні наплав
ляємого виробу, зниження щільності теплового потоку у виріб.
У результаті цього виходить наплавлений валик великої шири
ни з малою глибиною проплавлення основного металу.
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ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ВТРАТАМИ ПАЛЬНОГО НА АЗС
Даценко О.Ю., Тимченко Д.А.
група ЗАГ"61, Інженерно"технологічний інститут,
Зубченко О.М.
науковий керівник

Під час зберігання, перекачки та заправці в нафтопродук
тах відбуваються різноманітні фізичні та хімічні процеси.
Інтенсивність цих процесів та, відповідно, глибина зміни яко
сті залежить від фізикохімічних властивостей нафтопродук
тів та від умов зберігання, транспортування, перекачування та
заправки.
Основними фізичними процесами, що перебігають у паливах
та оливах та погіршують їх якість при зберіганні транспорту
ванні та перекачці, є випаровування, забруднення навколиш
німи домішками: піском, брудом, водою та іншими речовинами.
Основними хімічними процесами, що відбуваються у паливі та
оливах та погіршують їх якість, є окиснення, окиснювальна
полімеризація та конденсація з утворенням смол та осадів,
корозія з утворенням нерозчинних продуктів, а також взаємо
дія між окремими компонентами.
Вплив процесу випаровування на зміну якості нафтопро
дуктів обумовлено властивостями палив та олив, а також умо
вами зберігання нафтопродуктів. Під впливом випаровування
найбільш швидко змінюється якість легких нафтопродуктів
(бензинів); у реактивних та дизельних паливах зміна якості
спостерігається значно меншою мірою. Якість олив під впли
вом процесів випаровування в умовах зберігання практично
не змінюється.
Випаровування нафтопродуктів здійснює суттєвий вплив на
зміну їх якості. Найбільша частина нафтопродуктів є склад
ною сумішшю вуглеводнів та гетероорганічних сполук, які
мають різні температури кипіння. Найбільш легкими нафто
продуктами є авіаційні та автомобільні бензини.
Початок кипіння автомобільних бензинів лежить у межах
30–40°С, тому у бензинів найбільш сильно змінюється якість
в наслідок випаровування головних фракцій, до складу яких
входять вуглеводні з кількістю атомів вуглецю у молекулі 5–7,
за винятком бензинів, що стабілізовані антиокислювачем,
а також отриманих прямою перегонкою.
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На інтенсивність випаровування нафтопродуктів здійснює
вплив:
– тиск насичених парів;
– фракційний склад;
– середня температура кипіння;
– коефіцієнт дифузії.
При зберіганні нафтопродуктів у негерметичних резер
вуарах спостерігаються процеси випаровування, у тому числі
й у резервуарах що «дихають». У бензинах внаслідок втрат
легких фракцій знижується октанове число, тиск насичених
парів, підвищується температура початку кипіння та темпера
тури википання 10, 50 та 90%. В окремих випадках може
підвищитись кінець википання бензинів. Внаслідок випарову
вання головних фракцій ускладнюється запуск, зменшується
приємистість двигуна, сильно збільшується зношення та утво
рення нагару.
Розглянемо реальні втрати бензину при зберіганні та пов’я
зані з цим зміни якості. При правильному зберіганні втрати
бензинів не перевищують 1,5% мас. Такі втрати приводять до
підвищення температури початку кипіння на 3–4°С, темпера
тури відгону 10% на 2–3°С, температури перегонки 50, 90% та
кінця кипіння на 1–2°С.
При появі невеликих негерметичності у резервуарах втрати
бензину значно збільшуються. Тільки за рахунок видування
парів через два отвори площею по 1 см втрати у районі Києва
за літо становлять 5–10% при зберіганні в горизонтальних
резервуарах. Такі втрати підвищують початок кипіння та тем
пературу википання 10% бензину на 15–25°С, а інші харак
терні точки википання — на 10–20°С, тобто роблять бензин
некондиційним.
Дуже великими можуть бути втрати від газового сифону,
який виникає тоді, коли один кінець труби з’єднаний з паровим
простором, а інший опущений до низу резервуару з зовнішньої
сторони та не закритий. Сифон наприклад може виникнути
в піногонній трубі, втрати за веснянолітній період складають
32–33% мас.
Наведені результати характеризують втрати та зміни якості
нафтопродуктів при нерухомому зберіганні. При русі (видачі,
прийомі) втрати нафтопродуктів можуть складати 2–3% від
усього товарообігу.
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Для боротьби з втратами пального є такі відомі методи:
– зменшення газового простору резервуару;
– зменшення градієнту перепаду температур;
– збільшення тиску в середині резервуару;
– уловлювання парів нафтопродукту.
З метою зменшення втрат пального під час заправки автомо
більної техніки пропонуємо:
– використовувати газову обв’язку дихальних клапанів;
– знаходження пального під тиском газу;
– використання резервуарів з подвійною стінкою.

ВИМІРЮВАННЯ ЗАЗОРУ ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ
Докуніхін В.З.,
к.т.н., доц.;
Докуніхіна І.І.,
інженер (НУБіП України)

У сучасних високо форсованих двигунах внутрішнього зго
ряння застосовуються поршневі компресійні кільця, що мають
у перерізі вид прямокутної трапеції. Такі кільця менше схильні
до закоксовування; кокс, що утворюється в канавках поршня,
руйнується в результаті радіального переміщення кільця.
Одним із важливих параметрів стану двигуна, від якого зале
жить післяремонтний ресурс циліндропоршневої групи двигу
на, його потужність, витрата палива і моторної оливи, є розмір
торцьового зазору поршневого кільця в канавці поршня.
Методи вимірювання, що застосовуються в дійсний час, тор
цьового зазору при комплектації циліндропоршневої групи
двигуна можна використовувати тільки для кілець прямокут
ного перерізу, в яких цей зазор не залежить від радіального
положення кілець. Торцьовий зазор трапецеподібного кільця
визначається його радіальним положенням у канавці поршня.
Зазор рекомендується вимірювати при положенні кільця, коли
поршень із кільцями знаходиться в циліндрі номінального
(ремонтного) розміру.
Для вимірювання зазору трапецеподібних кілець двигунів
Д160, ЯМЗ236, ЯМЗ238, ЯМЗ240, КамАЗ740 і ін. двигунів
можна використовувати розроблене на кафедрі транспортних
технологій НУБіП України спеціальний пристрій (рис.1).
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Рис. 1. — Пристрій для вимірювання торцьового зазору
поршневих кілець

Пристрій являє собою сталеву гільзу, внутрішній діаметр
якої дорівнює номінальному (ремонтному) розміру циліндра
двигуна. Гільза має конус для полегшення установки в ній
поршня з кільцями, два діаметрально розташовані вікна ши
риною 15 мм і упорний бортик.
Відстань h1, від торця конусної частини гільзи до вікна, від
стань h2 до бортика, а також довжина вікна l залежить від кон
струкції поршня і визначається, виходячи з можливості вимі
рювання через вікно торцьового зазору кільця.
Порядок вимірювання торцьового зазору такий. Поршень із
кільцями встановлюється в отвір пристосування з боку коніч
ної частини гільзи голівкою вверх до упору в бортик. Торцьо
вий зазор вимірюється щупом через вікна гільзи з двох сторін.
Вимірювання торцьового зазору компресійних і маслоз‘єм
них кілець двигуна КамАЗ740 показаний на рис. 2.
Наведений спосіб вимірювання торцьового зазору поршне
вих кілець і пристрій використовуються на кафедрі технічного
сервісу та інженерної екології при проведенні лабораторних
занять з дисципліни «Ремонт сільськогосподарської техніки».
Даний спосіб впровадженно у ВАТ «Коростишівська райагро
промтехніка» при ремонті двигунів СМД60 (62) і КамАЗ7410
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Рис. 2. — Вимірювання торцьового зазору поршневих кілець
одночасно з двох сторін поршня 1 — щуп

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРАЦЮВАННЯ
ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК
Докуніхін В.З.,
к.т.н., доц.;
Докуніхіна І.І.,
інженер (НУБіП України)

Питання підвищення безпеки дорожнього руху е першочер
говими, їх актуальність зростає з кожним роком по мірі збіль
шення чисельності автомобільного парку та погіршення стану
доріг, що відбувається в даний час в Україні. Технічний стан
і регулювання механізму та складових частин гальмівної час
тини здійснює безпосередній вплив на безпеку руху.
Експлуатаційні фактори залежать від дорожніх, транспорт
них, кліматичних умов і якості технічного обслуговування.
Вони найбільш впливають на технічний стан гальм.
Дорожні умови характеризуються типом і станом покриття,
повздовжнім профілем дороги, режимом руху.
В умовах сільськогосподарських перевезень виникає ряд
специфічних відмов гальмівних систем, обумовлених дорожні
ми умовами.
При русі транспортного засобу по ґрунтовій дорозі або заб
рудненій дорозі з твердим покриттям в зоні утворюються
інтенсивні вихрові потоки, насичені дорожнім пилом. Абра
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зивні частинки і волога потрапляють в середину гальмівних
механізмів природним шляхом тому, що конструкція гальмів
них систем не достатньо пристосована з точки зору надійності
до дорожніх умов в сільський місцевості.
Нами були проведені дослідження зносу гальмівних накла
док автомобіля КамАЗ.
Дослідження проводились нами на автомобілях марки
КамАЗ, які працюють в умовах сільськогосподарських пере
везень.
Вихідними даними були: гранична відносна похибка
у = 0,10; довірча вірогідність б = 0,90; кількість об’єктів спо
стережень N = 80, закон розподілення Вейбулла.
При дослідженні отримані наступні результати.
Середнє значення інтенсивності спрацювання T = 0,292 мм/
тис.км.
Середньоквадратичне відхилення складає 0,03 мм/тис.км .
Коефіцієнт варіації V складає 0,523. Величина зносу накладок
гальмівних колодок розподіляється за законом Вейбулал.
При перевірці ступеня наближення теоретичного закону
розподілення до експериментального за критеріями згоди Пір
сона X2, встановлено, що ймовірність співпадання дослідного
і теоретичного законів розподілення Вейбулла складає 39%,
Встановлено,що в умовах інтенсивного зносу накладок галь
мівних колодок, яке спостерігається при технологічних вну
трішньо господарських перевезеннях, необхідно суттєво скоро
чувати періодичність регулювання ходу штока гальмівної камери.
Величина ходу штоку гальмівної камери безпосередньо впливає
на всі важливі параметри ефективності функціонування гальм
(на гальмівну силу на колесах, гальмівний шлях, час затримки
дії гальм, різницю гальмівних сил на колесах однієї вісі, яка
характеризую стійкість автомобіля при гальмуванні).
Можна зробити також висновок про необхідність удоскона
лення будови конструкцій гальмівних механізмів з метою
зменшення потрапляння в пари тертя абразивних частинок,
що призводить до підвищення інтенсивності спрацювання
накладок гальмівних колодок і барабану.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕЦИКЛІНГУ
УТИЛІЗАЦІЇ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ З ПРУЖИННИМ
ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ
Докуніхіна І.І.,
магістр НУБіП України,
Докуніхін В. З.
науковий керівник, к.т.н., доцент

В конструкції тракторів і автомобілів для виконання різноманіт
них функцій використовуються вузли із стиснених пружинами.
До них можна віднести гідроакумулятори в гідросистемі
тракторів, елементи підвіски легкових автомобілів з пружина
ми, пневматичні гальмові камери з пружинними енергоакуму
ляторами тощо. Гальмові пружинні енергоакумулятори засто
совуються в автомобілях КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, для приведення
в дію стоянкової і запасної гальмових систем.
При експлуатації даних автомобілів нерідко трапляються
випадки пошкодження гальмових камер, які призводять до
заклинювання поршня в циліндрі енергоакумулятора. Енергоа
кумулятори з такими відмовами неможливо повністю розібрати,
тобто демонтувати стиснену пружину звичайними способами.
Частково розібраний енергоакумулятор уявляє значну не
безпеку, оскільки в ньому залишаються пружина, система із
зусиллям 8000…12000 Н.
Неможливість повного розбирання енергоакумулятора не
дозволяє використовувати в якості запасних частин, пружину,
фланець, штовхач і інших деталей, й залишилися в даному вузлі.
Метою роботи є розроблення методу і пристрою для безпеч
ного демонтажу з енергоакумулятора списаної пружини при
заклинюванні поршня в циліндрі внаслідок його пошкоджен
ня у процесі експлуатації.
Поставлена задача вирішується тим, що демонтаж силової пру
жини гальмового енергоакумулятора із заклиненим поршнем здій
снюється розрізанням циліндра на токарному верстаті за допомо
гою розробленого на кафедрі технічного сервісу НАУ пристрою.
Частково розібраний енергоакумулятор затискається між
закріпленим у патроні токарного верстату диском пристрою
і захисною гільзою, яка за допомогою конусного хвостовика
встановлюється у піноль задньої бабки даного верстату. Гільза
має упор із підшипником і отвір для проходу різця.
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Розтискання звільненої пружини здійснюється переміщен
ня піно ля задньої бабки верстату.
Пристрій складається із диска, з’єднаного шпонкою із при
відною шпилькою, захисної гільзи із конусним хвостовиком,
в яку вставлений підшипниковий вузол.
Гальмові енергоакумулятори із пошкодженими в процесі
експлуатації силовими пружинами неможливо повністю розі
брати. Не повно розібрані енергоакумулятори є небезпечними,
оскільки мають пружини, стиснені із зусиллям 8000…12000 Н.
Неможливо також використати коштовні елементи нерозі
браного енергоакумулятора в якості запасних частин.
На кафедрі технічного сервісу розроблений метод утилізації
пошкоджених енергоакумуляторів шляхом розрізання їх цилін
дрів на токарному верстаті і пристрій для виконання цієї операції.
Впровадження розробки у виробництво дозволяє:
– безпечно «розряджати» гальмові пружинні енергоакуму
лятори з мінімальними витратами трудових і енергоресурсів;
– скоротити витрати на ремонт автомобілів за рахунок
можливості використання в якості запасних частин і в інших
корисних цілях (наприклад, для виготовлення знімачів), які
раніше йшли на переплавлення.
– уникнути травм при необережному розбиранні вибракуваних
гальмівних камер з пружинними енергоакумуляторами, що від
правляються автотранспортними підприємствами в металобрухт.

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ
Докуніхіна І.І.
інженер НУБіП України,
Докуніхін В.З.
к.т.н., доцент

В теперішній час для вимірювання хода штоку автотранс
портних засобів використовується різні засоби і методи. Їх
недоліком є неможливість одночасного проведення операцій
регулювання і вимірювання величини ходу штоку гальмівної
камери. Це призводить до збільшення трудомісткості робіт при
контролі стану і регулювання гальмівних механізмів авто
транспортних засобів.
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Рис. 1. — Будова гальмівної камери з пружинним енергоакумулятором
1 — корпус, 2 — фланець, 3 — штовхач, 4 — циліндр, 5 — труба, 6 — пор"
шень, 7 — пружина, 8 — патрубок, 9 — діафрагма, 10 — підп’ятник,
11 — шток, 12 — зворотня пружина, 13 — датчик хода штоку.
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Підвищити ефективність технічного обслуговування галь
мівної системи можна шляхом монтування в конструкції галь
мівної камери з пружинними енергоакумуляторами датчика
приміщення штоку, який з’єднаний з покажчиком.
Будова удосконаленої гальмівної камери з пружинним енер
гоакумулятором наведено на рис.1
Другим недоліком конструкції гальмівної камери з пружин
ним енергоакумулятором є недостатня надійність діафрагми
через яку передає зусилля від штовхача до підп’ятника. При
великому значенню ходу штоку гальмівної камери, обумовле
ного підвищеним зазором між гальмівним барабаном і колод
ками, а також невчасним регулюванням ходу штоку в наслідок
находу підп’ятника суттєво скорочуються площа контакту
діафрагми з останнім.
Це призводить до защемлення діафрагми і її руйнування.
І як наслідок — відмови робочої гальмівної системи автомобіля.
З метою підвищення надійності діафрагми гальмової каме
ри шляхом забезпечення рівномірного розподілу контактних
напружень її штовхач має форму псевдологарифмічної поверх
ні. (Рис.2)

Рис. 2. — Контактуюча псевдологарифмічна поверхня штовхача

Ефект від застосування — в результаті зменшення контакт
них напружень, які діють на діафрагму і підп’ятник гальмової
камери при роботі стоянкового гальма, підвищується експлуа
таційна надійність гальм і безпека дорожнього руху. Зменшу
ються питомі витрати на технічне обслуговування і ремонт
гальмової системи автомобілів.
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДІАФРАГМИ
ГАЛЬМІВНОІ КАМЕРИ
Докуніхіна І.І.,
магістр НУБіП України
Докуніхін В. З.
науковий керівник, к.т.н. доцент

Аналіз дорожньотранспортних пригод (ДТП) з тяжкими нас
лідками, які скоїлись в країні за останні два роки свідчить, що
основною причиною їх виникнення є недостатня надійність галь
мівних систем транспортних засобів. Більша частина вантажних
автомобілів, які потрапили в такі ДТП, мають пневматичний
привід гальм. Однією з причин відмов робочої гальмівної системи
з пневматичним приводом є пошкодження діафрагми гальмівної
камери з пружинним енергоакумулятором (ГКПА).
Діафрагма є самим недовговічним елементом ГКПА. З ура
хуванням цього Камський автомобільний завод рекомендує
заміняти діафрагми новими через два роки. При втраті герме
тичності діафрагми хоча б одного ГКПА падає тиск в пневмо
контурі приводу гальмівних механізмів коліс середнього і (або)
заднього мостів автомобіля КамАЗ, ЗІЛ, МАЗ, КрАЗ.
Сумарна гальмівна сила автомобіля зменшується майже
в три рази. Відповідно зростає гальмівний шлях транспортно
го засобу. Раптова втрата герметичності діафрагмою може при
звести до ДТП. Тому питання дослідження і підвищення без
відмовності діафрагм ГКПА є актуальним.
В результаті проведеного нами в Житомирському автоцен
трі КамАЗ аналізу відмов гальмівних механізмів автомобілів
КамАЗ встановлено, що причиною пошкодження діафрагми
є розрізання її кромкою підп’ятника або його уламками при
роботі стоянкової гальмівної системи (СГС).
Про це свідчать характерні сліди пошкодження діафрагми.
При пошкодженні діафрагми можливі дві ситуації. Перша,
розрив діафрагми виникає перед початком руху автомобіля.
Про цю відмову водія проінформує включення контрольної
лампи падіння тиску в контурі приводу гальмівних механізмів
коліс середнього і заднього мостів і ДТП можна запобігти.
Друга, розрив пошкодженої діафрагми виникає раптово при
роботі робочої гальмівної системи. В цьому випадку ймовір
ність ДТП буде досить високою.
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Розглянемо умови роботи діафрагми при включенні стоян
кової гальмівної системи. Зусилля від пружини 1 енергоакуму
лятора до штоку 2 гальмівної камери передається через штов
хач 3, діафрагму 4 і підп’ятник 5. Таким чином, при дії СГС
через діафрагму від стисненої пружини ГКПА до підп’ятника
штоку передається зусилля, яке складає 8...10 кН в залежно
сті від ходу штока. При стоянці автомобіль в міжзмінний
період в результаті дії СГС підп’ятник і діафрагма також зна
ходяться під постійним статичним навантаженням.
Особливістю ГКПА є відсутність шарнірного зв’язку між
підп’ятником і штоком, що призводить до нахилу підп’ятника
відносно штовхача при гальмуванні автомобіля. В результаті
цього при включенні СГС пляма силового контакту діафрагми
з підп’ятником зміщується з середини до краю останнього,
а питомі напруження, що діють на діафрагму, збільшуються.
На підп’ятник починає діяти згинаючий момент, пропорційний
куту його нахилу. Величина цього моменту може досягати 300 Н·м.
Під дією згинаючого моменту підп’ятник деформується або
руйнується внаслідок малоциклової втоми матеріалу в місці
стику робочої сферичної поверхні з циліндричною.
Зі збільшенням величини ходу штока гальмівної камери
збільшується кут нахилу підп’ятника. При певній граничній
величині ходу штока діафрагма защемляється і розрізається
кромкою підп’ятника, (див. рис.4). Це підтверджується фор
мою пошкодження діафрагми. Уламок зруйнованого підп’ят
ника при роботі СГС може затиснутися між опорним диском
і діафрагмою і пошкодити її.
Таким чином, основною причиною раптового пошкодження
діафрагми є критичний кут нахилу підп’ятника, обумовлений
збільшенням ходу штоку гальмівної камери.
При роботі гальмівного механізму кут нахилу підп’ятника
може також збільшуватися внаслідок зміщення підп’ятника
в отворі опорного диску гальмівної камери і перекосу ГКПА
відносно кронштейну при ослабленні кріплення гальмівної
камери. При максимальному значенні хода штоку кут нахилу
підп’ятника складає 9,5°. Якщо врахувати зміщення підп’ят
ника в отворі опорного диска і порушення стабільності крі
плення ГКПА цей кут збільшується до 15...18°.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМОВ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКАМУЛЯТОРОМ
Докуніхіна І.І.,
магістр НУБіП України
Докуніхін В.З.,
науковий керівник, к.т.н., доцент

Найбільш уразливими частинами гальмівних механізмів
є гальмівні камери з енергоакумуляторами.
По довговічності вони значно поступаються аналогічним
функціональним механізмам інших автомобілів, тому потре
бують вдосконалення.
Встановленні нами основні відмови ГКПА можна розділити
на наступні чотири групи : порушення герметичності циліндра
енергоакумулятора, порушення діафрагми гальмівної камери,
обрив гвинтів кріплення ГКПА, пошкодження підп’ятника
штока і диску гальмівної камери.
Порушення герметичності циліндра виникає в наслідок:
– зношування внутрішньої поверхні циліндра і ущільнюю
чого кільця поршня;
– зношування зовнішньої циліндричної поверхні труби пор
шня і ущільнення труби ;
– руйнування циліндра.
Абразивні частинки і волога потрапляють в циліндр ГКЕ
природнім шляхом.
В процесі розгальмування ручного гальма абразивні частин
ки, закріплюючись між поршнем і циліндром викликають аб
разивні руйнування останніх. Волога, яка потрапила в ци
ліндр, викликає його корозію.
Деформація зовнішньої поверхні труби — результат закрі
плення труби в тисках для вивертання із труби штовхача без
використання пластин для губок тисків із м’якого металу
(рис.2).
Пошкодження труби приводить до руйнування манжети,
яка прилягає до неї і як наслідок — до втечі повітря через
ущільнення.
Мають місце випадки пошкодження ущільнюючої манжети
ізза відсутності на трубі мастила.
Спостерігається руйнування циліндра в двох місцях: у верх
ній частині і в середній частині.
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При несвоєчасному виявленні поломки корінного листа ре
сори обломок листа при русі автомобіля наносить удари по ци
ліндру, деформує і руйнує його.
Мають місце випадки руйнування циліндра корінним лис
том ресори,якщо його довжина при виробленні буде більше
встановленої .
Обстежувані нами зруйновані діафрагми мали розриви в цен
тральній частині у вигляді дуг радіусом біля 20–25 мм.
Обстеження кромок пошкоджень діафрагми показує, що
діафрагма руйнує її затисненням між двома твердими тілами,
одне з яких має гостру кромку.
При великій величині вільного ходу штока тиск на діафраг
му збільшується на стільки, що наконечник штока своєю кром
кою руйнує її.
Основною причиною руйнування є недосконалість конструк
ції ГКПА, яка заклечається в тому, що кінематика деталей, які
передають зусилля від пружини до рухаючого ричага приводить
до росту тиску на діафрагму до критичної величини.
Другою причиною руйнування діафрагми є підвищений
вільний рух штоків гальмівної камери внаслідок несвоєчасно
го і неякісного технічного обслуговування гальмівних механіз
мів автомобіля.
При русі автомобіля на ГКПА діють сили інерції значної
величини. Вони сприймаються корпусом гальмівної камери
і привареними до нього гвинтами кріплення ГКПА.
При несвоєчасній підтяжці гайок, гвинтів кріплення ГКПА
на гвинти починають діяти динамічні навантаження, які
викликають руйнування корпусу в місцях приєднання гвинтів
і обриву гвинтів.
Пошкодження підп’ятника полягає в деформації опорної по
верхні і порушення її цілісності.
В результаті деформації підп’ятник одержує Sподібну
форму. Край опорної поверхні підп’ятника, яка спирається
при нахилі штока на опорний диск, задирається до верху,
а край, на який діє зусилля — донизу.
Таким чином, опорна поверхня підп’ятника приймає форму
характерну для прийнятої в конструкції кінематики підп’ятника.
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ПЕРЕРОБКА ЧОТИРИСТУПІНЧАСТОЇ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ В П’ЯТИСТУПІНЧАСТУ НА ВАЗ,21083
В. В. Задорожний,
ІV курс, група АГ"41, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут,
кафедра автомобільного транспорту
А. М. Тітенко,
науковий керівник, к.т.н., доцент

До 1976 р. ВАЗ випускав єдину модель коробки передач —
2101, яку ставив на всі «Жигулі». Потім з’явилася КП 2121
з «підвищеним» поряд, призначена для «Ниви» і ВАЗ2106.
У 1979 році завод освоїв КП 2105 для нового сімейства. Сьо
годні вона проводиться в двох варіантах і йде на всі «Жигулі»
і «Ниву А колишні агрегати зняли з виробництва ще в 1987 ро
ці. Проте запчастини до них робили дуже довго. Тому у прода
жу до цих пір зустрічаються деталі різних поколінь. У чому їх
відмінність?
Почнемо з первинного валу. 2101 має 17 зубів на провідній
шестерні, 2121 — 19 зубів. А варіант, який нині стоїть на кон
веєрі, налічує 18 зубів.
Кожному первинному валу відповідає свій проміжний. У 2101
на вінці постійного зачеплення нарізано 29 зубів, а на шестер
ні першої передачі — 15. У 2121 — 28 і 15 відповідно. На вінці
проміжного валу 2105 все ті ж 28 зубів, але з іншим модулем.
Щоб не заплутатися, порахуйте зуби на шестерні першої пере
дачі: тут їх 14. Вал 2107 призначений для п’ятиступінчастої
коробки передач. Всі його шестерні такі ж як у 2105. Єдина
відмінність — різьбовий отвір для кріплення блоку шестерень
п’ятої передачі і заднього ходу. Вторинні вали в зборі у всіх
четырехступок взаємозамінні. Різниця лише у веденій шестер
ні першої передачі. Їх дві — універсальна для 2101 і 2121 уні
кальна — для 2105. Зовні вони схожі, адже у кожної по!
33 зуби. Правда, з різним кутом нахилу. Відмінність в діаме
трі: 2101 — 96,8 мм, 2105 — 98,8 мм. У «пятиступки» вторин
ний вал свій. Ви вирішили додати своїй «старенькій» п’яту
передачу? Якщо коробка передач стара, простіше, мабуть, змі
нити агрегат в зборі. А у випадку з 2105 варто спробувати.
Отже, до чотириступінчастої коробки передач 21051 докуповують
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проміжний і вторинний вали. До останнього також — блок
шестерень п’ятої передачі. Набір складається з маточини,
муфти, шестерні п’ятої передачі з синхронізатором, блоку
шестерень п’ятої передачі і заднього ходу і маслоотражатель
ной шайби. Проміжну шестерню заднього ходу залишають
колишню, а ось її вісь доведеться замінити. Стара має дві опо
ри — в картері КП і задній кришці. У «пятиступки» опора
в кришці відсутня. Модернізована вісь закріплена в картері
гайкою, а не виступом стопорної пластини. Якщо витрачатися
на нову пластину не хочеться, можна залишити стару, вида
ливши виступ. Змінився і привід перемикання передач. Знадо
биться комплект штоків і вилка включення п’ятої передачі
і вибору передач. У старій кришці п’ята передача не поміс
титься — потрібна нова. Якщо у вас «Нива», пошукайте ту
кришку, що має заглушку під привід спідометра .
Окрім цього, знадобляться новий датчик включення ліхта
рів заднього ходу, модернізована опора силового агрегату з по
перечиною 2107–1001100 і підшипник блоку шестерень.

ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
КОМБІНОВАНОГО ГЛУШНИКА
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВЗ
О. В . Кисельов,
Y курс, група ЗАГ"61, спеціальність «Автомобілі
і автомобільне господарство»,
Iнженерно"технологічний інститут
А. М. Тітенко,
к.фіз."мат. н, доцент, науковий керівник

Автомобіль є достатньо складною акустичною системою,
яка складається з багатьох окремих акустичних джерел ви
промінювання. Серед основних джерел шуму автомобіля варто
відзначити ДВЗ, системи газообміну двигуна, вентилятор,
ведучі мости, шини. За результатами досліджень найбільшою
складовою у сумарному зовнішньому шумі автомобіля є шум
відпрацьованих газів. Акустичний шум є шкідливим факто
ром для здоровя людини і з його негативними наслідками
необхідно боротись. Згідно ДСТУ UN/ECE R 51022002 для
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автомобілів встановлені норми шуму лежать в межах 74 80 дБ А
в залежності від типу і призначення автомобілів.
Останнім часом досягнуто значних успіхів в створенні ефек
тивних глушників шуму автомобільних двигунів. З іншої сто
рони ще не можна вважати, що існуючі глушники повністю
відповідають вимогам, які до них пред’являються, перш за все
в плані шумопоглинаючої здатності.
Розроблена нова компоновка конструкції глушника від
працьованих газів ДВЗ на базі комбінованого глушника шуму.
Запропонована послідовність зєднання елементів глушника,
яка забезпечує його найбільшу акустичну ефективність при
використанні на ДВЗ автотранспортних засобів. Комбінований
глушник є комплексним: створений на базі реактивного глуш
ника і має ряд додаткових елементів (еліптичний поперечний
переріз, отвори, канали, сопло). Висока акустична ефектив
ність глушника забезпечується, перш за все, за рахунок послі
довного проходження відпрацьованих газів через акустично
ефективні елементи глушника з їх відводом до додаткової
камери. Спочатку відпрацьовані гази попадають в порожнину
великого обєму, яка працює як глушник реактивного типу, де
поглинання звуку відбувається внаслідок утворення «хвильо
вої пробки», що утруднює проходження звуку на вибраній
частоті через інертність маси повітря. Оскільки порожнина
виконана у вигляді еліпсу, а вісь вхідного патрубка збігається
з одним із фокусів еліпса, то звукові хвилі розповсюджуються
від вхідного фокусу до еліптичної стінки, відбиваються від
останньої, сходяться в першому фокусі та розповсюджуються
далі назад у випускну трубу. Поділ потоку відпрацьованих
газів шляхом дроселювання через отвори малого діаметру дає
значне зниження шуму на всіх частотах, тому що отвори згла
джують різницю тиску окремих струменів газу і покращують
шумоглушіння шляхом інтерференції звукових хвиль сусідніх
струменів. Особливо суттєве глушіння шуму відбувається при
проходженні газів по хвилястому каналу, оскільки звуковій
хвилі доводиться увесь час змінювати напрямок руху, нати
каючись на стінки каналу.
Виконання вихідного отвору у вигляді поздовжньої щілини
великої загальної площі зменшує швидкість потоку відпрацьо
ваних газів та їх турбулентність, що істотно зменшує шум.
Отже, за акустичною ефективністю при такій компоновці
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елементів шумоглушіння розроблений глушник значно покра
щує експлуатаційні показники.
Безпечний глушник і в пожежному відношенні. При вході
в камеру із впускної труби відпрацьовані гази різко зменшують
швидкість. Найважчі тверді частки, наприклад, сажі (а саме
більш масивні частки здатні зберігати високу температуру,
тліти) осідають на дно реактивної камери, звідси періодично
видаляються через спеціальний отвір, закритий при звичайній
роботі заглушкою. Якщо якась тліюча частка і попаде в отвір, то
вдаряючись об вставки при русі по хвилястих каналах, вона буде
згасати.
Виконана класифікація глушників шуму відпрацьованих
газів за характером фізичних процесів, які протікають в них,
а не за конструктивними особливостями. На основі розробле
ної класифікації створено алгоритм вибору глушника шуму
відпрацьованих газів ДВЗ для конкретного автомобіля.
Визначено порядок розміщення шумопридушуючих елемен
тів у комплексному глушнику шуму з метою одержання най
більшої акустичної ефективності глушника: розширювальна
камера з еліптичним поперечним перерізом, отвори, канали,
сопло. При даному порядку розміщення конструктивних еле
ментів досягається максимальний ефект шумопридушення.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ ВИМОГ НА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ В АПК
М. М. Ковтун,
магістр НУБіП України
В. З. Докуніхін,
к.т.н., доцент, науковий керівник:

Сумарний потік вимог на поточний ремонт автомобілів (ПР)
містить всі роботи, необхідність в яких виникає в процесі
експлуатації рухомого складу. Практично в будьяке підпри
ємство технічного сервісу надходить не сумарний потік, а його
певна частина. При кооперованому обслуговуванні автомобілів
сільськогосподарських підприємств в обслуговуванні сумарно
го потоку приймають участь три ланки: станція технічного
обслуговування автомобілів (СТОА), виробничотехнічна база
господарства і водії, які виконують роботи по усуненню дорожніх
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несправностей і відмов, першої групи складності, що виника
ють на лінії.
Покладені на водіїв роботи по усуненню нескладних дорожніх
відмов і несправностей віднесені до нероздільного об’єму ПР.
Решта робіт ПР розподіляється між господарствами і СТОА. Про
цес розподілу сумарного потоку вимог на ПР зводиться до виклю
чення з нього вимог нерозподільного об’єму ПР, а потім послідов
но інших вимог в порядку зростання їх трудомісткості для реалі
зації в господарствах. Потік, що залишився, поступає на СТОА.
Для встановлення законів і чисельних характеристик розрі
джених потоків, які поступають в господарства і на СТОА,
може бути використана гранична теорема Рен’ї про рідіючі
потоки, згідно якої потік після багатократного розрідження
наближається до найпростішого. Дослідження сумарного пото
ку відмов і його складових частин здійснювалося в ряді авто
парків сільськогосподарських підприємств Житомирської
області. Спостерігалося 50 автомобілів на протязі двох років.
Аналіз проведено на підставі вибірки, яка містить 3800 вимог
на ПР, в т.ч. 680 вимог, що виконувалися водіями на лінії.
Наробіток на відмову змінюється в межах 50...4000 км, а тру
домісткість виконання ПР — від 2х людгод до 40 людгод.
Аналіз сумарного і розрідженого потоків показав, що напрац
ювання на відмову має експоненціальний закон розподілення.
В результаті аналізу трудомісткості операцій ПР встановлено,
що вони в сумарному і розріджених потоках мають показнико
вий закон розподілення.

ВИКОРИСТАННЯ КАТАЛІЗАТОРІВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕЙТРАЛЬНИХ ГАЗІВ
Коломієць Р.В., Даценко О.Ю.,
група ЗАГ"61, Інженерно"технологічний інститут
Зубченко О. М.
науковий керівник

В якості нейтральних газів можна використовувати гази
азот, аргон, отримані в заводських умовах, однак це не завжди
ефективно, так як витрачаються додаткові засоби для зберіган
ня, доставки цього газу, в необхідних кількостях, к місцям
обробки МО та ГР.
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Для отримання нейтрального газу запропонований малога
баритний, переносний генератор нейтрального газу (ГНГ),
оснований на термохімічному окисленні антрацита. Вибраний
оптимальний температурний режим роботи ГНГ. Склад утво
рившихся газів: N2 ~ 78–83%, CO2 ~ 19–28%, CO ~ 3–6%.
Суміш газів: азота та діоксида вулецю — нейтральна. Оксид
вуглецю (ІІ) не являється нейтральним при контакті з багато
компонентними сумішами (мінеральні оливи та гідравлічні
рідини, що містять присадки).
Технологія отримання нейтрального газу за допомогою ГНГ
має на увазі максимальне отримання азоту і діоксиду вуглецю та
мінімальне оксиду вуглецю (ІІ). Компонентний склад газів зале
жить від температурного режиму роботі ГНГ і його конструкції.
Хімічні реакції окислення вуглецю в реакційній камері ГНГ
можна описати наступним чином:
С+О2СО2

(1)

2С+О22СО

(2)

Дослідження показали, що складно управляти хімічною
реакцією (1) окислення вуглецю з утворенням СО2, тому стояла
задача — з утворюючої суміші газів, видалити небажаний газ —
оксид вулецю (ІІ).
Каталізатори виготовляють з шламів — відходи виробниц
тва металургійної, електронної та машинобудівної промисло
вості, містячи оксиди міді, заліза, хрому, нікеля, марганцю,
кобальта та інших металів. Данні оксиди знаходяться в шламі
в високодисперсному стані, додаючи в них данні каталізатори.
В технологію виготовлення каталізаторів покладені методи,
засновані на механічному змішуванні інгедієнтів [5]. Селек
тивність каталізаторів та їх активності залежить не стільки від
властивостей окремих оксидів, як продуктів їх взємодії в ката
лізаторі.
Для визначення каталітичних властивостей каталізаторів
булла розроблена та виготовлена установка котра дозволила
б проводити дослідження газів, з різною концентрацією СО,
в діапазоні температур від 20°С до 400°С [6].
Каталітична активність зростає з підвищенням температури.
Залежність концентрації СО від температури показана на рис.3.
В діапазоні температур газів, містячих СО, 200–400°С виникає
хімічна реакція (3) знижуюча концентрацію СО від 5 до 0 об.%.
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Таким чином:
1. Визначений склад матеріалів, которий забезпечує очист
ку газів від оксиду вуглецю (ІІ) 6–0%.
2. Досліджені і отримані залежності зниження рівня оксиду
вуглецю (ІІ) в діапазоні температур 0–400°С.
3. Застосування каталізаторів в технологічній схемі ГНГ
дозволить:
– Очистити нейтральний газ від оксиду вуглецю (ІІ);
– Розширити температурний діапазон роботи ГНГ в сторону
збільшення температури окислення антрациту, що спростить
технологію отримання нейтрального газу

УТИЛІЗАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СКЛАДОВИХ ОДИНИЦЬ
АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ
Марусенко К.В., Рибак В.В., Трохимчук М.В.,
магістри НУБіП України,
В. З. Докуніхін,
к.т.н., доцент, науковий керівник

Автомобілі і трактори мають вузли із стисненими пружинами.
Це гідроакумулятори тракторів, передня підвіска легкових
автомобілів, гальмівні камери з пружинними енергоакумуля
торами (ГКПА) вантажних автомобілів тощо. ГКПА, що мають
граничний стан, як правило, здають в металобрухт. Не виклю
чено, що сторонні особи, в тому числі діти, можуть розбирати
вибраковані ГКПА, що призводить до травм. Небезпека розби
рання ГКПА полягає в тім, що в ньому знаходиться пружина,
яка стиснена зусиллям 8000–12000 Н
Для попередження травматизму ГКПА необхідно убезпечити
шляхом розбирання в майстерні господарства з дотриманням
певних заходів обережності. Після розбирання деякі складові
одиниці ГКПА (пружина, поршень, упорний підшипник і інш.)
використовуються як запасні частини. Зі складових одиниць, не
придатних для подальшого використання, можна виготовити
різні пристрої для ремонту машин. На кафедрі транспортних тех
нологій та засобів у АПК за участю студентів наукового гуртка
«Рециклінг» розроблено і виготовлено декілька різний видів
пристроїв для безпечного розбирання і складання ГКПА в умо
вах майстерні сільськогосподарського підприємства.
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Один з таких пристроїв наведений па рис. 1.

Рис. 1. — Пристрій для розбирання і складання ГКПА

Пристрій складається з основи 1, до якої приварюється
кільце і два гвинта 2. На гвинти накручені гайки 3 з рукоятка
ми. В пази гайок встановлена натискна планка 4 із втулкою.
Принцип дії даного пристрою такий. ГКПА 5 встановлюється
на основу 1 пристрою. Обертанням гайок 3 гвинтів 2 натискну
планку 4 переміщують до упору в кришку циліндра ГКПА.
Через отвір втулки з гвинта аварійного розгальмування зніма
ють стопорне кільце. Потім відвертають гайки болтів кріплення
кришки циліндру і обертанням гайок гвинтів проти годиннико
вої стрілки повільно розжимають силову пружину ГКПА.
При заклинюванні поршня циліндр встановленого в при
стрій ГКПА розрізають по колу разом із гвинтом аварійного
розгальмування фрезою, або іншими способами.

УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ
В.О. Маслай,
магістр НУБіП України,
В. З. Докуніхін,
к.т.н. доцент, науковий керівник

Для запуску двигунів автотракторної техніки і мобільних
сільськогосподарських машин використовуються стартерні
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свинцеві акумуляторні батареї різної ємкості. За період експлуа
тації машини акумуляторну батарею замінюють декілька раз.
Строк служби акумуляторної батареї значно менше строку
служби машини і складає 1–5 років. Проведенні нами дослі
дження показали, що в сільській місцевості акумуляторні
батареї які, відпрацювали свій ресурс викидаються на несанк
ціоновані звалища разом з сміттям. Ці звалища стихійно утво
рюються в посадках, лісах, біля водоймищ і в інших місцях.
Свинець, що міститься в акумуляторній батареї відноситься
до дуже небезпечних тяжких металів. Він викликає хронічне
отруєння, яке розвивається поступово внаслідок тривалої дії
малих концентрацій свинцю. Свинець уражує всі органи та
системи організму і має кумулятивну здатність. Він викликає
зміни спадкової інформації, а також впливає на репродуктив
ну функцію. Крім того свинець як і інші тяжкі метали перери
ває процеси геобіоценозу на рівні утворення гумусу.
В теперішній час в населеному пункті в якому налічується
500 автомобілів і тракторів щорічно вибраковується 200–300
акумуляторних батарей. При збільшенні машин до рівня який
є в розвинутих країнах Заходу, кількість вибракуваних акуму
ляторних батарей може збільшитися в 4 рази.
Таким чином проблема організації утилізації акумулятор
них батарей є актуальною і вимагає прийняття невідкладних
рішень. В результаті утилізації акумуляторних батарей дося
гається не тільки мета корінного зменшення забруднення нав
колишнього природного середовища свинцем а і значна еконо
мія матеріалів і енергоресурсів.
Для цього необхідно організувати в населених пунктах
пункти приймання вибракуваних акумуляторних батарей.
Функцією цих пунктів є закупівля вибракуваних акумуля
торних батарей в підприємствах, організаціях і населення,
доставка їх на пункт приймання, підготовка до здачі на під
приємство утилізації, зберігання і перевезення на підприєм
ство утилізації.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОХ КАРБЮРАТОРІВ
НА КЛАСИЧНИЙ ДВИГУН
Матвійчук З. В.
ІV курс, група АГ"41, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут,
кафедра автомобільного транспорту,
В. В. Токарук,
асистент, науковий керівник

На великих оборотах двигуну, поперше, не вистачає пові
тря, а подруге, палива. При великому пробігу помітно, що пор
шні 2 і 3 циліндри чорніші, а поршні 1 і 4 циліндри світліші.
Питання вирішується установкою двох карбюраторів, які
дають збалансованішу подачу топливовоздушной суміші, чим
один. Для установки вам знадобляться наступні інструменти
і матеріали: ключі і викрутки різних розмірів, плоскогубці,
дриль, дискова електропила і лещата, з матеріалів знадобляться
два карбюратори однієї моделі. Можна використовувати найпро
стіші «Вебери» моделі 2106; деякі фахівці ставлять «Солекс»
моделі 21083. Також знадобляться два колектори від «Оки»,
трійники на бензин, тосол, вакуум, шланги і деталі приводу газу:
Крок 1. Якщо в машині є підігрів нижньої частини карбюра
тора, рекомендується злити тосол. Після цього знімають кар
бюратор, відкручують гайки кріплення колектора і акуратно
знімають колектор.
Крок 2. Беруть куплені колектори від «Оки» і одягають на
них карбюратори, спочатку на перший колектор, потім на дру
гій. Потім рукою відкривають обидві камери карбюратора
і дивляться, чи не стирчать денебудь краї колектора.
Крок 3. Роблять те ж саме. Якщо всетаки краї колектора
стирчать, то за допомогою дриля, затиснувши в лещата колек
тор, сточують краї. Потім знову надягають карбюратор на ко
лектор.
Крок 4. Слід перевірити канали в колекторах на чистоту.
Часто трапляється, що усередині виступають різноманітні
«шпильки» і тим самим створюють опір потоку. Якщо такі
виступи є, їх треба ліквідовувати.
Крок 5. Після цього необхідно приміряти колектори до
головки блоку, а потім по місцю зробити прорізи під різьблення.
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Потім треба правильно виставити колектори. Зазвичай для цього
потрібно знімати головку блоку, але можна потрапити в про
різ, не знімаючи її.
Крок 6. Потім необхідно виготовити центральне кріплення
колекторів. Зробити це можна із смужки стали завтовшки 3–4 мм.
Крок 7. Колектори кріплять таким чином: двома гайками
по краях, одній в центрі і двома внизу, ближче до центрально
го кріплення, — по гайці на кожен колектор. Для цього необ
хідно виготовити дві металеві пластини, які і притискувати
муть колектори.
Крок 8. Через трійники підключають підігрів колекторів
і вакуумний підсилювач гальм.
Крок 9. Ставлять карбюратори як на звичайний колектор.
Бажано, щоб що комплектують карбюраторів теж були однако
ві. При установці слід відвернути гвинти якості і кількості на
обох карбюраторах на однакову величину.
Крок 10. Коли карбюратори стоять, прийшов час зайнятися
приводом газу. Якщо це карбюратори «Солекс», то в них прос
тіше зробити тросиковый привід. Для цього є спеціальні плас
тикові накладки, які одягають на карбюратор в місці кріплен
ня тяги газу. Можна використовувати троси газу від «Таврії»,
кінець тросів закріпити в тому місці, де до педалі газу кріпила
ся стара тяга. Головне, зробити все так, щоб заслінки відкрива
лися синхронно.
Крок 11. Заливши тосол, що злиться, можна пробувати за
водити. Всі шланги бажано затягнути хомутами. Фільтр мож
на використовувати найпростіший.
Крок 12. Після того, як мотор завівся, його потрібно прогрі
ти і відрегулювати. Зробити це можна фірмовими приладами
Вазовськимі, або датчиком якості змішай ІКС1. Вона повин
на бути ясноблакитною. Потім гвинтом кількості потрібно
виставити обороти.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
ТА РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
АВТОМАТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ
В. М. Мірошник,
VI курс, група АГ"52м, спеціальність «Автомобілі
і автомобільне господарство»,
Iнженерно"технологічний інститут,
О. І. Дубинець,
д"р техн. наук., проф.,, науковий керівник,
О. А. Лудченко,
проф.

Процес діагностування системи запалювання здійснюється
діагностичною системою керування. Процес діагностування
об’єкту діагнозу характеризується вхідними і вихідними пара
метрами. Сукупність значень вихідних параметрів об’єкту ді
агнозу буде визначати його технічний стан. Ця сукупність
може бути отримана шляхом здійснення елементарних переві
рок. Кожна така перевірка являє собою деякий фізичний екс
перимент над об’єктом діагнозу і визначається зовнішньою
дією на об’єкт, а також значенням відповіді об’єкту на цю дію.
Елементарні перевірки, як правило, здійснюються з окремими
компонентами об’єкту діагнозу, і таким чином визначаються
необхідні значення вихідних параметрів системи запалювання.
Формальне описання процесів системи запалювання як
об’єкту діагнозу і їх поведінки в справному і несправному
стані, виражене в аналітичній, табличній або графічній формі,
є математичною моделлю об’єкту діагнозу. Досить важливим
критерієм при побудові математичної моделі діагностування
системи запалювання є зменшення кількості елементарних
перевірок і визначення оптимальної кількості діагностичних
параметрів, що характеризують справний та несправний стан
системи.
Математична модель діагностування системи запалювання
може бути задана в явному та неявному виді. Неявний вид
передбачає формальне описання одного стану системи і прави
ла отримання інших станів (фізичних несправностей). Явна
модель передбачає сукупність формальних описань справного
стану і всіх можливих несправних станів системи запалювання.
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Справний і несправний стан системи запалювання може бути
представлений як динамічна система, стан якої в кожний мо
мент часу t визначається сукупністю вихідних параметрів. Для
описання параметрів, що будуть характеризувати технічний
стан системи запалювання, визначимо спектральні характери
стики усереднених реалізацій сигналу напруги первинного кола
системи запалювання. Це дозволить створити математичну
модель процесів, що проходять в системі запалювання при різ
них умовах роботи. Створення математичної моделі, яка буде
описувати технічний стан системи запалювання, ставить
своєю метою автоматичне порівняння сигналів, що досліджу
ються, з сигналами з бази даних. База даних передбачає опи
сання взірцевих сигналів та сигналів з типовими несправ
ностями різних типів систем запалювання. Отже, модель, що
пропонується, відноситься до класу явних математичних моделей.
Метод автоматизованого діагностування системи запалю
вання можна вважати як адаптивну, відкриту діагностичну
систему, на основі передбаченої можливості поповнення інфор
мації бази даних параметрів математичної моделі, які опису
ють різні несправності системи запалювання. Такий підхід
дозволяє налаштувати діагностичну систему для різних типів
систем запалювання і поповнювати інформаційну базу при
появі несправностей, які в неї не занесені.
Математична модель автоматизованого діагностування систе
ми запалювання дозволяє використовувати методи цифрової
обробки сигналів на всіх етапах процесу діагностування.

МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
З ТЕХНІЧНИХ ТВАРИННИХ ЖИРІВ
М. М. Муштрук,
аспірант,
В. Ю. Сухенко,
к.т.н., доцент,
Ю. Г. Сухенко,
д.т. н., професор, науковий керівник Національний університет
біоресурсів і природокористування України

Тваринні технічні жири є перспективною сировиною для
промислового виробництва дизельного біопалива, тому його
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властивості спів розмірні з властивостями дизельних палив
мінерального походження. Технічні жири містять тригліцери
ди, вільні жирні кислоти, фосфоліпіди, велику кількість води
та багато інших домішок. Такі компоненти надають особливих
властивостей цій сировині, що перешкоджає безпосередньому
використанню їх як енергоносіїв[1]. Названі проблеми можна
усунути провівши зміни хімічного складу сировини, з застосу
ванням наступних методів каталізу реакцій перетворення
жиру з метанолом у дизельне біопаливо.
Естерифікація з кислотним каталізом. У процесі кислот
ного каталізу реагенти каталізуються кислотою, наприклад,
сірчаною. Вихід ефіру високий (99%), але реакція йде повіль
но (більше 3 год.), та вимагає нагрівання компонентів до висо
ких температур (набагато вище 100°С).
Переестерифікація з гомогенними каталізаторами. Перее"
стерифікація тригліцеридів метанолом у присутності гомоген
них каталізаторів є найбільш поширеним процесом у проми
словому виробництві дизельного біопалива через низьку їх
вартість і високий вихід ефірів при помірних температурах
і відносно малих термінах проходження реакції. Гідроксиди
та металів (NaOH i KOH) знайшли широке застосування для
переестерифікації тваринних жирів з малою кислотністю (мен
ше 2% вільних жирних кислот) [2].
Переестерифікація з гетерогенними каталізаторами.
Висока енергоємність процесів переестерифікації і повільна
взаємодія каталізаторів з реакційною сумішшю спонукали
дослідників до вивчення і застосування гетерогенних каталіза
торів. Використання таких каталізаторів (Al2O3, TiO2, ThO2,
CaO, BaO, MgO) не призводить до омилювання суміші в реакто
рах для виробництва біопалива. Крім того, застосування твер
дих каталізаторів покращує стабільність процесу естерифіка
ції та переестерифікації жирів, виключає проблеми корозії
обладнання, гарантує екологічну безпеку виробництва.
Переестерифікація з використанням ферментів. Ферментний
каталіз, наприклад ліпазою дозволяє провести просте відно
влення з гліцерину, переестерифікацію тригліцеридів з висо
ким вмістом жирних кислот, загальну естерифікацію вільних
жирних кислот, а також забезпечити у «м’яких» умовах реак
ції отримання не менше 90% дизельного біопалива, що робить
його комерційно вигідними [3].
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Переестерифікація надкритичним метанолом. Надкри"
тична переестерифікація є дуже ефективною, забезпечуючи
високу конверсію жирів (60–90% за 1 хв. і більше 95% за 4 хв.).
Найкращі умови для реакції: температура 350°C, тиск 30 Мпа,
співвідношення метанолу і вихідної сировини 42:1, термін ре
акції — до 240 секунд [4].
Ультразвуковий метод. При використанні ультразвукового
методу інтенсифікації прoцесу в реакторах, ультразвукові хви
лі постійно збуджують реакційну суміш, продукуючи кавіта
ційні бульбашки. Це забезпечує одночасно змішування і нагрі
вання реагентів, необхідне для проходження процесу переесте
рифікації. Використовуючи ультразвукові реактори для
виробництва дизельного біопалива можна значно скоротити
час реакції та зменшити витрати енергії.
Мікрохвильовий метод. Сучасні дослідження спрямовані
також на використання мікрохвильових ефектів, для генеру
вання тепла, необхідного в процесі переестерифікації. Мікрох
вильові нагрівачі забезпечують інтенсивне локалізоване нагрі
вання, яке може бути вищим, ніж зафіксоване термометром
у реакторі. Мікрохвильовий метод інтенсифікації реакції зна
ходиться в стадії розвитку, тестується в лабораторних умовах
і, на нашу думку має великий виробничий потенціал [5].
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КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ
У СКЛАДНИХ ДОРОЖНІХ УМОВАХ
А. В. Навроцький,
6 курс, ЗАГ — 61, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»,
Інженерно"технологічний інститут, Університету «Україна»,
В. В. Шаповал,
к.т.н., доцент, науковий керівник

Несприятливі погодні умови (снігопад, дощ, туман), як ві
домо, ускладнюють керування автомобілем. Найкраще у таку
погоду взагалі не виїжджати з гаража, якщо немає нагальної
потреби. Але Негода може наздогнати й у дорозі. При цьому не
слід нехтувати навіть незначною небезпекою під час руху.
Наприклад, дрібний дощ утворює на проїзній частині своєрід
не пилогрязьове змащення. Коефіцієнт зчеплення коліс з доро
гою знижується до 0,2–0,3, що значно менше, ніж на мокрому
покритті після рясного дощу. Якщо видимість настільки обме
жена, що неможливо правильно визначити розташування на
проїзнійчастині інших учасників руху, краще — не наражати
на небезпеку себе та інших, покинути дорогу, знайшовши
зручне місце, і почекати, поки видимість покращиться. Під
час зупинки необхідно позначити себе, увімкнувши аварійну
сигналізацію, з підвищеною увагою спостерігати за іншими
учасниками руху, їх сигналами й переміщенням.
Необхідно також постійно тримати в полі зору правий край
дороги, тротуар, бордюр, лінію розмітки (край проїзної части
ни), узбіччя, триматися за цей край, не втрачаючи його, а та
кож вибирати таку позицію, щоб бути на можливо більшій від
стані від інших транспортних засобів, що рухаються назустріч,
тобто забезпечити найбільший інтервал. Дзеркала заднього
виду повинні бути відрегульовані. Коли Рух інтенсивний,
необхідно дуже швидко оцінювати обстановку як спереду, так
і позаду, а під час руху немає часу на те, щоб займатися регу
люванням дзеркал.
Смугу руху необхідно вибирати таку, щоб забезпечити з усіх
боків якомога більший запас безпеки. З вікон необхідно забра
ти усі непотрібні наклейки, етикетки, фіранки, не розташову
вати речі перед склом (вони обмежують видимість), не їздити
з ушкодженим лобовим склом (тріщини або обмежують
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видимість, або спотворюють картину дорожньої обстановки).
Якщо щітки склоочисника погнуті, їх необхідно відремонтува
ти або придбати нові. Якщо автомобіль новий, незнайомої
марки, необхідно вивчити щиток приладів, щоб під час руху
не відволікатися від спостереження за обстановкою на дорозі.
Про безпеку за кермом замислюватися не дуже приємно.
Чимало водіїв і зовсім зневажають нею на дорозі. Проте, сідаючи
за кермо, важливо пам`ятати, що дизайнери, інженери й медики
подбали про те, щоб у машині було комфортно та безпечно.
Під час руху в зимовий період, навіть якщо більшість доріг
очищена від снігу й льоду, на окремих відрізках шляху можуть
зберегтися небезпечні зледенілі ділянки. При цьому двигун,
ходова, трансмісія автомобіля працюють у режимі збільшених
навантажень. Тому методика водіння, незважаючи на сприят
ливі дорожні умови, повинна залишатися «зимовою».
Під час руху у складних дорожніх умовах необхідно постій
но тримати в полі зору правий край дороги, тротуар, бордюр,
лінію розмітки, узбіччя, триматися за цей край, не втрачаючи
його, а також вибирати таку позицію, щоб бути на якомога
більшій відстані від транспортних засобів, що рухаються назу
стріч, тобто забезпечити найбільший інтервал.

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
У СЕЛІ РАХНИ,ЛІСОВІ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. Ю. Панаско,
І курс магістратури, група ТТ"075,
спеціальність «Організація і регулювання дорожнього руху»,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України, к. тел.(098)"970"56"89,
І. О. Колосок,
к.п.н., доцент, науковий керівник

Стан безпеки дорожнього руху в Україні і наслідки дорож
ніх транспортних подій є одними з найгірших у Європі. Ймо
вірність потрапити в дорожньотранспортну пригоду зі смер
тельним наслідком в Україні у п’ять разів вища, ніж у інших
західноєвропейських країнах. Виявлення причини дорожньо
транспортних пригод на конкретних ділянках доріг, їх всебіч
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ний аналіз дає змогу розробити комплекс заходів щодо зни
ження аварійності, підвищення безпеки дорожнього руху.
Метою нашого дослідження є виявлення сучасного стану
безпеки дорожнього руху на ділянці дороги по вул. Леніна села
РахниЛісові Шаргородського району Вінницької області та
розробка заходів щодо її підвищення.
Для розробки заходів здійснений аналіз аварійності та вста
новлено, що значення коефіцієнтів тяжкості аварійності зна
ходиться в межах 0,2–0,66, що свідчить про високу тяжкість
ДТП. Так, зокрема за останні п’ять років на ділянці дороги по
вулиці Леніна сталося 23 ДТП. Основною причиною ДТП є не
дотримання вимог ПДР та відсутність технічних засобів орга
нізації дорожнього руху.
Нами були проведені дослідження з аналізу основних ха
рактеристик транспортного потоку, зокрема визначені зна
чення інтенсивності, швидкості та складу транспортного потоку.
На підставі аналізу даних встановлено, що значення макси
мальної інтенсивності руху транспортних засобів становить
65 од./год.
Вибір заходів з підвищення безпеки руху транспортних
засобів здійснювали з урахуванням рівня завантаження дороги
за формулою: z = N/P, де N — інтенсивність (од./год.), P — про
пускна здатність (од./год.).
Практичну пропускну здатність на ділянці дороги по вулиці
Леніна визначили за наступною формули P = B ⋅ Pmax, од./год., де
B — підсумковий коефіцієнт зниження пропускної здатності
дороги; P — максимальна пропускна здатність, од./год. На під
ставі розрахунків встановлено, що значення P = 931 од./год.
З урахуванням проведених досліджень визначено рівень
завантаження (z) який складає 0,07. За даними В. В. Сильяно
ва це рівень зручності «А», за якого рух ділянкою дороги здій
снюється у вільних умовах з високими швидкостями. Все це
вказує на необхідність застосування засобів регулювання, що
попереджують водія про зміну дорожніх умов та зосереджують
його увагу.
Користуючись даними В. В. Сильянова та виходячи з рівня
завантаження автомобільної дороги нами запропоновані захо
ди, що забезпечують безпеку руху транспортних засобів та
пішоходів, а саме встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки (рис.1).
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Рис. 1. — Заходи з підвищення безпеки руху

Розроблені рекомендації суттєво підвищать безпеку дорож
нього руху на даній ділянці дороги.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ
ДВЗ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ
М. Г. Прущик,
VI курс, група АГ"52м, спеціальність «Автомобілі
і автомобільне господарство»,
інженерно"технологічний інститут,
Ю. Г. Сухенко,
доктор технічних наук, професор, науковий керівник

Процеси горіння різних видів палива займають провідне
місце в технології отримання тепла і електроенергії, різних
виробничих процесах та технології експлуатації автомобільно
го транспорту. В даний час для живлення двигуна внутрішньо
го згорання широко використовують як рідке так і газоподібне
паливо, основними складовими якого є вуглеводні. Процес
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горіння вуглеводневого палива, по суті, є реакцією палива
з киснем в результаті якої, в ідеальних умовах, повинне відбу
ватися утворення вуглекислого газу і води, з виділенням великої
кількості теплоти. На практиці, через склад палива та особли
вості утворення робочої суміші, змішування з повітрям відбу
вається не рівномірно, а концентрація кисню в потоці повітря
не постійна — згорання палива відбувається не повністю.
Від напрямку проходження таких реакцій та кількості
радикалів НО; Н02; RO; RO2; , що утворюються в зоні перед
полум`ям, залежить повнота згоряння палива і кількість ток
сичних сполук у відпрацьованих газах. Збільшення ККД,
зменшення споживання палива і токсичності викидів — голов
не завдання інженерів , пов’язаних з проектуванням механіз
мів, які в процесі своєї роботи використовують енергію згоран
ня палива.
Одним із рішень даної проблеми є застосування на ДВЗ агре
гатів , в основу яких покладено «Генератор газу Брауна». Тео
рія Газа Брауна полягає в тому, що Газ Брауна (який ще має
назву : гримучий газ, коричневий газ, ННО газ, водяний газ,
оксигідроген) — це суміш двоатомних і атомарних молекул
водню і кисню. Найпростіший спосіб отримання цього газу
полягає у використанні електролізера, що використовує елек
троенергію для розчеплення води на її складові елементи. В мо
мент розчеплення води водень і кисень знаходяться в атомар
ному стані. При нормальному електролізі водень і кисень з ато
марного стану переходять в бінарне ( тобто водень і кисень
сформували валентні зв’язки і отримали молекулу Н2 і О2).
З одного літру води можна отримати 1866 літрів Газу Брауна.
Генератор Газа Брауна призначений для вироблення газу,
що використовується для інтенсифікації процесу горіння
у ДВЗ, за рахунок чого зменшується споживання палива, при
ріст потужності двигуна і як наслідок — зменшення шкідли
вих викидів в атмосферу. Даний пристрій збагачує повітря, що
поступає у камеру згорання двигуна киснем і воднем, який був
отриманий в процесі розкладення води на складові в електролі
зері. Кисень, кількість якого збільшується ,у порівнянні з вмі
стом його у повітрі , більш повно окислює паливо, що призво
дить до збільшення кількості теплоти, виділяємої у двигуні
при згорянні палива, саме тому збільшується ККД двигуна.
Водень в циліндрах двигуна відновлює вуглеводні із сажі та
361

Підсекція 13.3

Удосконалення технології та діагностичного

нагару, утворюючи метан, що в свою чергу згоряє без залишку.
Економія палива можлива за рахунок того , що при більш пов
ному згоранні палива можна отримати ту саму кількість енер
гії, як і при використанні звичайної робочої суміші. Отже при
використанні Генератора Газа Брауна можна обіднити паливо
повітряну суміш без втрати потужності двигуна. Крім того
можливе використання палива з меншим октановим числом
без втрати потужності.
Дані системи можуть застосовуватись як для бензинових
двигунів так і для двигунів на газу та дизельному паливі. Різ
ниця тільки у невеликих конструкційних особливостях.
Висновки.
Концепція Генератора Газа Брауна має великі перспективи
у використанні її в ДВЗ , системах опалення, та інших прила
дах, за основу в яких закладено принцип отримання енергії від
горіння газу або паливоповітряної суміші, як елемент що підви
щує економічність та екологічність описаних вище систем.

ІНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ
ПРИ РЕМОНТІ АВТОМОБІЛІВ
О. В. Смірнов,
група АГ"31,
В. А. Косенко,
доцент, к.т.н., науковий керівник

Дуже часто при ремонті автомобільних засобів застосовують
зварні роботи. При цьому найбільш розповсюдженіелектро
дугові методи зварювання, де в якості джерела енергії вико
ристовують спеціальні зварювальні трансформатори. Ці тран
сформатори мають ряд недоліків, що дуже обмежує їх
використання — велика маса, особливо при роботі з діаме
тром електродів більше 4 мм, виходу із експлуатації при ко
ротком замкненні, коли електрод «прилипає» до зварюваних
деталей і т.д.
Цих недоліків лишені інверторні джерела живлення.
На сьогодні найбільш прогресивний вид електродугового
зварювання — це використання зварного обладнання по інвер
тор ній схемі.
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Інвертором називають прилад, схему, яка створює переміну
напругу при підключені джерела постійної напруги (Інверсія
функція протилежна випрамлінню). Випрямлювачі перетво
рюють перемінну напругу в постійну, а інвертори навпаки,
перетворюють постійну напругу в перемінну.
Використання високочастотних інверторних джерел живлен
ня забезпечую високу стабільність і якість зварювання різних
матеріалів в широкому діапазоні товщин з мінімальними роз
бризкуванням металу як плавящимися електродами в захисних
газах для низьколегованих і корозійностійких сталях, так і елек
тродами із покриттям. При імпульсному зварюванні плавящи
мися електродами в суміші захисних газів з’являється можли
вість отримання імпульсів струму різної частота і форми.
Інвертори для зварювання плавящимися електродами ви
пускають багато вітчизняних та закордонних фірм. Так напри
клад фірми «ФЕБ», «Магма315», «ПТК», «Инверт400 (де
остання цифра показує максимальну величину зварювального
струму 400А»), в фірми «Протон» ИСА200Т , підприємства
Патона і т.д.
Існує дуже багато інверторних схем — послідовний інвер
тор, в якому навантажувальний резистор включається послі
довно із ємністю; мостові інвертори, який складається із двох
джерел живлення та загальної точки комутаторів, інвертор
МакМюррея, принцип дії якого засновано на комутації стру
му і т.п. Всі ці схеми направлені на те, щоб підвищити надій
ність роботи зварного обладнання, зменшити економічні
витрати на зварювальні роботи. Так, при застосування інвер
торних джерел живлення в зварному виробництві приводять
до зменшення втрат електроенергії до 10 разів, металоємність
обладнання — до 10–12 разів. Зменшується маса та габарити
зварних апаратів, що підвищує їх мобільність і стає можливим
використання в стаціонарних та польових умовах.
Такі унікальні характеристики інверторів закладені в по
етапному перетворені енергії. Сітьова напруга випрямляється
на діодному мосту, а після цього перетворюється в змінне висо
кочастотне в блоці інвертора і знижується в трансформаторі до
робочого зварювального. Далі вихідний випрялювач перетво
рює переміну напругу в постійну. Весь процес регулюється за
рахунок зворотних зв’язків блоком управління, який забезпе
чує необхідні характеристики зварного струму.
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Інвертори відзначаються низкою пульсацією випрямленого
струму, високою швидкістю регулювання, можливістю отри
мання різних вольтамперних характеристик та високим кое
фіцієнтом корисної дії (до 90%)
На даний час схеми та конструкції інверторних джерел
живлення для зварних робіт весь час удосконалюється і най
ближчим часом промисловістю будуть випускатись більш
сучасні і досконалі інвертори.

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ
АВТОСЕРВІСУ НА ТЕРИТОРІЇ
Чаплінський,
група АГ"51, Інженерно"технологічний інститут,
О. Д. Марков,
науковий керівник, професор

Виробнича структура автосервісу — це сукупність та струк
тура за потужністю, розташуванням, спеціалізацією підпри
ємств автосервісу розрахованої потужності, які необхідні для
задоволення попиту на послуги автосервісу парку автомобілів,
які розташовані на території. Попит на послуги автосервісу, як
свідчать дослідження, складає певну частину від технічної
потреби, тобто, від потреби в обслуговувані та ремонті за вимо
гами виробника автомобілів.
Побудова виробничої структури та потужності має в своїй
основі в якості передумови таке припущення, що виробнича
структура автосервісу визначається на основі питомої щільно
сті автомобілів на території (автомобілів на км2, а також розра
хованих потужностей , які також приймаються з розрахунку
на один км2). На основі цих даних та структуроутворюючих
факторів розробляється структура підприємств автосервісу
для конкретної території.
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ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ПРИ
ВИПРОБУВАННІ НА МАШИНІ ТЕРТЯ Х4,Б
Г. М. Черепенчук,
група БМО"23, Київський національний
університет будівництва і архітектури,
О. Г. Добровольський,
канд..техн. наук, доцент, науковий керівник

Для деталей автомобілів та інших машин причиною невеликого
строку служби являється не злам, а їх зношування. Аналіз досвіду
експлуатації різних машин показує що передчасний знос деталей
часто являється слідством невдалих конструкційних рішень або
вибору матеріалу без урахування конкретних умов експлуатації.
Абразивне зношування в багато разів перевищує всі види
зношування. Тому темою досліджень було обрано саме цей вид.
При зношуванні абразивом останній володіє властивостями
ріжучої або царапаючої дії при умові На / Hм > 0,7 ...1,1, де На.
і Hм — значення твердості абразива і матеріала, який зношуєть
ся. Якщо відношення На / Hм буде меншім, ніж 0,7 ...1,1, то абра
зивного зношування відбуватися не буде, але знос матеріалу
можливий за рахунок інших видів зношування, наприклад,
втоми матеріалу, які звичайно характеризуються значно мен
шою інтенсивністю. В зоні, коли На/Hм > 1,3,але менше.5,5,від
бувається абразивне зношування, величина зносу при якій зале
жить від відношення На / Hм.. В зоні, коли На / Hм> 5,5 знос буде
великим і стабільним, який не залежить від відношення На / Hм
Значення умов, при яких відбувається абразивне зношування,
можуть трохи змінюватись при переході від одного виду до іншо
го, але принципові положення зберігаються.
Для дослідження обрано метод випробування на стандарт
ній машині Х4Б (ГОСТ 1736171), матеріалом абразива для
якої було прийнято корундова шкурка із зернистістю 180, за
еталон — технічне залізо. Випробування виконують шляхом
одночасного тертя еталону і зразка.
Метою роботи було порівняння теоретичних і практичних ре
зультатів досліджень абразивної зносостійкості вуглецевих сталей.
Дослідження показали, що інтенсивність зношування із
збільшенням тиску сталей підвищується лінійно, а швидкість
тертя впливає дуже мало. Найбільший вплив на абразивну зно
состійкість сталей має відношення На/Нм.
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Відносну зносостійкість відпалених сталей розраховували
по формулі
е = КНV

(1),

а для термічно зміцнених сталей — по формулі
е=е0 + С1(НV – НV0)

(2),

де К — константа, яка залежить від твердості еталону. Для
еталону, виготовленого з відпаленого технічного заліза К = 0,7;
е0 та НV0 — відносні зносостійкість і твердість сталі у відпале
ному стані; С1 — константа, яка в нашому випадку дорівнює
0,18; НV — твердість сталі після термічної обробки
Нами були розраховані значення абразивної зносостійкості
вуглецевих сталей марок: 10 (HV1,46), Ст.3 (HV1,47), 30
(HV1,55), 40 (HV1,60), 50 (HV1,66), 60 (HV1,70), У7
(HV1,773), У8 (HV1,823), У9 (HV1,891), У10 (HV1,982), У12
(HV2,058) у відпаленому стані і сталі У12, термічно обробленої
шляхом гартування з наступним відпусканням при температу
рах 150°С, 300°С, 450°С і 600°С. Значення твердості для остан
ніх зразків складало HV 2,619, HV 2,368, HV 1,974 і HV 1,758.
Ці значення були порівняні з практично отриманими даними
вимірювання твердості і абразивної зносостійкості. Була підтвер
джена пряма залежність зносостійкості цих сталей від твердості від
повідно формулам (1) і (2).. Експериментальні дані підтверджують
правильність формули (1). Але є різниця між двома залежностями,
що відображується у формулах (1) і (2), яка показує, що для відпа
лених сталей інтенсивність підвищення абразивної зносостійкості
від твердості була більшою порівняно зі сталлю У12, що була тер
мічно оброблена із застосуванням гартування і наступного відпуску.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗГАЛЬМУВАННЯ
СТОЯНОЧНОЇ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ
Шмулига В.В., Рибак В.В., Трохимчук М.В.
магістри НУБіП України,
Докуніхін В.З.
к.т.н., доцент, науковий керівник

Стояночна гальмівна система сучасних великовантажних
автомобілів обладнана пневматичними енергоакумуляторами,
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розгальмування яких здійснюється повітрям під тиском не
менше 0,5 МПа.
В процесі технічного обслуговування автомобілів тиск в пнев
матичному приводі гальмівної системи може знижуватися до
граничної величини, при якій розгальмування стояночної систе
ми природним шляхом без запуску двигуна стає неможливим.
Згідно існуючих Правил дорожнього руху падіння тиску
в пневматичному приводі гальмівної системи автомобілів
допускається не більше 0,05 МПа за 15хв або 0,2 МПа за одну
годину.
При гранично допустимому падінні тиску 0,2 МПа за годи
ну, час на протязі якого тиск стислого повітря у пневматично
му приводі зменшується з максимального значення 0,75 МПа
до 0,5 МПа при непрацюючому двигуні складає 1,25 години.
Цей час скорочується, якщо проводиться видалення конденса
ту з повітряних балонів.
Падіння тиску в системі до нуля можливо також при ремон
ті гальмівної системи автомобіля.
Таким чином, якщо тривалість простою автомобіля в ТО1
складає 4 години, в ТО2 — 15 годин і в поточному ремонті —
8 годин, імовірність того, що падіння тиску повітря в пневмо
приводі до граничної межі розгальмування буде досить високою.
При цьому стає неможливим переміщення автомобілів кон
веєром або іншим пристроєм з посту на пост при потоковій
організації ТО, транспортування його за межі ремонтнообслу
говуючої дільниці після виконання робіт.
Неможливе також виконання ремонтнообслуговуючих опе
рацій, які потребують прокручування задніх коліс і карданно
го валу (регулювання гальмівних механізмів, випробування
гальмівної системи на діагностичних стендах і т.і.).
В теперішній час на ремонтнообслуговуючих підприєм
ствах застосовують слідуючи способи розгальмування стояноч
ної гальмівної системи;
– природним шляхом з запуском двигуна;
– за допомогою гвинтів аварійного розгальмування пневма
тичних енергоакумуляторів;
– шляхом відтискування гальмівного важеля домкратом.
При застосуванні першого способу приміщення дільниці
забруднюється відпрацьованими газами, які містять шкідливі
речовини (окис вуглецю, окис азоту, альдегіди, сажа і ін.). За
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час, необхідний для підвищення тиску повітря в пневматично
му приводі автомобіля до заданої величини при роботі дизеля
з відпрацьованими газами виділяється до 0,05 кг окису
вуглецю, до 0,005 кг окису азоту, до 0,445 кг альдегідів.
На роботу двигуна витрачається також дефіцитне дизельне
пальне, підвищуються витрати електроенергії на вентиляцію
приміщення.
Другий спосіб характеризується високою трудомісткістю.
Часте використання гвинтів аварійного розгальмування може
привести до їх пошкодження.
При застосуванні третього способу можна розгальмувати
тільки одне колесо.
На кафедрі технічного сервісу і інженерної екології розро
блений спосіб і пристрій для екстреного розгальмування стоя
ночної гальмівної системи автомобілів КамАЗ і ЗІЛ133ГЯ на
ремонтнообслуговуючих підприємствах без запуску двигуна.
Для розгальмування автомобіля у III контур пневмопривода
через клапан контрольного виводу подається попередньо очи
щене повітря від стаціонарного компресору фільтра.
Пристрій складається з крана, фільтра для очищення стисло
го повітря від масла і вологи, регулятора тиску, з манометром
повітряного шланга з накидною гайкою для з’єднання з клапа
ном контрольного виводу пневмоприводу гальм автомобіля.
Принцип дії пристрою наступний.
Для заповнення пневмопривода пристрій з’єднується з стаціо
нарним компресором або мережею стислого повітря і з допомо
гою накидної гайки приєднується до клапану контрольного виво
ду III контуру пневмоприводу гальмівної системи. Регулятором
регулюється тиск в межах 0,60,65 МПа. Очищене від вологи
і масла повітря заповнює повітряний балон пневмопривода.
Розгальмування стояночної системи здійснюється включен
ням клапану аварійного розгальмування. Після розгальмуван
ня автомобіля вентиль закривають і від’єднують пристрій від
контрольного клапану.
Тривалість розгальмування автомобіля з допомогою даного
пристрою складає 3 хвилини.
Використання пристрою дозволяє покращити санітарногі
гієнічні умови праці при ТО і ремонті автомобілів КамАЗ,
зменшити витрати пального і електроенергії на вентиляцію
виробничих приміщень.
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ДВИГУНИ З ВЕРТИКАЛЬНО РОЗТАШОВАНИМ
КОЛІНЧАСТИМ ВАЛОМ
О. А. Яковенко,
II курс, Національний університет харчових технологій,
С. В. Кадомський,
науковий керівник, к.т.н.

Сьогодні як ніколи стає проблемою компонування моторно
го відсіку сучасних автомобілів. Горизонтальне розташування
колінчатого вала уважається неперевершеною класикою.
Цьому сприяє й непорушність традицій, де подовжньо встано
влений двигун, за яким знаходяться зчеплення, коробка, кар
дан, диференціал, колеса,. Для передньопривідних машин, на
відміну від описаного класичного компонування — все теж
саме, тільки двигун розташовується поперек автомобіля.
Сьогодні в умовах найжорстокішої конкуренції, нелегкій
боротьбі за покупця основні переваги віддаються росту кілько
сті кнопок у салоні. Відкриваючи ж капот автомобіля, рідко
побачиш під ним зовсім новий двигун, звичайна картина —
якийнебудь модернізований силовий агрегат, базова версія
якого була запущена на конвеєр ще в п’ятидесяті роки минуло
го століття.
Головний показник — паливна економічність автомобілів —
досягається, насамперед за рахунок «загальної дизелізації»
автопарку, зниження ваги самого автомобіля шляхом широко
го використання пластмас і оптимізації робочого процесу дви
гуна за допомогою електроніки. Сьогодні вже майже всі, навіть
дизельні версії двигунів, управляються від бортового комп’ю
тера автомобіля. При виході з ладу будьякого індуктивного
датчика такий автомобіль без належного сервісу стає просто
тягарем для свого хазяїна.
Адже нікого ж не дивує, що вже піввіку всі човнові мотори
будуються за схемою з вертикальним колінчатим валом —
настав час починати освоювати й автомобілі. Плоский як мли
нець мотор відмінно поміститься під капотом автомобіля,
залишаючи багато місця для фантазії розроблювачам
передньої підвіски автомобілів.
Сьогодні вже існують спроби побудувати двигун з верти
кально розташованим колінчатим валом, поки на базі класич
них двигунів.
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Первісток російського авіамоторобудування — двигун М11
мав зіркоподібне компонування. Сьогодні маленькі літаки
літають на двигунах, побудованих за схемою «зірка». 9цилін
дровий двигун М14В26, що встановлюється на вертольотах
серії КА26 і в якості палива використовує тільки низько окта
новий бензин теж має зіркове компонування. Фірма Guiberson
будувала для американської армії з 1942 року легкі танки
з 300сильними зіркоподібними двигунами повітряного охоло
дження. зіркоподібні двигуни приладжували до цього ще й на
автомобілі, і часом цілком успішно. Так ще в 1935 році був
побудований гоночний автомобіль Trossimonako, де вперше
у світі під керівництвом президента компанії Карло Феличе
Тросси (Karlo Felice Trossi) у передньому звисі автомобіля вста
новили 16циліндровий зіркоподібний двигун. Однак постави
ли його чомусь, як і завжди, горизонтально.
Серед найбільш відомих зіркоподібних двигунів необхідно
особливо відзначити вітчизняний двигун АШ82 конструкції
А. Д. Швецова, що зарекомендував себе, як один із кращих
авіадвигунів Великої Вітчизняної війни. На жаль, досвід буду
вання таких моторів уже повністю втрачений.
Здавалося б, більше й додати нема чого, та і яке відношення
мають зіркоподібні двигуни до автомобілів? Завдяки особливо
стям кінематичної схеми зіркоподібний тип мотора при порів
нянних з рядним двигуном потужностях у півтора, а те й у два
рази легше. У двигуні, при великій кількості циліндрів (від
трьох до дев’яти), в конструкціє всього одна шатунна шийка.
В той же час зіркоподібні двигуни у звичній комплектації
практично неможливо використати на автомобілях.
Запропонуємо — «зіркоподібний» дизельний двигун з вер
тикальною віссю обертання в моноблоці з коробкою передачі
диференціалом — основа трансмісії легкового передньопривід
ного автомобілю» (наприклад, автомобіля «ВАЗ»). Такий, або
йому подібний двигунтрансмісію міг би спокійно освоїти
машинобудівні заводи. Трипроменева «зірка» чудово вписуєть
ся в обсяг моторного відсіку. При такій компоновці загальна
вага трансмісії автомобіля знижується в 1,5–2,0 рази. Об’єд
нання в одному моноблоці двигуна, коробки передач і диферен
ціала, так ще із загальною системою примусового змащення
зробить цю схему четвертим типом трансмісії від народження...
автомобіля, але першою по своїх потенційних можливостях.
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Розроблену кінематичну схему можна віднести до класу
двигунів з причіпними шатунами, що забезпечують централь
ній втулці плоско паралельне обертання, що ідеально підхо
дить для цього класу двигунів. Незвичайність конструктивного
рішення продиктована міркуваннями забезпечення симетрич
ності робочого процесу по циліндрах двигуна. Не можна скида
ти з рахунків і повну взаємозамінність деталей циліндропор
шневої групи. Це зумовлює певні труднощі по забезпеченню
робочого процесу, як по його рівномірності обертання, так
і врівноважуванню двигуна. Але в наш час комп’ютерної авто
матизації це не являється великою проблемою.
Трансмісія буде збиратися за принципом «мотрійки», дви
гун до коробки й диференціала можна буде кріпити навіть
карабінами! При цьому зберігається відмінний доступ до всіх
систем і агрегатів. Заглядаючи під капот автомобіля з таким
компонуванням, можна також сміло заглянути й під двигун,
злегка його піднявши.

ВІДНОВЛЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ШТАМПІВ
І ПРЕС,ФОРМ
О. А. Яковенко,
ІІ курс, Національний університет харчових технологій,
С. В. Кадомський,
науковий керівник

Для виготовлення пресформ застосовується велика кіль
кість сталей, сплавів і чавунів, різні методи їхньої термічної
термічноїхімікотермічної обробки. Для наплавлення прес
форм застосовуються різні методи й, відповідно, різні наплаво
чні матеріали. Плазменнодугове наплавлення із застосуван
ням інертного газу, що плазмоутвоюючою, є одним з найбільш
перспективних методів наплавлення штампів і пресформ.
Ефективність впровадження плазменнодугових процесів
багато в чому залежить від конструкції плазмотрона. Плазмо
вий пальник складається із трьох основних вузлів: електродно
го, соплового й корпуса. Відомо, що соплова частина пальника
є найбільше теплонавантаженою частиною, від форми, кон
струкції й співвідношення розмірів якої залежить як працез
датність плазмотрона, так і його технологічні можливості.
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Однак при даному процесі наплавлення вирішальну роль грає
конструкція електродного вузла плазмотрона.
Нами був проведений критичний аналіз устаткування, що
застосовується в промисловості, для плазмового наплавлення
з аксіальною подачею електрода, що плавиться.
Широко використовується на виробництві для відновлення
й зміцнення різних деталей установка, що має плазмотрон
з кільцевим електродом, що не плавиться. Через те, що кільце
вий електрод, що не плавиться, виготовлений з міді, вага плаз
мотрона досить великий (до 3 кг). Крім того, електрод витри
мує струми до 180 А, що недостатньо для ефективного нагрі
вання електрода, що плавиться.

Рисунок 1. — Схема розробленого плазмотрона
1 — корпус; 2 — мундштук для подачі електрода,
що плавиться, 3 — плазмоутворююче сопло;
4 — стрижневі електроди, що не плавляться

Відома також установка плазмового наплавлення, що має
плазмотрон зі стрижневим електродом, що не плавиться. елек
трод, Що Не Плавиться, виготовлений з вольфраму й може
витримувати значно більші струми, чим мідний електрод.
Однак у даному технічному рішенні, для ефективного нагрі
вання електрода, що плавиться, необхідно збільшувати струм
плазмової дуги, що приводить до росту тепловложения у виріб,
збільшенню глибини проплавлення основного металу й збіль
шенню його частки в наплавленому металі. Крім того, нагрів
електрода, що плавиться, виявляється більше інтенсивним
з тієї сторони, з якої розташований електрод, що не плавиться,
що у випадку застосування порошкового дроту веде до прожо
гам її оболонки, просипання шихти, і як наслідок, засміченню
плазмотрона, погіршенню якості наплавлення.
372

обладнання для сервісного обслуговування автомобілів Підсекція 13.3

Малюнок 2. — Схема утворення активної плями дуги на поверхні
електрода, що плавиться, при зворотній полярності дуги електрода,
що плавиться. 1, 2 — активні плями дуги.

Проведені нами дослідження особливостей конструкцій
електродносоплових вузлів плазмотронів дозволили знайти
оптимальне рішення даного питання.
Розроблений плазмотрон (мал. 1) має три стрижневих не
плавких електроди, розташованих по окружності навколо
електрода, що плавиться, під кутом °120 , що забезпечує рівно
мірне нагрівання електрода, що плавиться.
Плазмова дуга горить між електродами, що не плавляться,
плазмотрона.
Нагрівання електрода, що плавиться, стає значно більше
ефективним за рахунок утворення на ньому активних плям дуг
електродів, що не плавляться. Утворення цих плям показане
на мал. 2 для випадку зворотної полярності.
При прямої полярності дуги електрода, що не плавиться,
струм цієї дуги буде йти з електрода, що не плавиться, на сопло,
з електрода, що не плавиться, — на виріб, з електрода, що не
плавиться, — на електрод, що плавиться, і з електрода, що пла
виться, — на виріб. Це обумовлено особливостями конструкції
розробленої нами установки плазмового наплавлення (що вклю
чає в себе й плазмотрон), завдяки якою стає можливим звістки
плазмового наплавлення не тільки автоматом, але й напівавто
матом, що де плавиться електрод (після його проходження по
гнучкому боудену й пальнику) викривляється (мал. 3).
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Дана конструкція плазмотрона дозволила зменшити глиби
ну проплавлення основного металу, тому що струм дуги, що
горить між електродами, що не плавляться, і виробом, малий,
а із сопла плазмотрона (при пропонованому технічному рішен
ні) виходить потік сильно іонізованого газу від дуг, що горять
усередині плазмотрона. Це приводить до того, що дуга горить
в умовах змушеної іонізації, з надлишком вільних носіїв зарядів.
У цих умовах забезпечується її розширення, охват дугою біль
ший площі поверхні що наплавляється на виріб, зниження
щільності теплового потоку у виріб. У результаті цього вихо
дить наплавлений валик великої ширини з малою глибиною
проплавлення основного металу.

ДИЗЕЛЬНЕ БІОПАЛИВО
О. О. Яшин,
6 курс, ЗАГ — 62, Спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут
Університету «Україна»
В. В. Шаповал,
к.т.н., доцент, науковий керівник

Нестача викопних енергетичних ресурсів у розвинених кра
їнах світу веде до розширення ефективного використання аль
тернативних джерел енергії. Поряд з використанням енергії
сонця і вітру все більшого поширення набуває біонафта, різні
тверді органічні матеріали та біогаз, які є продукцією сіль
ськогосподарського виробництва. Перспективність нехарчово
го використання останньої випливає також з аналізу динаміки
цін на енергетичну, промислову та сільськогосподарську види
продукції.
За прогнозами спеціалістів найближчим майбутнім перед
бачається покриття до 10% світових потреб у дизельному паль
ному за рахунок рослинного рідкого палива. Метилові ефіри
використовуються як чисте паливо в Німеччині, Австрії і як
30, 20, 5% — ві суміші з дизельним пальним у Франції, Шве
ції, США, Чехії та інших країнах. При цьому, наприклад,
у США до 2013 року планується щорічно випускати близько
20 млн. т. рідкого палива. Виробництво рідкого біопалива про
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водять в єдиному технологічному процесі з насіння енергомі
стких культур або в два етапи переробки: насіння в олію і олію —
в біопаливо. Технологія випуску дизельного пального з ріпакової
олії побудована на фізичній та хімічній переробці відфільтро
ваної олії до форми метилового ефіру. Під впливом каталізато
ра олія переетерифікується метанолом у метиловий ефір зі
звільненням гліцерину.
Вихідні компоненти практично не змішуються, тому після
закінчення реакції відбувається гравітаційний розподіл суміші
на два шари. Технологія переробки насіння олійних культур
безпосередньо в біопаливо реалізована, як приклад, за 250 днів
фірмою FARMET (Чехія) у цеху виробництва біологічного ди
зельного пального з річною продуктивністю 1000–1500 т біопа
лива. Цех розбитий на дві окремі виробничі ділянки: пресування
олійних культур і фільтрації олії та переетерифікації ріпакової
олії метанолом. Установлена споживана потужність на ділянці
переетерифікації 95 кВт, загальна річна витрата електроенергії —
150 МВтгодин.
Екологічний ефект. Перевагами біологічного дизельного па
лива порівняно з дизельним пальним із нафти, насамперед, є:
– швидке біологічне розщеплення — через 21 день на 98%
(дизельне — на 72,0%);
– сприятливе відношення до утворення «тепличного ефекту»,
що випливає з відновлюючого характеру сировини — ріпаку;
– сприятливий склад відпрацьованих газів (загалом, поло
винний вміст диму, нижчий на 20% вміст твердих частинок,
на 7,2% — СО, на 1,9% — СН).
Енергетичні властивості рідкого біопалива відрізняються
від традиційного таким чином:
– температура згоряння приблизно на 12% нижча;
– вміст кисню дозволяє знизити подачу повітря на 13%, при
однаковій подачі повітря будьякий коефіцієнт надлишку
повітря в 1,16 рази вищий;
– падіння енергетичних параметрів при робочому наванта
женні двигуна коливається в межах 4–5 %;
– витрати вищі на 5–8 %;
– більшість тракторів можуть працювати на біологічному
дизельному паливі без переобладнання.
Експлуатаційні властивості рідкого біопалива також мають
свої особливості. Воно абсолютно змішується з дизельним
375

Підсекція 13.3

Удосконалення технології [...]

паливом. Ускладнений запуск двигуна виникає при темпера
турі нижче + 5°С. Економічна ефективність біопалива в умовах
нашої країни потребує комплексного врахування усіх прямих
та побічних продуктів під час його виробництва. Щорічне
виробництво ріпаку в Україні складає близько 300 тис. т. Цю
кількість насіння можна розглядати як потенційний сировин
ний обсяг для початку виробництва близько 100 тис. т біопалива.
Незаперечна цінність біопалива — в його екологічній чис
тоті й можливості одержувати з відновлюваної сировини.
У природних умовах біодизель та мастила з ріпака знешко
джуються мікроорганізмами впродовж 7–8 днів на 95%, а зви
чайні нафтопродукти — на 16%.
Біологічне дизельне паливо — це записана сонячна енергія.
Порівняно зі звичайним дизельним пальним має суттєву пере
вагу — завдяки високій частці ріпакової олії під час згоряння
виділяється така кількість СО2, яку рослини взяли з атмосфе
ри, що не впливає негативно на клімат.
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ПІДСЕКЦІЯ 13.4
НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС
І ДИЗАЙН

ВРАХУВАННЯ САНІТАРНО,ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Ю. А. Бодрова,
V курс, гр.ДЗ"51,спеціальність «Дизайн»,
Кафедра дизайну, Інженерно"технологічний інститут,532"96"20,
О. Р. Г орбик,
к. арх., професор, науковий керівник

Тісний зв’язок між житловими умовами і станом здоров’я
є давно відомим фактом. Доведено, що смертність серед меш
канців щільнонаселених квартир в 1,5–2 раза вища, ніж у лю
дей, які проживають у просторих приміщеннях. Найбільш
типовою хворобою тісних квартир є легеневий туберкульоз. Над
звичайно легко можуть розповсюджуватись і такі інфекції, як
грип, кір, скарлатина, дифтерія, кашлюк, вітряна віспа.
Повноцінне в гігієнічному відношенні житло повинно бути
достатньо просторим, сухим, мати сприятливий мікроклімат,
чисте повітря, важливо, щоб у нього потрапляло сонячне світ
ло, 2,5 год.безперервної інсоаляції.[1]
У висотних житлових будинках більше 9 поверхів з кожним
поверхом погіршуються фізичні властивості й хімічний склад
повітря.
Дослідження багатьох ученихгігієністів свідчать про те, що
чим більше в одній кімнаті проживає людей, тим більша їхня
захворюваність,
При оцінці мікрокліматичних умов житла основне значен
ня має його температурний режим, відносна вологість повітря,
швидкість руху повітря.
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Табл. 1 Оптимальні та допустимі норми температури, відно
сної вологості і швидкості руху повітря.в жилих приміщеннях
Повітряне середовище приміщень оцінюється також за його
складом.
При диханні склад повітря змінюється. Видихуване людьми
повітря містить менше кисню і більше діоксиду вуглецю тощо
У повітрі закритих, недостатньо вентильованих приміщень
вміст діоксиду вуглецю може свідчити про ступінь забруднен
ня середовища продуктами життєдіяльності людей і про ефек
тивність вентиляції.
Для гігієнічної оцінки повітря, крім хімічного складу, має
значення й іонний склад повітря. Чим чистіше повітря, тим
більше воно містить легких електровід’ємних іонів. Експери
ментально підтверджено негативну дію деіонізованого пові
тря. У людей з’являються сонливість, головний біль, підвищу
ється артеріальний тиск, збільшується кількість недоокисле
них продуктів у сечі. Для поліпшення якості повітря його зба
гачують легкими іонами до рівня 40005000 в 1 см3.
Поряд з іншими показниками забруднення повітря є мікро
організми (бактерії, спори, цвілеві грибки). Звичайно, пато
генні мікроби, які є в повітрі, можуть стати причиною інфек
ційних захворювань. З метою попередження бактеріального
забруднення повітря і його негативного впливу проводять ряд
профілактичних заходів: вентиляцію приміщень, вологе при
бирання з використанням дезінфікуючих речовин, забезпечен
ня достатнього природнього освітлення, ізоляція хворих, опро
мінення повітря бактерицидними лампами.
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ОПТИМАЛЬНА ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
ВІДНОВЛЕННЯ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
У М. КИЄВІ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПЕРЕДОВИХ АРХІТЕКТУРНО,ДИЗАЙНЕРСЬКИХ
ТА БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
О. Ю. Діденко,
VII курс, группа ЗДЗ"81, спеціальність «Дизайн»,
А. А. Ломовський,
викладач кафедри дизайну, Інженерно"технологічного інституту,
О. Р. Горбик,
науковий керівник, к.арх., професор

Останнім часом активізувались питання можливості, так зва
ної відбудови Десятинної церкви у м. Києві серед певних релі
гійних, наукових, комерційних структур. Наприклад, у 2011р.
був проведений міжнародний конкурс на визначення кращої
містобудівної,культурної, архітектурної та мистецької концеп
ції щодо консервації та сучасної музеєфікації автентичних
залишків Десятинної церкви. Журі конкурсу (вкрай заполітизо
ване і конфесійне заангажоване) визнало кращими 2 абсолютно
протилежних проекти, основні ідеї яких можна означити так:
1. Будівництво церкви у буцімто старовинних техноло
гіях(з каменю та цегли) по одному з варіантів приблизної, так
званої «реконструкції».
2. Накриття залишків фундаментів церкви прозорою
покрівлею та будівництво поблизу (на відстані 50–200 метрів)
каплиці на честь зруйнованої Десятинної церкви.
Реалізація першого з проектів нанесе непоправну шкоду
містобудівну, архітектурну, археологічну та релігійну, адже:
— будуть остаточно зруйновані автентичні залишки фунда
ментів 9–12 століть, культурний археологічний шар;
— громіздкою будівлею буде задавлений ландшафт та перлини
київської архітектури — Собор Св. Софії, Андріївська церква і т.д.;
— інтуїтивно і реально віруючі будуть відчувати оманли
вість сучасної підробки, що не сприятиме підйому Релігійних
Православних настроїв.
Реалізація другого, дешевшого проекту, надасть безцінній
історичній місцевості(колисці державотворення, та християн
ства слов’ян) спрощений «мінімалістичний» вид типової новобу
дови у невеличкому містечку, а не у центрі Європейської столиці.
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Вважаємо, що вирішення проблеми, відновлення Десятин
ної церкви можливе тільки на основі сучасних надпрогресив
них технологій, передової архітектури із створенням прозорої
скляної моделі у легких металевих конструкціях та безфунда
ментного будівництва, проте, у формах наближених до «старо
го» зодчества.
Прогресивні конструктивні та інженерні вирішення: Для
збереження безцінних автентичних залишків фундаментів
Десятинної церкви 9–12 ст., загалом археологічного культур
ного шару, пропонується безфундаментне будівництво, без
найменшого розкриття ґрунту. Збірні залізобетонні плити
вкладаються безпосередньо на земну поверхню на відстані
4,2–6 м. від решток старовинних фундаментів, без шкоди для
них. Таким чином технічно новітня модель Десятинної церкви
буде стояти на плитах подібно спортсмену на лижах. Кон
струкція виконана так, що в разі необхідності проведення
археологічних досліджень в місці, де лежить плита, остання
може бути знята на період вишукувань, з перенесенням наван
тажень на сусідні.
На опорні з.б. плити спираються металеві колони, на висо
ті 3–6 метрів підтримують просторову структурну ферми на
якій облаштовується прозора, з поляризованого скла платфор
ма для проходу віруючих, екскурсантів тощо. У просторі між
землею і фермою передбачено археологічний музей, де експо
нуються залишки стародавніх фундаментів та інші знахідки.
В просторі ферми розміщуються інженерні комунікації(опа
лення, вентиляція, водопровід, каналізація, електричні кабелі
тощо) , а також технічні та підсобні приміщення.
На платформі монтується легка просторова конструкція
металевого каркасу моделі Десятинної церкви, яка обклада
ється двома шарами (зовнішнім та внутрішнім), частково, з по
ляризованого скла. В процесі використання такої конструкції,
її можна легко збирати, та переносити, реконструювати.
Проектні та будівельні аналоги: Найбільший характерний
за функцією і образом аналог — Конкурсний проектпризер
(1 місце) Духовного центру Руської Православної церкви у Па
рижі (Франція). Викупивши на аукціоні вартісну ділянку
в центрі старовинного міста, Синод стикнувся з тим, що влада
поставила вимогу, аби нові споруди не закривали вид на старо
винні історичні будинки. Тому автори (група архітекторів
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з Франції, Росії) створили проект майже повністю прозорої
споруди з підзолоченими куполами. Нічого подібного в будів
ництві Росії ніколи не бувало, але Церкви сміливо пішли на
новаторський архітектурноінженерний експеримент — будів
ництво Православного храму у нестандартних прозорих «скля
них» огороджуючих поверхнях стін і дахів.
Реалізація проекту: Наша містобудівна ситуація дуже
схожа на французьку. Думається, що подібне до прийнятого
варіанту будівництва в центрі Європи, у Парижі, підійде і до
реалізації в серці духовної столиці України — Русі на Староки
ївській горі. Маємо надію, що сучасна церковна влада про
явить розуміння архітектурного прогресу, подолає деякі арха
їчні, застиглі та застарілі догмати церковного будівництва.
Тут не може бути проведена псевдореставрація церкви
у буцімто «древніх» формах і матеріалах. Вважаємо, що на
місці спорудження прогресивної для IX століття в Східно
слов’янських землях кам’яної (а не дерев’яної, як було рані
ше) будівлі — величного Десятинного храму, цілком прийнят
ним буде спорудження його найпрогресивнішої прозорої
«скляної» моделі у ХХІ ст. для новітньої слави єдиної Христи
янської Православної церкви!
Творчою групою архітекторів, дизайнерів, за участю студен
тів кафедри дизайну ІТІ університету «Україна» та ПБК
«ВІСТОН»(О.Горбик, С.Крюков, О.Юргенко та ін.) запропоно
вані саме такі престижні, відповідаючі усім Християнським
релігійним вимогам пропозиції. Зупинка за малим: необхідне
щире, безвідмовне фінансування подальших проектних стадій
з боку істиннорелігійних та патріотичних інвесторів з сучас
ним прогресивним мисленням та розумінням історичної спіль
ності прабатьківщини — місця народження українського, ро
сійського і білоруського народів, тобто, Старокиївської гори.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЕКТ ПРОЗОРОЇ МОДЕЛІ
ВІДНОВЛЕННЯ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
ТА РЕНОВАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО КВАРТАЛУ
НА СТАРОКИЇВСЬКІЙ ГОРІ
О. В. Дончук,
V курс, група туризмознавство,
спеціальність «Міжнародний туризм»,
Київський національний університет ім. Т. Г. Швченко,
О. М. Юрченко,
V курс, група ЗДЗ"71,спеціальність «Дизайн»,
О. Р.Горбик,
к.арх., професор, науковий керівник, кафедра дизайну,
Інженерно"технологвчний інститут,
університет «Україна», к.тел. 532"28"74

Предісторія: Найперша на землях східних слов’ян церква
Св.Богородиці («Десятинна») будувалася у 989–996 р.р.
у стольному граді києві за повелінням князя Св.Володимира
Великого («Красного сонечка») на місці прадавнього язицько
го катица полян, яке було знесено (за волею того ж князя)
у 982 році.Тут було встановлене загальноруське святилище
Перуна з 6 племінними богами, що також було з глумом зруй
новано (за того ж володаря) і на цьому місці, в знак перемоги
християнства збудували Десятинну церкву, якто бувало в усіх
країнах, що приймали нову віру. Це була перша однокупельна
кам’яна споруда небачена і унікальна на Русі — будівля того
часної науковотехнічної революції, адже до цього русичі при
мітивно конструювали тільки з дерева. У XII ст. її вигляд ніве
лювався( на Русі в уділах створили з сотню подібних) і після
зведення Ярославом Мудрим собору Св.Софії,на її зразок, до
церкви виконали багатокупольну прибудову.У 1240 р. Цер
кву знищили орди Великого хана Батия.Не зберіглося жодно
го зображення храму,тому невідомо, яким він був. В XVII ст.
при митрополиті П.Могилі церква на руїнах була частково
відбудована дерев’яною,яку так само знесли перед споруджен
ням у 1842 р. нової цегляної церкви за незугарним проектом
царського архітектора В.Стасова. У 1935 р. цей храм так само
був ліквідований безбажною більшовицькою владою. Таким
чином, на цьому місці до тепер були послідовно збудовані та
зруйновані не меньше 5 культових споруд.
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Часові зміни в міському ландшафті: В IX–X ст., Десятинна
церква була архітектурною домінантою серед 1–2 поверхового
дерев’яного міста огороджено з дерев’яними фортечними
мурами та баштами і дійсно прикрашали тогочасний ланд
шафт. Теперце щільно забудоване середмістя мегаполісу.Мо
жливо псевдореконструкція цегляної церкви остаточно зада
вить простір володимирської вулиці, непоправно назавжди
зруйнує прекрасну панораму з боку Подолу та Задніпров’я —
вид на Київську перлину Б.Растрелі Андріївську церкву та
Софіївський собор.
Муляжна реконструкція: Виконана в кінці минулого сто
річчя так звана «реконструкція» Давньоруських церков
у Києві на Золотих воротах та Богородиці дає негативні наслід
ки адже відразу видно, що це не старі споруди, а штучна
підробка муляжів,тому у віруючих з’являється підсвідома
і свідома зневіра до обману.Крім того,існує більше 10 варіантів
реконструкції Десятинної церкви різних авторів,ал не можли
во визначити,який з них найбільше схожий н першотвір.
Прогресивні проектианалоги: Однією з бов’язкових умов
конкурсу на Російський духовний центр в м.Париж була вимо
га, щоб новий будинок не закривав види на історичні будинки,
тому проектпереможець франкоросійської команди архітек
торів запропонував , в більшості своїх,прозорий,скляний ком
плекс що прийнятне для старовинного Парижа може підійти
і до нашого «вічного міста» Києва — це основний проектана
лог.До деякої міри,аналогами можуть бути такі прозорі,скляні
споруди на металевому каркасі: найбільший хмарочос у світі —
Бурж Ель Араб,зимовий сад у Корнуелі, оглядовий майданчиу
консоль над Великим каньйоном біля ЛасВегаса,дім МВС
у Тбілісі...
Основні пропозиції:
— для збереження безцінного культурного археологічного
шару будівництво передбачається без найменшого розрит
тя,без копання котлованів,для традиційних фундаментів, ін
женерних мереж. Замість фундаментів на поверхню землі по
зовнішньому периметру поза підземними залишками древ
ньої Десятинної церкви вкладаються збірнорозбірні залізобе
тонні плити,на яких встановлюється металевий каркас, а на
висоті 4,5–6,0 м над землею влаштовується платформа з ферм
решіток,що покриваються скляною поляризованою підлогою
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(аналогоглядовий майданчикконсоль біля ЛасВегаса),усі
інженерні мережі прокладуються над землею у підвісних до
платформи каналах;
— у заскленому просторі під платформою влаштовується
археологічний музей із автентичними залишками елементів
старовинної церкви та інших експонатів;
— на платформі встановлюється склом (аналог — Бурж
ельАраб,дім МВС Грузії) або прозорим пластиком (аналог —
оранжерея у Корнуелі);
— за зовнішньою та внутрішньою формою споруда буде
наближенною до знищеного оригіналупрозорою «скляною»
моделью (у масштабі 1:1) Десятинної церкви,яка органічно
впишеться у навколишнє міське середовище,не подавлятиме
існуючу забудову.Споруда є,а наче її й немає,вона легко зли
вається з небом,сяючи вночі медіаосвітленням з середини.
Глядачам стає зразу ясно,що це не штучна підробка під старо
вину,а сучасна спорудамодель,котра нагадує і наочно показує
якою могла бути старовинна церква;
— В новій прозорій діючій моделі церуви Св.Богородиці
(Десятинної) можуть відбуватися усі релігійні Хритсичнські
відпрви та служби.В часи Св.Володимира Великого християни
були єдинні,не поділені на десятки конфесій,як прості парафі
ї.Ми палко мріємо про об’єднання теперішніх церков,а тому
пропонуємо проводити служби по встановленій черзі священ
никами усіх зареєстрованих в Україні,або виконувати спільні
молитви,як у Святій землі,адже Київ,так само,святий.
— В разі реалізації це була б чудесна небачена раніше,каз
кова храмова Християнська споруда,сучасні науковотехнічні
технології дозволяють запроектувати та побудувати її,хоча це
буде складніше,ніж повертатися до застрарілих технологій
IX–XII ст. та будувати з каменю і псевдоплінфи.
Проблеми реалізації.
Вперше ця проектна пропозиція була розроблена і включена
у 2011 р. у Конкурсний проектна визначення кращої містобудів
ної,культурної,архітектурної та мистецької концепції, та суча
сної музеєфікації (револоризації) автентичних залишків церкви
Богородиці (Десятинної)...,що виконувався творчим колективов
кафедри дизайну спільно з ПБК «ВІСТОН» у складі архітекторів
О.горбика,О.Крюкова, О.Твороновича, В.Мінцбка,студентівди
зайнерів Бровкіна О.,Мінко Ю.,Смоляр О., Сулько С., Юрченко О.,
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Яремко А., інженері Марченко О., Стефаненко В. Більш деталь
на проробка відбулася проробка відбулася у 2012 р. в дипломній
роботі О.Юрченко під науковим керівництвом кандидата архі
тектури.юпрофесора О.Горбика.
Пропонуємо потенційним інвесторам, у т.ч. релігійним
володарем профінансувати подальшу розробку цього опти
мального проекту,яким буде розроблятися авторським колек
тивом з залученням кращих проектувальників України,
з використання прогресивних закордоних будівельних техно
логій.Упевнені,що реалізація проекту значно підвищить турис
тичну привабливістьстолиці збільшити потік туристів і палом
ників,за їх рахунок принесе прибуток місту, створить нові
робочі місця.

САДИ НА ДАХАХ БУДІВЕЛЬ
М. Й. Жук,
к. арх., доцент кафедри дизайну середовища
Київського національного університету культури
і мистецтв, тел. (044) 533"92"48

З кожним роком в містах все менше залишається землі, яка
не була б зайнята забудовою, транспортними магістралями та
іншими твердими покриттями. Рослинам, цим оздоровлюю
чим «легеням» міського середовища, практично не залишається
місця. Дефіцит рослинності можна суттєво скоротити шляхом
озеленення дахів будівель і споруд, створюючи зелені оазиси
навіть на відносно невеликих площах. Згідно з існуючими дос
лідженнями 150 кв. м трав’яної покрівлі забезпечують річну
потребу в кисні для 100 чоловік. Якщо на покрівлі будуть
рости ще й кущі та дерева, то 1 кв. м такої покрівлі може ціл
ком забезпечити киснем одну людину на рік. Зелена покрівля
площею близько 50 кв.м виробляє, наприклад, стільки ж
кисню, скільки одне дерево з діаметром крони біля 10 м. Не
випадково в ряді провідних країн світу однією із обов’язкових
умов при проектуванні нових будинків є озеленення покрівель.
Рослинний покрив на даху не лише очищує повітря і вловлює
пил, але й стає хорошим шумоізолятором, поглинає шкідливі
електромагнітні випромінювання від ЛЕП і вишок стільнико
вого зв’язку. І якщо традиційна плоска покрівля повертає
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в атмосферу менше 1% вологи, то експлуатована зелена пок
рівля — понад 60%. Таким чином, завдяки озелененню даху
створюється не тільки суттєвий охолоджуючий ефект, але
й підтримується природна вологість повітря. Зрозуміло, що
в залежності від типу і уклону даху, конструктивне рішення
зеленої покрівлі буде залежати від особливостей її експлуата
ції. Несуча здатність дахів сучасних будівель може бути дос
татньо високою, тому окрім соляріїв, веранд і оранжерей на
них можуть споруджуватися теплиці і продуктивні сади, що
використовують тепло будинку для росту рослин. Особливого
ефекту можна досягнути ще на стадії проектування будівлі,
якщо заздалегідь передбачити можливість використання її
даху для створення пентхауза, саду, альтанки, місць для від
починку, декоративної водойми, видового майданчика.
Сучасні зелені покрівлі в залежності від способу озеленення
і виду експлуатації можна розподілити на два основних типи —
екстенсивні та інтенсивні.
При екстенсивному озелененні використовують лише
трав’яний покрив або рослини розміщують в спеціальних
ємкостях з ґрунтовим субстратом. Таке озеленення створює
відносно невелике навантаження на покрівельну конструкцію —
від 7 до 15 кг на кв.м. Доступ людей на подібний дах–газон,
в принципі, не передбачається. Ходити можна лише по спе
ціальних доріжках. Екстенсивний метод озеленення є най
більш простим. Його часто використовують на дахах проми
слових підприємств в ряді європейських країн. Цим способом
озеленюють також дахи гаражів, терас та різних господарсь
ких будівель. З часом на таких дахах появляються інші росли
ни, іноді навіть поселяються птахи.
Інтенсивні зелені покрівлі ідеально підходять для благоу
строю дахів бізнесцентрів, ресторанів, банків, пентгаузів. Да
ний тип озеленення передбачає застосування не лише невеликих
рослин, але й посадку кущів та дерев. Якщо міцність конструк
ції достатня, то на такому даху можна влаштовувати справжній
сад з водоймами, фонтанами, пишними клумбами, прокласти
доріжки, організувати місця для відпочинку. Можна навіть
посадити листяні або хвойні дерева висотою до 4 м. При цьому
товщина дренажного шару повинна бути не менше 20 см.
В умовах реального проектування, наприклад, при створен
ні саду на даху житлового пентгауза, необхідно перш за все
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вияснити, яку вагу даний дах може витримати. Так, в умовах
достатньо обмежених навантажень на дах, рослини повинні
утримуватись в лотках із скловолокна. Щоб не збільшувати
навантаження на основу покрівлі, лотки можуть опиратися на
прикріплені до стіни парапету спеціальні кронштейни. Поли
вання рослин в лотках, які обов’язково повинні мати дренаж
ні отвори, здійснюється з допомогою прокладеної в ґрунтовому
субстраті труби. Вода в трубу подається самопливом із баку,
розташованому в найбільш укріпленому кутку саду. Від холод
них вітрів такий сад можна захистити повитим в’юнкими рос
линами решітчастим екраном, закріпленим на парапеті.
У випадку, коли дозволяє площа поверхні, а сам дах може
витримати значну вагу, застосувавши інтенсивне озеленення
покрівлі, можна створити сад у повному розумінні цього слова.
В подібних випадках приквартирна поверхня даху може бути
перетворена в сад з двориком, де можна вимостити кам’яними
плитами підлогу, поставити важкі садові меблі, облаштувати
високі клумби, які можуть бути достатньо глибокими для
посадки невеликих дерев і розлогих кущів.

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ ПРИ МУЗИКАЛЬНІЙ ШКОЛІ
І. А. Ковалець,
ІV курс, група ДЗ"41, кафедра дизайну,
Інженерно"технологічний інститут,
Г. М.Хавхун,
к.арх., доц., науковий керівник

Інтер’єр будьякого громадського приміщення має мати
певний образ: офіс — діловий, кафе — затишне, ресторан —
святковий, магазин має нас зацікавити зайти. По аналогії,
зала при музикальній школі, яка використовується для репе
тиції оркестру та для проведення показових концертів учнів
школи, має поєднувати діловий стиль навчального процесу,
творчу атмосферу та святковість концертної зали.
Аналіз досвіду проектування будівель, які мають музичне
спрямування (театри, концертні зали та ін.), свідчить про те,
в інтер’єрах цих будівель, здебільшого, використовується кон
цепція взаємозв’язку архітектури і музики. Лє Корбюзье
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сказав, що «Архітектура і музика — сестри, і та, й інша ство
рюють пропорції в часі і в просторі ... Обом притаманні мате
ріальне і духовне начала: в музиці ми знаходимо архітектуру,
в архітектурі — музику». Музика близька архітектурі вели
чезною значимістю в ній ритму та абстрагування. Звуки, чер
гуючись, зливаються в одну мелодію. В архітектурі так само
присутня повторюваність і ритм (колон, вікон, і т.д.) Архітек
тура — це краса організованості. Архітектурі притаманна пла
стика, малюнок, світлотінь, і в музиці є велике різноманіття
мелодій, поліфонія, нюанси динаміка, фактура і т.д. Такі емо
ції як смуток, радість та піднесеність приносять нам як музи
ка, так і архітектурні шедеври. Музику Баха, наприклад,
порівнюють із величною готичною архітектурою.
Вплив музики на архітектуру виражається двояко. Попер
ше, це створення архітектурних споруд, натхнених певними
музичними творами зі спробами втілити емоційні образи в зо
ровоконкретні картини, і, подруге, поява і подальше зростан
ня в архітектурі категорії музикальності, яка проявляється
в побудові архітектурних об’єктів з використанням компози
ційних прийомів, схожих з організацією музичного твору. До
них можна віднести, зокрема, використання великих пластич
них форм, які перебивають монотонний ритм чарункової струк
тури. Музичність архітектури проявляється у зростанні лірич
ної складової, в пануючому значенні настрою в архітектурній
споруді, в підвищеному емоційному значенні ритму і колори
ту. Вона проявляється, нарешті, у спробах втілення в архітек
турі музичних форм, тобто побудови архітектурних об’єктів на
основі композиційних принципів, схожих з організацією
музичного твору.
Одним із засобів образного вирішення музики є ритм і дина
мічність, які притаманні музиці і можуть бути створені засоба
ми дизайну. Ритм — це закономірність, яка базується на пос
тупових змінах в ряду елементів: згущення чи розрідження.
Архітектурний ритм надає внутрішнє динамічне напруження
архітектурнійформі. Точно знайдене співвідношення елемен
тів між собою і з цілим створює ефект масштабної пропорцій
ності і гармонійної врівноваженості. Там, де це вдається, архі
тектура за силою емоційного впливу уподібнюється музиці —
свого роду «музиці простору», напряму, зверненого до вну
трішнього духовного світу людини. Музика невидима, а архі
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тектура нечутна. Але асоціативно можна «бачити» музику
і «чути» архітектуру. Музика нерідко викликає у нас зорові
уявлення, а архітектура — слухові.
Отже, ідея (концепція) дизайну інтер’єру універсальної
концертної зали при музикальній школі полягає в тому, щоб
візуальні, функціональні, акустичні, і естетичні властивості
спроектованого простору наочно представили спільну енергію
музики та архітектури і донесли її до публіки.

МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ДИЗАЙНЕРА
А. О. Курбатова,
аспірантка Університету «Україна», 097"392"99"84
О. Р. Горбик,
профессор, науковий керівник

Професійне ставлення особистості є традиційно актуальною
проблемою в психології. Зростання актуальності досліджень
проблем мотивації вибору професії визначається можливістю
більш глибокого пізнання особистості через аналіз мотиваційної
сфери як ключової в її структурі та мотиваційних механізмів як
одних із вирішальних у реалізації особистісного потенціалу.
Сучасні державотворчі тенденції, що відбуваються в Украї
ні, ставлять високі вимоги до суб’єктів професійної діяльності,
поновому актуалізуючи дослідницький інтерес до різних
аспектів професіоналізації.
В Україні сьогоднісправжній освітній бум. Відповідно до
статистики, кожен десятий наш співвітчизник навчається:
у школі, вузі, на курсах. Особливо нас радує той факт, що деда
лі частіше в студентські аудиторії приходять молоді люди, про
яких заведено казати «з обмеженими можливостями», яким не
потрібні лише пільги, допомога, медичне обслуговування та
інше. Молоді інваліди мріють навчатися, адже саме гарна і якіс
на освіта допоможе знайти їм своє місце в житті й захистить від
безробіття, додасть впевненості у завтрашньому дні та допоможе
стати повноцінним членом суспільства, який хоче і може побу
дувати собі «світле», а головне «захищене» майбутнє.
Зазначимо, що останні роки особистість починається розгляда
тися як суб’єкт саме професійної діяльності, а не діяльності зага
лом, як це було ще 1520 років тому. Реалії сьогодення диктують
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такі умови, що професія стає для людини не просто засобом до
отримання матеріальних благ, а й зразком життя, який багато
в чому визначає направленість особистості та її світоглядну модель.
Надаючи перевагу надійній роботі зі стабільною заробітною
платнею, цікаву та креативну, де можна якомога повно роз
крити свій потенціал, заявити про себе світу — це виступає
домінуючим мотивом при виборі професії серед молоді.
Дизайн нас оточує кругом, дарує палітру різнобарвних емо
цій, прикрашає світ в кольори веселки та грає з простором по
правилам «формат — не формат». Дизайн це мистецтво, але це
мистецтво можна поставити на службу бізнесу. Тобто це не тіль
ки професія для душі, а і можливість забезпечити себе і своїх
близьких. Людина яка володіє цією професією, розуміє що
одного диплома для працевлаштування недостатньо, треба щоб
вона мала знання та навички образотворчого мистецтва, про
сторового мислення, креативність, художні здібності, та нев
гамовну фантазію, яка б дозволяла кожну роботу перетворити
в неповторну за стилем річ. Хто з нас у далекому дитинстві не
дивився на сонце через уламки пляшки? Не гриміли в трубці
калейдоскопом? Відкриємо Вам таємницю, якщо скласти різ
нобарвні скляні уламки і закріпити їх металевою оправою —
вийде вітраж. Так саме прості та непотрібні, на перший погляд
речі, стають витвором мистецтва під умілими руками.
В професійному світі існує умовне розділення дизайнерів на
творчих (продумують, малюють концепти, генералізують ідеї),
та технічні (займаються грамотною реалізацією чужих ідей),
тому викладачі на кафедрі дизайну приділяють увагу творчо
сті та втіленню ідей в життя.

РОЛЬ І МІСЦЕ ЦІННОСТЕЙ
В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Н. Б. Януш,
III курс, група Д Н — 3, спеціальність «Дизайн обладнання
та інтер’єру» Тернопільська філія, к. тел. (093)"471"96"15,
З. С. Сокол,
к.ф.н., доцент, науковий керівник

На основі потреб та інтересів особистості надбудовуються,
формуються її уявлення про цінності. Цінності — це усвідо
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млена людьми значущість певних об’єктів (духовних явищ,
предметів і речей реальної дійсності) стосовно їх відповідності
чи невідповідності потребам суспільства, соціальної групи,
особистості за моральними й естетичними вимогами, що вироб
лені людською культурою і є продуктами суспільної свідомості.
У процесі своєї соціалізації індивід засвоює цінності, які
є основою соціальних норм. Утворюються системи цінностей
суспільства чи групи, в яких індивідуальні цінності взаємо
пов’язані в такий спосіб, щоб кожна з них посилювала іншу
і тим самим утворювалось узгоджене ціле.
Визнані особистістю соціальні цінності перетворюються на
її ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації — сприйняття особи
стістю певних цінностей і визнання їх за цілі життя чи основні
засоби досягнення таких цілей, що є важливим фактором,
який регулює, детермінує мотивацію особистості і її поведін
ку. Серед них — орієнтація на самоствердження, самореаліза
цію, самодіяльність людини.
Цінності в житті суспільства виступають соціальнозначи
мими орієнтирами діяльності суб’єктів. Вони є чимось більш
високим, ніж звичайна зацікавленість людини. Цінності ста
новлять фундамент культури, формуються поступово, через
відбір певних видів поведінки і досвіду людей.
Цінності це, власне, об’єкти, явища, ідеї, процеси суспіль
ного життя та їх властивості, до яких людина відноситься як
до задовольняючих її соціальні потреби, інтереси, і які вона
залучає до сфери своєї життєдіяльності.
Ціннісне сприйняття об’єктів життя зумовлюється кон
кретноісторичними умовами розвитку суспільства, місцем
свободи, соціальної спільноти в системі певних економічних
і соціальнополітичних відносин, потребами та інтересами
людей. За своєю природою і сутністю цінності становлять син
тез індивідуальних, соціальнокласових, національноетніч
них і загальнолюдських засад. Вони включаються до системи
соціальнонормативних, мобілізаційних, мотиваційних та
інтегративних регуляторів суспільнополітичного життя,
поведінки індивідів.
Типологія цінностей є відбиттям визначеного історичнодо
сягнутого стану суспільства. Вона є досить складною і відобра
жає рівень розвитку засобів оцінювання і суспільних норм. При
цьому слід пам’ятати, що будьякі критерії, у відповідності
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з якими цінності типологізуються, ставляться на те чи інше міс
це в окремих системах ієрархії повинні сприйматися критично.
Цінності, як правило, поділяють на матеріальні і духовні.
До матеріальних цінностей відносять «матеріальні блага», а до
духовних — досягнення пізнання, науки, мистецтва і т. д.
У такому поділі цінностей є деякі аспекти, які потрібно роз
глядати кожен зокрема. Це, з одного боку намагання підпоряд
ковувати одні цінності іншим (зазвичай проголошують пріоритет
духовних цінностей над матеріальними). А з іншої — усвідо
млення того, що матеріальні цінності реалізуються шляхом
споживання, тоді як духовні задовольняють суспільні потреби
і як такі не споживаються (що веде до ілюзії їх вічності).
Складна природа цінностей обумовлює різні підходи до їх
класифікацій. Виділяють дві групи цінностей: цінності життя
(життя, здоров’я, радість життя, спілкування з людьми); цін
ності культури (матеріальні (техніка, житло, їжа, одяг),
соціальнополітичні (суспільний порядок, мир, безпека, свобо
да, рівність, справедливість, людяність), духовні (освіта,
наука, мистецтво).
З погляду соціокультурного змісту цінностей найбільш фун
даментальною основою для їх типології є розрізнення термі
нальних й інструментальних цінностей. Термінальні, або
цільові, узагальнено виражають найважливіші цілі особисто
сті, ідеали, вони відображають тривалу життєву перспективу,
тобто те, до чого вона прагне тепер і прагнутиме в майбутньо
му. Вони зумовлюють зміст життя людини, вказують, що для
неї особливо цінне, важливе, значуще. Як відомо, вміння виз
начати свої цінності, тобто знайти самого себе і своє місце
в житті, — важливий показник особистісної зрілості (цінність
людського життя, сім’ї, міжособистісних стосунків, волі,
праці тощо).
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ПІДСЕКЦІЯ 13.5
ЕЛЕКТРОНІКА ТА
НАНОЕЛЕКТРОНІКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
О. В. Бублей,
асистент кафедри «Побутова електронна апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 093"650"06"69,
Ю. П. Биченок,
VI курс, група ДЕм"61, спеціальність
«Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. 094"440"23"35,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с.,, науковий керівник

Однією з головних проблем, що виникає під час проектуван
ня, встановлення та експлуатації комп’ютерної мережі, є без
пека даних, оскільки перевагою мережі є доступ до спільних
даних та пристроїв, а це зумовлює можливість несанкціонова
ного доступу до них [1].
Безпека даних — це захист ресурсів мережі від руйнування
та захист даних від випадкового чи навмисного розголошення,
а також від неправочинних змін.
У сучасних системах захист даних реалізується на багатьох
рівнях:
— вбудовані засоби захисту — програмносистемні (паролі,
права доступу та ін.);
— фізичні засоби захисту — замки, двері, охорона, сигналі
зація тощо;
— адміністративний контроль — організаційні заходи, на
кази адміністрації;
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Проблеми захисту від несанкціонованого доступу до інфор
мації чи порушення звичного режиму роботи комп’ютерної ме
режі визначає мету даної роботи: оптимізація топології мере
жі, зменшення кількості робочих сервісів чи заміна їх на більш
захищені, використання різноманітних технологій шифруван
ня та ін [2].
Задачі, що необхідно вирішити для досягнення цієї мети,
наступні:
— вибір необхідного апаратного забезпечення;
— вибір програмного забезпечення, що надало б як відносну
простоту налаштування, так і потрібний захист, вибір
необхідної операційної системи в залежності від вузла
мережі (Novel NetWare, Windows NT та UNIX );
— використання існуючих методів захисту: SSLз’єднання,
MD5верифікації, систем контролю доступу, фаєрволів
на зразок IPTABLES;
— побудова безпечної топології комп’ютерної мережі, яка б
дозволила максимально повно виконати зовнішній
захист.
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У даній роботі представлено топологію комп’ютерної мере
жі, що здатна забезпечити високий рівень безпеки від взлому
чи несанкціонованого доступу. Завдяки доступності інфра
структури ззовні лише через роутер Cisco ASA унеможливлю
ється будьяка атака на окремі вузли серверів мережі. Додат
кову безпеку також забезпечує той факт, що групи серверів
знаходяться у різних підмережах (різні VLAN). Доступ до
адміністрування забезпечується завдяки шифрованому VPN
каналу між роутером Cisco ASA та необхідним комп’ютером.
Література
1. Линдерман Е. Безопасная сеть вашей компании. — М.: НТ
Пресс — 2007. — С. 6–7.
2. Данжани Н., Кларк Д. Средства сетевой безопасности — М.: КУ
ДИЦПресс — 2007. — С. 45–46.

СЕНСОРИ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ
О. В. Бублей,
асистент кафедри «Побутова електронна апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 093"650"06"69,
С. М. Ворвихвост,
V курс, група ДЕм"71, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
тел. 063"617" 33 "66,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с.,, науковий керівник

В останнє десятиліття датчикам на поверхневих акустич
них хвилях (ПАХ) приділяється все більша увага, що знахо
дить віддзеркалення в зростаючому потоці публікацій з цього
питання. Цей інтерес викликаний двома основними момента
ми [1]:
— постійно покращуються електричні характеристики
перетворювачів на ПАХ, в першу чергу їх добротність, темпе
ратурна і часова стабільність, розширюється діапазон робочих
частот;
— виготовлення пристроїв на ПАХ значною мірою базується
на прогресивних технологічних процесах, що використовують
ся при виробництві виробів мікроелектроніки з використанням
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процесів фотолітографії, групових процесів планарної обробки
підкладок і т.д. Це створює передумови для масового вироб
ництва високоякісних перетворювачів.
Фізичною основою функціонування ПАХсенсорів є ефект
зміни (модуляції) фазової швидкості поверхневої акустичної
хвилі під дією сил, що діють на робочу поверхню пристрою [2].
Така зміна може бути зафіксована безпосередньо (в пристроях
на основі лінії затримки), а також опосередковано — шляхом
виміру різниці фаз опорного та вихідного сигналів, а також
відносної зміни частоти ПАХ (в резонаторних приладах). Крім
того, досить широко використовують ефект зміни розмірів зву
копроводу під дією різноманітних зовнішніх факторів — тем
ператури, деформуючих сил та ін..
На сьогоднішній день найбільш перспективними вважають
ся два типи конструкцій ПАХсенсорів — сенсори на основі
акустоелектронної лінії затримки, а також резонаторні датчи
ки (рис.1) — кожен з яких використовується в залежності від
характеру фізичної величини, що вимірюється [2].

Рис.1. — Типи ПАХ,датчиків.
а) Датчик на ЛЗ"ПАХ; б) Датчик на ПАХ"резонаторі

Принцип роботи пристрою, приведеного на рис.1,а наступ
ний. Вхідний сигнал із високостабільною частотою f0 з генера
тора подається на вхідний зустрічноштировий перетворювач
(ЗШП). Враховуючи двонаправленість випромінювання ЗШП,
генеруються дві ідентичні ПАХ, одна з яких поширюється нез
буреною поверхнею (еталонна область), інша — поверхнею, на
яку діє фізична величина, що вимірюється. Вихідний сигнал —
низькочастотна складова добутку двох вихідних сигналів:
опорного — sin(2рf0t) та зсунутого по фазі — sin(2рf0t+Дц), де
Дц — різниця фаз між опорним та корисним сигналом, що був
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сформований в результаті поширення ПАХ активною областю
пристрою. Виділивши за допомогою ФНЧ складову 1/2cos(Дц),
можна отримати дані про фізичну величину, що вимірюється
(або реєструється) ПАХдатчиком.
На рис. 1,б приведено резонаторний датчик, принцип робо
ти якого заснований на зміні частоти стоячих хвиль в залежно
сті від швидкості поширення ПАХ в звукопроводі, що в свою
чергу залежить від дії зовнішніх сил.
Питання широкого використання сенсорів на поверхневих
хвилях є особливо актуальним у зв’язку з необхідністю ство
рення швидкодіючих та багатофункціональних прецизійних
інформаційних систем.
Література
1. Ballantine D.S., White R.M., Martin S.J. and oth. Acoustic wave
sensor theory, design and physicochemical applications. Academic
Press, 1997.
2. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2007. — 384 с.

МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВИСОТИ
О. М. Государенко,
VI курс, група зЕА"53"Е, спеціальність
«Електронні прилади та пристрої»,
Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 098"228"63"98,
М. В. Маруфенко,
III курс, група ДЕ"92, спеціальність
«Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. 067"401"43"56,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

Методи визначення висоти можна розбити на чотири групи:
а) барометричний; б) ехолокаційний; в) GPS; г) радіолокацій
ний; ґ) гаммапроменевий 1.
Ехолокаційний метод можна відкинути відразу, оскільки
він дозволяє вимірювати абсолютну висоту до поверхні, а нам
потрібна відносна висота.
Для визначення висоти використовують також GPS прий
мачі, які отримали в сучасному світі великого поширення.
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Точність вимірювань при необхідності може досягати порядку
декількох сантиметрів, проте на практиці такі виміри доступ
ні за спеціальною угодою з власником мережі із застосуван
ням дорогого устаткування і з цієї причини в побуті не засто
совуються.
Принцип дії радіотехнічних висотомірів заснований на
вимірюванні відрізка часу між посилкою і прийомом електро
магнітних хвиль, відбитих від поверхні, до якої вимірюється
висота (земля або вода). На відміну від барометричних висото
мірів радіовисотомір вимірює справжню висоту польоту, тому
не залежить від наявності інформації про тиск повітря, відріз
няється також більш високою точністю. На практиці радіови
сотоміри використовуються на малих висотах, поблизу земної
(або водної) поверхні, тому що застосування даної технології
з великих висот вимагає потужного джерела випромінювань,
а також апаратури, здатної ефективно протистояти перешко
дам. До недоліків приладу можна віднести виражену спрямо
ваність вимірювань (напрямок променя передавача, спрямова
ного перпендикулярно вниз). З цієї причини застосування
радіовисотоміру ефективно тільки на рівнинній місцевості..
У конструкції гамапроменевого висотоміра (ГПВ) викори
стовується джерело гаммавипромінювання (зазвичай — ізо
топ 60Со). Приймач фіксує зворотне фотонне випромінювання,
відбите від об’єктів підстилаючої поверхні. ГПВ володіють
високою точністю, стійкі до впливу різного роду перешкод, що
впливають на точність вимірювань. Гаммапроменеві висото
міри використовуються на малих висотах (метри, десятки
метрів від поверхні). Основне застосування — системи м’якої
посадки космічних кораблів.
У барометричному методі зміна висоти визначається по змі
ні тиску. Це дозволяє досить точно і швидко вимірювати висо
ту відносно заданої точки.
Основним завданням пілота надлегкого літального апарату
(НЛА) у польоті є набір висоти для проходження маршруту.
Оскільки НЛА — це безмоторні літальні апарати, то єдиним
джерелом набору висоти є висхідні потоки повітря, швидкість
підйому яких більше швидкості зниження НЛА у спокійному
повітрі. Для знаходження цих потоків і для визначення своєї
висоти відносно заданої точки пілоти літальних апаратів вико
ристовують варіометри і альтиметри.
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На сьогоднішній день, більшість пілотів НЛА на території
СНД використовують для польотів або дуже дорогі імпортні
(Brauneiger, Flytech) або вітчизняні прилади, які виготовлені
15 років тому і мають ряд недоліків.
В роботі представлено результати розробки пристрою, який
поєднує функціональні можливості альтиметра і варіометра —
вимірює відносну висоту і вертикальну швидкість літального
апарату.
Розроблений мікроконтролерний вимірювач висоти має на"
ступні параметри:
вимірювання та індикація відносної висоти в межах 999…9999 м
з дискретністю 0,25 м; вимірювання і індикація вертикальної
швидкості: –5,0…+5,0 м/с; вимірювання та індикація середньої
вертикальної швидкості за 10 с в межах: –99…+99 м/с; відобра
ження часу; вимірювання і відображення часу польоту.
Література
1. Методи вимірювання висоти польоту.
http://livit.ru/planedriving/navigatingelementsflightcalcula
tion/363sposobyizmerenijavysotypoleta.html.

ХОЛОДИЛЬНИКИ ПЕЛЬТЬЄ
ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ
В. А. Гриценюк,
V курс, група ЕА"51"С, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 063"477"29"42
О. О. Керея,
III курс, група ДЕ"91, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», факультет електроніки
НТУУ «КПІ», тел. 063"939"06"05,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

Робота сучасних високопродуктивних електронних компо
нентів, на яких побудовані комп’ютери, супроводжується
значним тепловиділенням. Ефективна робота таких компонен
тів вимагає адекватних засобів охолоджування, що забезпечу
ють необхідні температурні режими їх роботи. Як правило,
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такими засобами підтримки оптимальних температурних
режимів є кулери, основою яких є традиційні радіатори і вен
тилятори. Надійність і ефективність таких засобів безперервно
підвищуються за рахунок вдосконалення їх конструкції, вико
ристання новітніх технологій і застосування у їх складі різно
манітних датчиків і засобів контролю. Це дозволяє інтегрувати
подібні засоби до складу комп’ютерних систем, забезпечуючи
діагностику і управління їх роботою з метою досягнення най
більшої ефективності при забезпеченні оптимальних темпера
турних режимів експлуатації електронних елементів, що
підвищує надійність і подовжує терміни їх безаварійної робо
ти. Параметри традиційних кулерів безперервно поліпшують
ся. Однак, останнім часом на комп’ютерному ринку з’явилися
і стали популярними такі специфічні засоби охолоджування
електронних елементів, як напівпровідникові холодильники
Пельтьє.
Холодильники Пельтьє, що містять спеціальні напівпровід
никові термоелектричні модулі, робота яких заснована на
ефекті Пельтьє, відкритому ще в 1834 р., є надзвичайно перс
пективними пристроями охолоджування. Подібні засоби вже
багато років успішно застосовуються в різних областях науки
і техніки.
Завдяки своїм унікальним тепловим і експлуатаційним влас
тивостям пристрої, створені на основі термоелектричних моду
лів — модулів Пельтьє, дозволяють досягти необхідного рівня
охолоджування комп’ютерних елементів без особливих техніч
них труднощів і фінансових витрат. Як кулери електронних
компонентів, такі засоби підтримки необхідних температур
них режимів їх експлуатації є надзвичайно перспективними.
Вони компактні, зручні, надійні і володіють високою ефектив
ністю роботи.
Особливо великий інтерес напівпровідникові холодильники
представляють як засоби, що забезпечують інтенсивне охоло
джування в комп’ютерних системах, елементи яких встано
влені і експлуатуються в жорстких форсованих режимах.
Використання таких режимів — розгону (overclocking) часто
забезпечує значний приріст продуктивності електронних ком
понентів, а, отже, як правило, і всієї системи комп’ютера.
Проте робота комп’ютерних компонентів в подібних режимах
відрізняється значним тепловиділенням і нерідко знаходиться
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на межі можливостей комп’ютерної архітектури, а також
існуючих і використовуваних мікроелектронних технологій.
Такими комп’ютерними компонентами, робота яких супрово
джується високим тепловиділенням, є не тільки високопро
дуктивні процесори, але і елементи сучасних високопродук
тивних відеоадаптерів, а в деяких випадках і мікросхеми модулів
пам’яті. Подібні потужні елементи вимагають для своєї ко
ректної роботи інтенсивного охолоджування навіть в штатних
режимах і тим більше в режимах розгону.
В роботі представлено огляд науковотехнічної літератури
щодо принципів роботи та конструктивних особливостей холо
дильників на базі ефекту Пельтьє. Теоретично обґрунтувано
доцільність застосування модулів Пельтьє для охолодження
процесорів комп’ютерних систем. Розроблена методика розра
хунку холодильника на базі ефекту Пельтьє за допомогою спе
ціалізованого програмного забезпечення.
Література
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давський, Б. І.Стадник. — Львів: Видавництво Національного уні
верситету «Львівська політехніка», 2003. — 428 с.

СХЕМО ,ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
НАНОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ
О. М. Жовнір,
ст.викладач кафедри «Побутова електронна апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 067"401"87"10,
М. Г. Черняк,
к.т.н., доцент, науковий керівник

З появою наноструктур з’явилась унікальна можливість
поєднання напівпровідникових і п’єзоелектричних властиво
стей нанониток з оксиду цинку, які можуть стати основою для
створення нового класу електронних компонентів і пристроїв
для широкого спектру застосувань [1].
До цих пір робота транзисторів, діодів, датчиків грунтувала
ся на ефекті поля. В даний час розробляються прилади, в яких
використовується деформація нанониток з оксиду цинку. Нові
401

Підсекція 13.5

Електроніка

наноелектронні компоненти поєднують механічні і електронні
властивості п’єзоелектричних наноматеріалів.
Наприклад, у п’єзотранзисторі з одновимірною оксидцин
ковою наноструктурою, шляхом її деформації, можна змінити
розподіл електричного заряду. Ефект полягає у зменшенні
ширини каналу для руху електронів, в результаті чого можна
отримати десятиразову різницю провідності.
Також створені нанодіоди, які використовують п’єзомеха
нічні властивості. Потенціальний бар’єр, створений п’єзоелек
тричним ефектом, обмежує рух електронів в одному напрямі.
За допомогою таких наноп’єзодатчиків можна виявити си
ли величиною у декілька нано — або піконьютонів. Інші на
ноп’єзосенсори визначають тиск крові всередині тіла, яка тече
через наноструктури, створюючи у них тиск. Сенсори, що
імплантуються, на основі даного принципу можуть вимірюва
ти тиск крові всередині тіла і передавати інформацію по без
провідному каналу на зовнішній приймач.
Інші наносенсори дозволяють виявити наявність конкретної
сполуки, концентрація якої дуже незначна. За рахунок зміни
струму у приповерхневій області сенсора можна встановити
склад сполуки, молекули якої адсорбуються на наноструктурі.
Майбутнє досліджень в області нанотехнологій — в побу
дові інтегральних наносистем, що складаються з окремих
компонентів. Компоненти п’єзотроніки на основі нанониток
з оксиду цинку мають незаперечні переваги, які забезпечать
створення інтегральних наносистем.
Дані переваги полягають у наступному:
— наноструктури з оксиду цинку можуть витримувати
значне число деформацій без шкоди для функціонально
сті, що дозволяє використовувати їх в електронних при
ладах і джерелах енергії, які схильні до деформації;
— стійкість до різного роду деформацій дозволить забезпе
чити високу вихідну потужність;
— матеріали з оксиду цинку є нетоксичними, що дозволить
використовувати їх в біомедичних дослідженнях.
В роботі розглянуто стан і перспективи розвитку і застосу
вання нанодротів для створення наноприладів і нанопристроїв.
Можливість використання нанодротів відкриває широкі перс
пективи для створення приладів нового покоління, вирішуючи
проблеми споживання енергії, низької ефективності і еколо
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гічної небезпеки виробництва. В роботі показано переваги
нанодротів від нанотрубок, матеріали, яких легко синтезува
ти, роблячи їх придатними для промислового виробництва, їх
простіше інтегрувати в традиційні напівпровідникові техноло
гії, легко контролювати їх розташування і напівпровідникові
властивості. Але, швидше за все, у майбутньому нанотехноло
гія буде розвиватись універсальним шляхом із застосуванням
як нанотрубок, так і нанодротів.
Література
1. Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктури. — Львів: Видавництво
Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 580 с.
2. Ч.Пул — мл., Ф.Оуэнс. Нанотехнологии. — М.: Техносфера, 2006. —
336 с.

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ ПРЯМОКУТНОЇ
ТА ТРИКУТНОЇ ФОРМИ
В. В. Зінін,
V курс, група ЕА"51"С, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 096"942"18"28,
О. О. Бурима,
III курс, група ДЕ"91, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», факультет електроніки
НТУУ «КПІ», тел. 096"454"12"56,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

Невід’ємною частиною електронної апаратури (ЕА) є гене
ратори коливань. Вони використовуються в вимірювальних
приладах, системах керування обладнанням, різноманітних
пристроях, робота яких пов’язана з періодичними станами або
періодичними коливаннями. Реалізація сучасної ЕА на основі
систем на кристалі стимулювала роботи по створенню напів
провідникових генераторів коливань у вигляді IPкомпонентів,
які повинні займати невелику площу кристала і бути макси
мально універсальними, тобто забезпечувати генерацію сигна
лів різної форми і частоти за допомогою мінімального числа
електронних елементів або програмування без зміни самого
IPкомпонента.
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В роботі представлено результати розробки генератора сиг
налів прямокутної та трикутної форми у вигляді послідовно
сполучених інтегратора та тригера Шмітта, виконаних на опе
раційних підсилювачах.
Пристрій представляє собою генератор прямокутних ім
пульсів, що керується через послідовний порт з комп’ютера.
Максимальна частота сигналів, що виробляється генератором
більше 13 кГц, мінімальна частота менше 0,01 Гц (для частоти
кварцового генератора 4 МГц).
Генератор сигналів прямокутної та трикутної форми побу
дований на базі мікроконтролера PIC16C63A, сигнал знімаєть
ся з двох його виводів, їх стан завжди різний. Без навантажен
ня рівень одиниці відрізняється від напруги живлення менше
чим на 0,1 вольт, рівень нуля також досить низький. Виводи
розраховані на струм до 30 мА. Мікросхема МАХ232 викори
стовується для перетворення рівнів інтерфейсу RS232 в рівні
TTL. Для живлення пристрою необхідно блок живлення на 5,0 В.
Для отримання генератора трикутних імпульсів необхідно
до одного із виходів генератора прямокутних імпульсів під’єд
нати інтегратор. Таким чином, ми отримаємо одночасно гене
ратор прямокутних та трикутних імпульсів. Керування гене
ратором здійснюється одною програмою на комп’ютері, а вибір
виду вихідного сигналу визначається вибором вивода схеми.
Для встановлення параметрів сигналу, що виробляється
пристроєм, необхідно використати спеціальну програму для
мікроконтролера. Програма написана для ОС Windows, зов
нішній вигляд її вікна приведено на рис.1.

Рис. 1. — Зовнішній вигляд інтерфейсу программного забезпечення
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Елементи керування призначені для задання частоти вихід
ного сигналу, відношення тривалості додатного та від’ємного
півперіодів коливання. Програма в мікроконтролері не дозво
ляє встановлювати довільну частоту, тому після натиснення на
кнопку «Send» буде розраховано найближче можливе значення
частоти і воно запишеться в полі «Частота» замість введеного
з клавіатури. Поля «Длительность 1» та «Длительность 0» міс
тять тривалості сигналу в умовних одиницях. Передбачено
настроювання для вибору номера послідовного порту и частоти
кварцового резонатора, що використовується в пристрої.
Моделювання в програмі OrCAD [1] підтверджує працездат
ність пристрою, а також дозволяє відрегулювати режими роботи.
Література
1. Разевиг В.Д. Система проектирования OrCAD 9.2. М.: Солон — Р, 2003.

МОДУЛЬНО,РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НАВЧАННЯ
ТА МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
НАВЧАЛЬНО,КОНТРОЛЮЮЧОГО ПРОГРАМНОГО
КОМПЛЕКСУ «АВТОЕКЗАМЕНАТОР
«ОХОРОНА ПРАЦІ»
Л. Ковальчук,
ІІ курс, група ПЗ"34, спеціальність «Правознавство»,
коледж Університету «Україна», тел. 093"7159488,
О. В. Кошуков,
к.т.н., доцент, науковий керівник

Удосконалення системи навчання з охорони праці передба
чає перехід на модульнорейтингову систему навчання.
Навчальноконтролюючий програмний комплекс «Автоек
заменатор «Охорона праці» (далі АВТОЕКЗАМЕНАТОР) є тим
засобом, який можна ефективно використовувати при впрова
дженні модульної та модульнорейтингової систем навчання
з питань охорони праці.
Схема модульного навчання припускає використання
АВТОЕКЗАМЕНАТОРА під час виконання трьох етапів:
— оцінювання початкового рівня знань студента — вхідне
модульне тестування;
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— вивчення студентом учбового матеріалу, викладеного в мо
дулі; при цьому можливим є сценарій навчання, при якому вив
чається тільки ті компоненти модуля, яких студент знає недо
статньо, тобто навчання по індивідуальній модульній програмі;
— оцінювання рівня знань студента після навчання — ви
хідне модульне тестування з фіксацією рейтингу студента.
Ця схема може бути реалізована при використанні наявних
можливостей АВТОЕКЗАМЕНАТОРА.
До початку навчання викладач повинен сформувати та
відредагувати навчальний модуль. Процес формування модуля
на АВТОЕКЗАМЕНАТОРІ зводиться до вибору із загальної
бази даних необхідного навчального матеріалу: розділів, глав
чи параграфів з підручника, посібників тощо. Паралельно
з цим автоматично формується відповідне тестове відображен
ня відібраного навчального матеріалу.
Першим етапом цієї роботи може бути вхідне модульне
тестування та формування індивідуальної програми.
Вхідне модульне тестування здійснюється на АВТОЕКЗА
МЕНАТОРІ в режимі «ТЕСТУВАННЯ».
У викладача є можливість передбачити використання при
вхідному модульному тестуванні частини запитань чи всіх тес
тових завдань модуля.
Студент відповідає на потік тестових завдань, АВТОЕКЗА
МЕНАТОР при цьому оцінює знання структурних одиниць
модуля. Ті компоненти, які студент знає недостатньо, включа
ються до його індивідуальної програми підготовки.
Другий етап — навчання за загальною або за індивідуаль
ною модульною програмою. Це навчання може проводитися на
АВТОЕКЗАМЕНАТОРІ в режимі «САМОПІДГОТОВКА» і су
проводжуватися етапами поточного тестування.
В результаті програма АВТОЕКЗАМЕНАТОР формує інди
відуальний протокол самопідготовки, що відбиває рівень знан
ня студента матеріалу навчального модуля. На його основі
виставляється поточний модульний рейтинг.
Третій етап — вихідне модульне тестування. Воно прово
диться по всьому обсягу контрольних запитань чи в рамках
індивідуальної програми підготовки.
На базі АВТОЕКЗАМЕНАТОРА можне бути впроваджена
як повна, так і часткова схеми модульного навчання.
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Як показує досвід, АВТОЕКЗАМЕНАТОР, автоматизуючи
процес модульного навчання, забезпечує:
— підвищення ефективності навчання, більш глибоке і стій
ке засвоєння навчального матеріалу модуля;
— можливість поетапного впровадження, тобто на перших
кроках впровадження можна вводити в АВТОЕКЗАМЕНАТОР
лише частину модулів з поступовим їх нарощуванням;
— можливість підвищення якості модульного контролю
самостійного навчання студентів з визначенням їхнього поточ
ного рейтингу;
— збільшення об’єктивності оцінки знань під час поточного
та модульного тестування та додаткових неформальних кон
трольних заходів.

ЛІНІЯ ЗАТРИМКИ
НА МАГНІТОСТАТИЧНИХ ХВИЛЯХ
О. І. Костюк,
VII курс, група зЕА"71"М, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 063"490"39"22,
Е. В. Дзюра,
III курс, група ДЕ"91, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», факультет електроніки
НТУУ «КПІ», тел. 067"401"25"33,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

В останні роки вимоги до мікромініатюризації та багатофунк
ціональності електронних систем визначили розвиток функціо
нальної електроніки надвисоких частот (НВЧ), яка використо
вує магнітостатичні коливання і хвилі (МСК та МСХ).
Головним об’єктом дослідження функціональної електроніки
НВЧ є хвилі намагніченості в феромагнітних та феримагнітних
діелектриках, які отримали назву спінових. При цьому перевага
надається дипольним спіновим хвилям, які історично отримали
назву «магнітостатичні спінові хвилі» (МСХ). МСХ являють собою
власні збудження магнітовпорядкованого середовища — повільні
електромагнітні хвилі з структурою, близькою до ТЕхвиль в ді
електричному або порожнистому металевому хвилеводах.
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Пристрої спінхвильової електроніки відіграють головну
роль в діапазоні від 1 до 20 ГГц. Одним з основних переваг цих
пристроїв є можливість електронної перебудови їх параметрів
у широкому діапазоні частот шляхом зміни струму в обмотках
електромагніту, який створює підмагнічуюче поле. Після
освоєння технології вирощування такого монокристалічного
матеріалу, як залізоітрієвий гранат (ЗІГ) у вигляді плівок,
з’явилась можливість формувати складні структури з ферито
вих, немагнітних діелектричних та металевих компонентів.
Хвильові властивості цих компонентів зручно моделювати.
Діапазоном існування, спектром та уповільненням МСХ
в феритових кристалах можливо керувати за допомогою бага
тошарових структур, наприклад, феритдіелектрикферит чи
металдіелектрикферитдіелектрикметал за допомогою зміни
товщини та параметрів прошарків [1].
Сучасний рівень розвитку функціональної спінхвилевої елек
троніки НВЧ, зокрема, проектування ліній затримки (ЛЗ), філь
трів, резонаторів, вимагає високого рівня знання характеристик
МСХ в багатошарових структурах, задовольнити які можна
врахуванням усіх параметрів структур, які досліджуються.
В роботі приведено порівняльний огляд щодо конструктив
них та електричних параметрів пристроїв на об’ємних магні
тостатичних хвилях (ОМСХ) та поверхневих магнітостатичних
хвилях (ПМСХ).
Розроблено фізикоматематичну модель та досліджено ЛЗ на
ПМСХ на структурах: металдіелектрикферитдіелектрикме
тал (МДФДМ) у діапазоні частот від 4,6…7,0 ГГц, феритдіелек
трикферит (ФДФ) у діапазоні частот від 3,0…7,0 ГГц, на прямих
об’ємних магнітостатичних хвилях (ПОМСХ) у структурі
МДФДМ у діапазоні частот від 3,0…5,5 ГГц. Методи керування
частотним діапазоном, дисперсійною характеристикою та часом
затримки наступні: зміна товщини феритової плівки; зміна від
стані між феритовою плівкою і металом в структурі металді
електрикферит; використання структур з декількома прошар
ками фериту; використання неоднорідних полів підмагнічуван
ня; використання неоднорідних по товщині феритових плівок.
За результатами проведеного моделювання та підбору тов
щин обраної структури отримано відповідні дисперсійні спів
відношення, на основі яких побудовано частотні залежності
часу затримки ПМСХ та ПОМСХ.
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Створено програмне забезпечення, яке дозволяє моделюва
ти дисперсію ПМСХ та ПОМСХ в багатошарових структурах та
частотну залежність часу затримки.
На дисперсію МСХ значно впливає також неоднорідність
матеріальних параметрів плівки (анізотропія, намагніченість
насичення та ін.) по товщині. Якщо формувати вказану нео
днорідність в процесі епітаксійного вирощування плівок,
можна здійснювати керування дисперсією.
Результати роботи можуть бути використані при розробці
пристроїв на МСХ.
Література
1. Данилов В. В., Зависляк И.В., Балинкий М.Г. — Спинволновая элек#
тродинамика. К.: Лыбидь, 1991. — 212 с.
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НА БАЗІ ПАХ,ХВИЛЕВОДА
О. В. Пулов,
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та пристрої», Інженерно"технологічний інститут
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Л. М. Шеремет,
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к.т.н., с.н.с., науковий керівник

Серед різноманітних типів вимірювальних перетворювачів
(ВП) сили та тиску, переміщення та прискорення, температу
ри, вологості та складу навколишнього середовища перспек
тивними є ВП на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) 1.
ВП на ПАХ можливо створити на базі:
— зміни фазової швидкості й акустичної довжини лінії зат
римки (ЛЗ) на ПАХ внаслідок деформації звукопровода балоч
ного або мембранного типу;
— зміни фазової швидкості ПАХ при переміщенні механіч
ного зонду в електричному полі хвилі;
— зміни акустичної довжини лінії затримки при перемі
щенні рухомого приймача ПАХ над поверхнею п’єзоелектрич
ного звукопровода;
409

Підсекція 13.5

Електроніка

— зміни фазової швидкості ПАХ при дії електричних або
магнітних полів;
— зміни фазової швидкості ПАХ при дії газового середови
ща на поверхню поширення ПАХ.
В роботі представлено результати теоретичного та експери
ментального дослідження плівкового ПАХ — хвилевода на
основі п’єзоелектричної плівки ZnO, яка нанесена на діелек
тричну підкладку із плавленого кварцу, на базі яких можливо
створення високочутливих вимірювальних перетворювачів
лінійних та кутових переміщень.
В таких перетворювачах приймач ПАХ виконується у виг
ляді напиленого на діелектричну підкладку зустрічноштиро
вого перетворювача, який переміщується уздовж п’єзоелек
тричного хвилевода на відстані x = (0,1...0,5)λ0, де λ0 — дов
ПАХ, від його поверхні.
Для розрахунку параметрів плівкового хвилеводу застосо
вано дисперсійне рівняння для основної моди, в яке входять
конструктивні параметри та фазові швидкості ПАХ у хвилево
ді, підкладці та на необмеженому плівковому середовищі. Для
розв’язання дисперсійного рівняння використано експеримен
тальні залежності фазової швидкості ПАХ на необмеженій плів
ці ZnO на плавленому кварці [2].
Збудження хвилеводу здійснювалося за допомогою рупор
ного концентратора.
Експериментально досліджено в частотному діапазоні
ƒ = (70 ÷ 90) мГц ряд прямолінійних і кільцевих хвилеводів
шириною 2d = (3 ÷ 5) λ = (120 ÷ 200) мкм і товщиною п’єзое
лектричної плівки ZnO h = (1,4 ÷ 1,6) мкм. Діаметр кільце
вих ПАХхвилеводів дорівнював D = 30.
Дослідження розподілу амплітуди та фази ПАХ в області хви
леводу та концентратора проводилися з використанням лазер
ної установки оптичного зондування гомодинного типу, в осно
ві роботи якої лежить модуляція світла акустичною хвилею.
Рупорний концентратор дозволяє з достатньою ефективні
стю направляти ПАХ у хвилевід при великих коефіцієнтах
стиснення акустичного пучка. По кільцевому хвилеводу ПАХ
поширюється в одномодовому режимі. Згасання поверхневої
акустичної хвилі в хвилеводі з радіусом 15 мм склало менше
3,0 дБ/см.
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Теоретичні та експериментальні дослідження показали
можливість створення п’єзоелектричних ПАХхвилеводів, на
базі яких можуть реалізовуватися вимірювальні перетворюва
чі лінійних та кутових переміщень з діапазоном 0…50 мм
(0…360°) при роздільній здатності 0,03…0,05 мкм (0,35…0,50
угл.сек) .
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НТУУ «КПІ», тел. 063"949"00"05,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

В даний час значна частина складних електронних систем при
експлуатації щодня вимагає вимірювань багатьох параметрів
і характеристик електронних компонентів, блоків. Досвід пока
зує, що ускладнення, яке відбувається в сучасних автоматизова
них електронних систем, приводить до збільшення вимог як до
якості, так і кількості вимірювань, у тому числі до точності вимі
рювань різних фізичних величин, діапазону параметрів, що
виміряються, чутливості і швидкодії засобів вимірювань. Якщо
при виробництві електронних систем можна користуватися для
вимірювання так званими лабораторними приладами, то для під
тримки в працездатному стані цих же систем при експлуата
ції необхідні високонадійні прилади, здатні часто працювати
в польових умовах. Ці умови пов’язані з високими і низькими
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температурами, ударами і вібраціями (наприклад, автомобільна,
корабельна апаратура), що заважають процесу вимірювань, сто
ронніми електромагнітними випромінюванні та ін.
У зв’язку з цим завжди доводиться вирішувати важку зада
чу: як створити високоточні засоби вимірювань, які повинні
бути не дуже дорогими і в той же час задовольняти жорстким
вимогам умов експлуатації електронних систем. Ця задача
в даний час розв’язується шляхом застосування виробів мікро
електроніки 1, 2.
В роботі виконано порівняння сучасних методів і засобів вимі
рювання фази електричних сигналів з урахуванням того, що в да
ний час до засобів вимірювань пред’являються вимоги по автома
тизації процесу вимірювань, а у ряді випадків і обробки результа
тів вимірювань. Останнім часом широке застосування отримали
мікроконтролери, вбудовувані в засоби вимірювання, які дозво
ляють автоматизувати значне число операцій: установку нуля,
калібрування, самоперевірку, вибір меж вимірювань, багатократ
не повторення вимірювань параметра, обробку результатів вимі
рювань з можливістю подальшої індикації як середнього значен
ня виміряного параметра, так і похибки вимірювання і ін.
В роботі представлено результати розробки однофазного
фазометра на мікроконтролері ATtiny2313, призначеного для
вимірювання різниці фаз неперервних електричних сигналів
синусоїдальної, трикутної і прямокутної форми.
Згідно технічному завданню була розроблена у PCAD2002
і розрахована схема фазометра на мікроконтролері. У Proteus
6 була зібрана схема фазометра і був проведений аналіз її робо
ти, який підтверджує працездатність і надійність конструкцій
розроблених варіантів вимірювачів фаз. Для написання про
грами на мікроконтролер ATtiny2313 використовувався Ском
пілятор IAR Embedded Workbench 4 3, 4.
Наявність у складі приладу мікроконтролера створює
можливість визначення статистичних характеристик фазових
флуктуацій: математичного очікування, дисперсії, середньо
квадратичного відхилення.
Розроблений однофазний фазометра на мікроконтролері має
наступні основні параметри: напруга живлення ±5 В; діапазон
кутів зсуву фаз, що виміряються, 0…360 град.; діапазон робо
чих частот 0.01...10 кГц; похибка вимірювання 3,76 %; діапа
зон вхідної напруги 0,01…100 В.
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У змішувачі відбувається зміна несучої частоти коливання
сигналу. При цьому на нелінійний елемент (або на елемент із
змінними параметрами) змішувача одночасно впливають сиг
нал з частотою ƒс і коливання місцевого генератора (гетероди
на) з f Ã , в результаті чого вихідний сигнал містить складові
з частотами сигналу ƒс і його гармонік, гетеродина f Ã і його
гармонік і велику кількість комбінаційних складових з часто
тами f K = nf Ã ± mf C , де п і т — цілі числа. Одну з цих комбіна
ційних частот, що використовується в якості нової несучої час
тоти вихідного сигналу, називають проміжною частотою ƒЇ [1].
З точки зору мінімізації спотворень інформації при перетво
ренні частоти і покращення вибірковості за наявності сигна
лів, що заважають, характеристика змішувача для сигналу
має бути лінійною. Ця умова виконується більш менш точно,
якщо рівень сигналу Рс є «малим». При цьому розмах сигналу
захоплює лише невелику лінійну ділянку характеристики
перетворювального елементу.
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По відношенню до коливань гетеродина нелінійність (пара
метричність) перетворювального елементу повинна проявляти
себе якомога сильніше. Зазвичай це вимагає значних амплітуд
потужності гетеродина PÃ . Таким чином , в переважній біль
PÃ . До тих пір, поки
шості випадків виконується умова PC
виконується ця нерівність, властивості змішувача як перетво
рювача частоти не залежать від амплітуди сигналу і цілком
визначаються властивостями перетворювального елементу,
амплітудою напруги гетеродина і стабільністю його коливань.
Із спектральної точки зору відбувається перенесення спектру
сигналу в область проміжної частоти без порушення амплітуд
них і фазових співвідношень його складових.
Роль нелінійних або параметричних елементів в сучасних
мікрохвильових змішувачах зазвичай виконують діоди з бар’є
ром Шотткі і транзистори — біполярні і польові. Необхідно від
мітити, що перетворювальний елемент може мати в якості пере
творювального параметра активний параметр (активний опір)
або реактивний параметр (ємність або індуктивність). Частіше
використовуються змішувачі з активними перетворювальними
параметрами, оскільки вони однаково ефективно працюють
і при пониженні (найбільш поширений випадок), і при підви
щенні частоти. Змішувачі з реактивними перетворювальними
елементами ефективно працюють тільки при зростанні частоти
і вважаються різновидами параметричних підсилювачів.
В роботі представлено схемотехнічні принципи побудови та
особливості застосування твердотільних перетворювачів
надвисокочастотних сигналів. Так, розрізняють діодні і тран
зисторні мікрохвильові змішувачі. Залежно від схемотехніки
побудови розрізняють однотактні, двотактні (балансні),
подвійні балансні змішувачі, в яких використовуються один,
два і більше перетворювальних елементів з відповідним фазу
ванням коливань сигналу і гетеродина.
До змішувачів пред’являються наступні вимоги: малий кое
фіцієнт шуму, що відповідно вимагає мінімальних втрат пере
творення змішувача і власних шумів активних елементів;
великий динамічний діапазон для сигналів, що приймаються;
низька потужність гетеродина, яка, проте, має бути значно
більшою потужності сигналу, що приймається.
Найбільшого поширення набули діодні мікрохвильові змі
шувачі на основі діодів з бар’єром Шоттки, що мають низькі
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втрати перетворення, різноманіття схемотехнічних рішень
і використовуються в діапазонах частот до 300 ГГц.
Література
1. Микроволновые устройства телекоммуникационных систем / М.З.Згу#
ровский, М.Е.Ильченко, С.А.Кравчук и др.: В 2#х т. — К.: ІВЦ «Вид#во
«Політехніка», 2003. — Т.2: Устройства передающего и приемного трактов.
Проектирование и реализация систем. — 616 с.

НВЧ,ФІЛЬТРИ НА БАЗІ
ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ
С. К. Чемерис,
V курс, група ЕА"51"М, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 063"477"39"42,
М. C. Зайцев,
III курс, група ДЕ"91, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», факультет електроніки
НТУУ «КПІ», тел. 063"947"20"05,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

Унікальні властивості діелектричних резонаторів (ДР) (малі
габарити і маса, висока добротність, стійкість до різних деста
білізуючих впливів, надійність і довговічність) викликають
великий інтерес до застосування їх у пасивних і активних
резонансних НВЧпристроях різного призначення.
На теперішній час розроблена велика кількість резонансних
пристроїв НВЧ. Однак, внаслідок швидкого розвитку інформа
ційних технологій, що базуються на широкому використанні
засобів зв’язку, постійно зростають вимоги до якості цих при
строїв, до зменшення вартості, до збільшення технологічності
їх виготовлення. Тому нагальним питанням є створення ново
го класу керованих селективних пристроїв НВЧ з покращени
ми характеристиками на основі діелектричних комбінованих
структур з діелектричним резонансом Е — типу і розробка
теоретичних засад і рекомендацій для створення промислових
зразків такого типу1.
В роботі представлено результати теоретичних та експери
ментальних досліджень, результатом яких стала розробка
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ряду практичних конструкцій селективних пристроїв НВЧ
з керованими характеристиками на основі діелектричних та
напівпровідникових комбінованих структур.
Проблема створення керованих фільтрів на ДР залишається
актуальною. Вона прямо пов’язана з проблемою перестроюван
ня резонансної частоти ДР.
Пристрої з механічним керуванням параметрами дозволяють
здійснювати керування параметрами в широкому діапазоні частот
(10–25%) без суттєвого погіршення добротності системи, однак
потребують великих взаємних механічних переміщень частин
резонатора (порядку одиниць міліметрів), що обмежує швидкодію
таких систем, а отже і їх використання в апаратурі НВЧ.
Відомі конструктивні варіанти високодобротного п’єзоелек
тричного керування частотою через використання систем, що
мають невисоку чутливість резонансної частоти до взаємного
переміщення її елементів один щодо одного, невеликий діапа
зон зміни частоти, невисоку швидкодію, вимагають викори
стання високих керуючих напруг. З погляду поліпшення цих
характеристик п’єзоелектричного перестроювання частоти
становить інтерес використання діелектричних комбінованих
резонаторів (ДКР) з Е — типом коливань, що містить повітря
ний зазор у ролі неоднорідності. Такі ДКР мають винятково
високу чутливість резонансної частоти до зміни повітряного
зазора між складовими частинами резонатора. Так, для зміни
резонансної частоти такого ДКР на десятки відсотків, взаємне
переміщення складових частин резонатора повинно складати
усього кілька відсотків від товщини основної області резонатора.
На практиці знаходять застосування два основних типи п’є
зоелектричних мікропозиціонерів: біморфні і мультиморфні
(пакетні). У першому випадку за рахунок поперечного п’єзоэ
фекту збуджується деформація двошарової п’єзокерамічної
структури, що у залежності від способу закріплення може бути
консольного або балочного типу. У мультиморфній структурі
поздовжній п’єзоефект викликає товщинні деформації п’єзо
пластин, із яких набраний пакетний мікропозиціонер.
У порівнянні з мікропозиціонером біморфної конструкції,
пакетний п’єзоелемент практично не піддається впливу вібра
цій і ударів, забезпечує плоскопаралельне переміщення об’єк
та керування, хоча і більш складний у виготовленні. Найбільш
відмінною рисою пакетної конструкції є її висока швидкодія,
недосяжна для відомих електромеханічних пристроїв.
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ЛІНІЇ ЗАТРИМКИ НА ПОВЕРХНЕВИХ
АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ
Р. С. Яцюк,
V курс, група ЕА"51"С, спеціальність «Електронні прилади
та пристрої», Інженерно"технологічний інститут
ВМУРоЛ «Україна», тел. 098"028"80"89,
Д. В. Черненко,
аспірант кафедри «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. 067"274"62"36,
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., с.н.с., науковий керівник

Основною тенденцією конструювання ліній затримки (ЛЗ) на
поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) є максимальне прибли
ження їх параметрів до теоретично обгрунтованих значен. Середня
частота пристроїв на ПАХ залежить від періоду електродів перетво
рювачів. Нижня границя робочого діапазону залежить від розмірів
наявних кристалів, що для частот нижче 5…10 МГц повинні бути
надмірно великими. Верхня границя обмежена можливостями тех
нології виготовлення перетворювачів і при використанні звичайної
літографії складає 300…500 МГц, застосування електронної літо
графії розширює ці границі до 1500…2000 МГц. Смуга пропускан
ня обернено пропорційна числу електродів у перетворювачі і може
бути реалізована в межах від 0,1 % до 100 % 1.
При критичному підході вказані величини можна розглядати
лише як потенційні значення параметрів ЛЗ, що визначаються
із фізичних і конструктивних принципів їх реалізації. Реальні
параметри сучасних ЛЗ часто далекі від теоретичних в результа
ті ефектів другого порядку, які поділяються наступним чином.
1. Електростатичні ефекти: неоднорідність розподілення
поверхневого заряду по ширині і апертурі електродів зустрічно
штирових перетворювачів (ЗШП); залежність розподілення
заряду від топології і положення електродів ЗШП.
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2. Ефекти взаємодії ПАХ з електродною структурою і зовніш
нім електричним ланцюгом; двонаправленість випромінювання
ПАХ; омічні втрати; неоднорідність амплітудних і фазових фрон
тів ПАХ; регенерація та відзеркалення ПАХ від електродів ЗШП.
3. Ефекти розповсюдження ПАХ: дифракція і втрати на
розповсюдження.
4. Випромінювання та приймання паразитних сигналів:
електромагнітне та електростатичне наведення; випроміню
вання та приймання об’ємних хвиль; відзеркалення об’ємних
і поверхневих акустичних хвиль від країв звукопровода.
5. Температурна нестабільність і нелінійність характерис
тик матеріалу звукопроводу.
6. Технологічні похибки виготовлення: відхилення розмі
рів і положення електродів; похибка орієнтації підкладки
і електродної структури; розкид електрофізичних параметрів
п’єзоелектричної підкладки.
В залежності від заданних вимог, конструкції пристрою
і матеріалу підкладки можуть мати значний вплив ті чи інші
вторинні ефекти. Тому при розробці пристроїв на ПАХ можна
обмежуватись лише врахуванням кількох вторинних ефектів
або використовувати конструкції, які зменшують їх вплив 2.
В даній роботі приведена порівняльна характеристика функ
ціональних пристроїв на об’ємних і поверхневих акустичних
хвилях. Дана класифікація ліній затримки та детально розгля
нуті найбільш характерні конструктивні реалізації ліній затрим
ки на ПАХ та вплив ефектів другого порядку на їх параметри.
Представлено результати розробки та дослідження фізико
математичної моделі
ЛЗ на ПАХ та методику інженерного розрахунку конструк
тивних та електричних параметрів багатовідвідної ЛЗ на ПАХ ,
яка може використовуватись при створенні різноманітних
пристроїв на поверхневих акустичних хвилях.
Література
1. Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты. М.: Радио
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ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ
ПАРОДОНТАЛЬНОЇ КИШЕНІ
О. Г. Білан,
6 курс, група МБВ"1, спеціальність «Мікробіологія»,
факультет біомедичних технологій, к.тел. (063) "363"20"88,
В. В. Нарожнов,
д.мед.н., професор, науковий керівник

Однією з актуальних проблем терапевтичної стоматології є ліку
вання пародонтиту. Це пов’язане з поширеністю захворювання,
великим відсотком ускладнень при лікуванні, відсутністю стабіль
них результатів. Арсенал лікарських засобів великий і постійно
поповнюється, але практично не містить високоефективних препа
ратів відносно полірезистентних бактерій, що створює високу ймо
вірність невдачі класичної терапії. У порожнині рота постійно при
сутні числені й різноманітні види мікроорганізмів, а їхньому інтен
сивному зростанню сприяють сприятливі умови. Це постійна тем
пература в порожнині рота, достатня кількість вологи й органічних
речовин, реакція середовища (рн), анатомічні особливості — наяв
ність міжзубних проміжків, у яких затримуються залишки їжі, що
є для мікробів сприятливим фактором та поживним матеріалом.
З іншого боку, будова й властивості слизуватої оболонки, фаго
цитоз, механічні впливи, бактерицидні компоненти слини й сим
біотичні мікробні взаємовідносини перешкоджають нескінченно
му розмноженню мікроорганізмів, сприяючи сталості їх видового
й кількісного складу. Прийнято порожнину рота розглядати як
збалансовану біологічну систему, що є наслідком взаємної адапта
ції макро — і мікроорганізмів. Нормальна мікрофлора є для орга
нізму «біологічним бар’єром», що перешкоджає розмноженню
випадкової флори. Крім цього, аутофлора є постійним стимулято
ром локального імунітету. У порожнині рота налічується понад
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300 різних видів мікробів, а їхня концентрація становить —
103–107 (КУО/мол) залежно від виду.
Встановлено, що комплексне стоматологічне обстеження
жителів двох модельних районів промислового міста з різним
техногенним пресингом виявило високу поширеність й інтен
сивність захворювань тканин пародонту.
Показана значна дискоординація обмінних процесів у слині при
пародонтиті, що проявляється підвищенням змісту муцину, Сре
активного білка й різким зниженням активності лізоциму, що свід
чить про порушення неспецифічної резистентності цієї екосистеми.
У мікрофлорі порожнини рота умовноздорових людей біфідо,
лактобактерії, стрептококи, дифтероїди, фузобактерії, пропіо
нобактерії, бактероїди становлять резидентний біоценоз. При
цьому анаеробна мікрофлора більше консервативна й стійка,
аеробна динамічна й досить мінлива.
Визначено глибокі зміни й перебудову біоценозу порожнини
рота при пародонтиті, що проявляється зниженням домінування
і екологічної значимості основних симбіонтів, а також збільшенням
частоти зустрічальності транзиторної (випадкової) мікрофлори.
Проведені дослідження дозволили показати механізм
коадаптації мікрофлори порожнини рота з появою нової еко
ніші — «пародонтальної кишені».
При заселенні пародонтальних «кишень» «маркерними»
для пародонтиту анаеробними й умовнопатогенними аеробни
ми бактеріями нормальні симбіонти втрачають здатність кон
тролювати присутність транзиторної мікрофлори.
Порівняльний аналіз біологічних властивостей одного із часто
зустрічаються в біоценозі при пародонтиті мікроорганізму Bacte
roіdes spp. дозволив побудувати математичну модель прогнозу
ваги порушень біоценозу при досліджуваній патології.
Оцінка зубощелепної ділянки на предмет стану запального
процесу в пародонті проведена комплексно, включаючи клініко
мікробіологічні дослідження. При цьому алгоритм обстеження
крім традиційних клінікоінструментальних досліджень вклю
чає вивчення біології порожнини рота (Среактивний білок,
муцин, лізоцим), а також визначення в представників мікрофло
ри факторів, що сприяють персистенції й вірулентності.
Порівняльний аналіз біологічних властивостей анаеробних
бактерій дозволив побудувати математичну модель ознак тяж
кості порушень біоценозу порожнини рота при пародонтиті.
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КУРІННЯ — СОЦІАЛЬНЕ ЛИХО
А. А. Бойко,
ІІІ курс, група ЕК"31, напрям підготовки
«Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»,
А. В. Нарбут,
к.х.н. доцент

Актуальність роботи пов’язана з тим, що куріння шкідливе
не лише для кожного окремо та оточуючих, а й для довкілля
в цілому.
Мета роботи: показати шкоду куріння для активних та
пасивних курців, та як екологічними методами можна знизити
шкоду від пасивного куріння і допомогти людині відмовитись
від активного.
Куріння має 500річну історію. Тютюн — це однорічна рос
лина з родини пасльонових, висушені листки якої після спе
ціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння.
Нікотин — один з найсильніших рослинних алкалоїдів, які
сильно впливають на нервову систему. Смертельна доза ніко
тину для людини 50–70 мг (тобто 1 мг на 1 кг ваги тіла). Люди
на, яка палить сигарету, вдихає повітря, забруднення якого
в 384 000 разів перевищує ГДК. Численні наукові дослідження
показали, що вдихання тютюнового диму спричинює (крім
інших захворювань) розвиток алергії, особливо астми у дітей [1].
Крім нікотину, в сигаретному димові містяться близько 400
токсичних речовин і 43 канцерогенних фактори: смоли,
миш’як, ціаніди, чадний газ тощо. Всі вони сприяють утворен
ню вільних радикалів, що пошкоджують клітини організму,
призводячи до його прискореного старіння, подразнення і запа
лення слизових оболонок, розвитку риніту, гаймориту і т.д.
Цигарки — єдиний дозволений для продажу продукт, вико
ристання якого спрямоване на те, щоб убити споживача: захво
рюваність на рак легень серед курців у 30 разів більша, ніж
серед тих, хто не курить.
Особливо небезпечним є куріння для жінок: за статистикою
жінки, які палять, у 10 разів частіше залишаються безплідни
ми. Абсолютно неприпустиме паління для вагітних жінок —
це в 100% випадків призводить до ненормального розвитку
дитини. Якщо батькикурці перебувають в одному приміщенні
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з малюком, він більше потерпає від гострих респіраторних зах
ворювань, бронхітів, запалення легень.
Шкода від пасивного куріння така сама, як шкода від вику
рювання однієї цигарки через кожні 5 годин. Активний курець
викурюючи одну цигарку вдихає 18,4 мг чадного газу і 2,1 мг
нікотину, а пасивний вдихає дим протягом години «накопи
чує» організмі 9,2 мг чадного газу і 0,04 нікотину, а це дорів
нює викурюванню половини цигарки [2].
Яким же чином можна боротись із цим злом екологічними
засобами?
В основному люди затягуються сигаретним димом тоді,
коли хочуть подолати стрес або втому. Відпочинок серед пра
вильно підібраних і розміщених дизайнером рослин допоможе
вирішити цю проблему. Крім того, як ми знаємо, рослини здат
ні поглинати забруднення із повітря, наприклад, тополя — це
чемпіон із вбирання диму: 25річне дерево тополі поглинає 44 кг
вуглекислого газу за період вегетації. Але тополю проблема
тично виростити в приміщенні. Як показали дослідження, ряд
кімнатних рослин також здатні активно поглинати і шкідливі
компоненти тютюнового диму: насамперед це хлорофітум,
фікус Бенджаміна, традесканція [3].
Є також деякі рослини, які при вживанні їх відварів та настоїв
викликають зміну смакового сприйняття тютюнового диму,
роблять його неприємним і викликають відразу до тютюну: лепе
ха, черемха, лаконіс американський, авран лікарський та інші [4].
Таким чином, у сучасному світі, де повітря і так забруднене
різноманітними речовинами, необхідно можливими засобами
боротись із його забрудненням токсичним тютюновим димом,
одним з дієвих способів є фітосередовище робочої чи житлової
сфери, а також вживання ряду рослинних препаратів, що
допомагають подолати тютюнову залежність.
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ІМУНІТЕТ ТА АЛЕРГІЇ
В. К. Волкова,
ІV курс, група МБВ"41, спеціальність
«Мікробіологія та вірусологія»,
Університет «Україна», к.тел.(063)618"50"12,
Г. Д. Бендюг,
доцент, науковий керівник

Імунітет обумовлений сукупністю всіх тих спадково отрима
них та індивідуально придбаних організмом пристосувань, які
перешкоджають проникненню і розмноження мікробів, віру
сів і інших патогенних агентів і дії, що виділяються ними про
дуктів. Імунологічна захист може бути направлена не тільки
на патогенні агенти і виділювані ними продукти. Будьяка
речовина, що є антигеном, наприклад чужорідний для організ
му білок, викликає імунологічні реакції, за допомогою яких це
речовина тим чи іншим шляхом видалення з організму.
Причиною алергії можуть бути найрізноманітніші речовини
з антигенними властивостями — алергени, які спричинюють
в організмі імунну відповідь гуморального або клітинного типу.
Проявом зміни гуморального імунітету є алергічні реакції
негайного типу, а проявом зміни клітинного імунітету є алер
гічні реакції сповільненого типу.
Алергени поділяють на екзо — и ендогенні. Останні утворю
ються з молекул організму під впливом фізичних факторів
(холод, тепло, іонізуюче випромінювання) чи хімічних речовин.
Найвідоміше з алергічних захворювань — бронхіальна
астма — зустрічається в 3–9% населення різних країн, спри
чиняє колосальні економічні втрати, призводить до інвалідно
сті та смертності. Алергічний риніт (нежить), що поділяється
на сезонний (поліноз) і цілорічний, є найпоширенішим алер
гічним захворюванням і зустрічається відповідно в 5–18%
і 3–12% населення різних країн. Різноманітні прояви алергіч
ного дерматиту (кропив’янка і набряк Квінке, контактний
і атопічний дерматити) реєструються більш ніж у 10% насе
лення. А ще харчова алергія, що є вбивчею як для дітей, так
і дорослих, алергія на ліки, від якої потерпають сьогодні міль
йони. Все це — алергічні захворювання, що є поки нерозв’яз
ною проблемою для людства, тому що зустрічаються тим часті
ше, чим вищий економічний рівень країни.
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У більшості розвинених країн ставлення до алергології
й алергічних захворювань більш ніж шанобливе. Так, у 70х
роках тепер уже минулого століття відомий сенатор США
Е.Кеннеді закликав вважати алергію на ліки загальнонаціо
нальною проблемою, тому що вона серйозно (в тому числі
смертельно) вражала від 60 до 140 тисяч американців щоріч
но. У цій країні щорічно близько 40 чоловік гине від алергіч
них реакцій на укуси комах (інсектна алергія).
На жаль, в Україні через недосконалість медичної статисти
ки невідома поширеність алергічних захворювань, їх медичні
й соціальні наслідки. Не можна ж серйозно ставитися до того,
що, скажімо, захворюваність бронхіальною астмою реєстру
ється в частках відсотка, що немає померлих від інсектної
алергії на ліки тощо. Але тут немає чогось надзвичайного,
якщо врахувати, що в нас один лікаралерголог «призначе
ний» на один мільйон дорослого населення, що в Україні не
видавалося нормативних документів з алергології, не вжива
лося жодних заходів для забезпечення тих, хто цього потребує,
вітчизняними алергенами тощо. В Україні немає науководос
лідного інституту алергології й імунології, хоча, приміром,
у Росії їх три. Та найсумніше навіть не це. Тоді як у зарубіж
них країнах хворі на бронхіальну астму беруть участь в олім
пійських іграх, у нас від цього захворювання помирають діти,
на обліку перебувають тисячі інвалідівастматиків.
Що ж відбудеться, якщо ми зуміємо виявляти алергії на
ранніх стадіях? Поперше, стане можливим застосувати елімі
націю, що може бути рівнозначно лікуванню. Це можна проі
люструвати численними прикладами тимчасового виїзду хво
рих із певних місцевостей на період цвітіння відповідних
рослин, «відселення» тварин і птахів, що є джерелами алергії,
застосуванням відповідних «елімінаційних дієт». У ширшому
плані це боротьба з рудеральними (бур’яновими) рослинами
типу амброзії, тарганами (їхня роль в алергізації населення
сьогодні значна), гризунами, постільними мікрокліщами, пев
ними речовинами на виробництві, цвілевими й іншими гриба
ми, корекція технологій готування їжі, виготовлення речей
домашнього вжитку, одягу, іграшок тощо.
На проблемі алергенів мені б хотілося зупинитися докладні
ше, тому що вона є ключовою для алергології. Сучасна наука
переконливо довела, що, поперше, практично будьякі оточуючі
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нас речовини можуть бути або стати алергенами. Серед них
виділяють неінфекційні й інфекційні, а серед неінфекційних,
у свою чергу, пилкові, побутові, епідермальні, інсектні та хар
чові. Пилок рослин, щоб викликати алергію, повинен мати
середні розміри, легко переноситися вітром, рослини повинні
часто зустрічатися в цій місцевості. З цієї причини пилок кві
тів, який, як правило, показують, рекламуючи противоалер
генні препарати, вкрай рідко буває причиною алергії, тому що
він мало леткий і клейкий. А пилок тополі, як це не дивно для
багатьох, має менш виражені алергенні властивості, ніж, при
міром, пилок «мирної» берези.
Отже, очевидно — кожна країна просто зобов’язана мати
власне виробництво алергенів. Тим більше, що зовсім невели
ке підприємство (до 20 працюючих) могло б забезпечити алер
генами Україну й не тільки. Якщо ми змогли б упровадити свої
ноухау, то, думаю, за економічною ефективністю лишили
б позаду багато великих фармацевтичних підприємств. Мір
куйте самі: сьогодні ми вже готові випускати мініланцети із
заздалегідь нанесеними на них сухими алергенами. З їхньою
допомогою можна легко обстежити на алергію жителів найвід
даленіших сіл навіть в умовах фельдшерськоакушерського
пункту. А це дуже важливо для раннього виявлення алергіч
них захворювань. За допомогою подібних ланцетів можна
також визначати стан імунітету. Причому вартість подібних
обстежень мінімальна — не набагато більше за вартість однора
зових шприців.

ВОДОСПАДИ
Н. М. Глазунова,
ІV курс, група ЕК"41, напрям підготовки
«Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»,
О. В. Мележик,
к.б.н., доцент кафедри екології

Актуальність роботи. Надзвичайна естетична цінність
водоспадів, унікальність мікроклімату, який вони формують
і відповідно — екосистем, пов’язаних з водоспадами, їх очисна
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здатність роблять завдання вивчення і збереження цих цінних
природних об’єктів вкрай актуальними.
Мета роботи: вивчити особливості найбільших водоспадів
світу і України.
Водоспад — це потік води, що стікає або падає з висоти не
менше 1 метра. А все, що менше — це пороги та уступи. Най
давніші водоспади, що дійшли до нас, виникли більш ніж
двадцять тисяч років тому, а жити їм залишилось не більше
десяти тисяч років. До 1982 року на Землі існував найбільший
водоспад Гуайра, про який мало хто знав. Але, на жаль, він
був знищений людськими зусиллями — на ньому побудували
греблю.
Формуються водоспади дуже повільно. І це не просто вода,
водоспад — це кипуче життя і чудове видовище, що одночасно
надихає, заспокоює і спонукає до споглядання, повітря тут зав
жди прохолодне, свіже і чисте. Також це могутня природна водо
очисна споруда: завдяки інтенсивному перемішуванню та пере
насиченню води киснем тут швидко руйнуються забруднення.
Найвищим у світі вважається водоспад Ангела, що знахо
диться у національному парку Канайма (Венесуела). Названо
його на честь американського авіатора Джеммі Ангела, який,
пролітаючи над Венесуелою, помітив цей водоспад і відкрив
його для світу. Висота цього водоспаду — 979 метрів (в 15 разів
вище Ніагари), але знаходяться люди, що стрибають з нього.
Надзвичайно красиві водоспади Плітвіцьких озер знахо
дяться в національному парку Плітвіце у Хорватії. Озера тут
відрізняються своїми кольорами, від яскравоблакитного до
темносинього, і на їх фоні водоспади. що з’єднують ці озера,
виглядають дуже незвичайно.
Найбільш знаменитим у світі є Ніагарський водоспад (США).
Він є одним із найпотужніших у світі, пропускаючи біля 2,8 міль
йонів літрів води за секунду.
Водоспад Вікторія — найбільший у світі і найдивовижні
ший, його визнано одним із семи сучасних чудес світу. Знахо
диться він у середній течії ріки Замбезі, четвертої за величиною
ріки Африки, на кордоні між Зімбабве і Замбією, де сходяться
межі двох національних парків цих країн. Ширина водоспаду —
1708 метрів, а падає він з висоти 128 метрів в ущелину 30ти
метрової ширини. Місцеві жителі дали йому поетичні імена:
«Місце райдуги» та «Гуркочучий дим».
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Водоспад Ігуасу на кордоні Бразилії та Аргентини — один
з найпотужніших у світі. Це ціла система із 275 водоспадів
висотою від 60 до 80 метрів, що простягаються на 3 кілометри.
Найбільший із них нагадує за формою літеру U, і його іспансь
кі конкістадори назвали «Глотка диявола».
Україна також багата на водоспади, їх нараховують біля ста
(великих та малих). Так, Джуринський водоспад заввишки
16 метрів біля села Нирків Тернопільської області є найбіль
шим рівнинним водоспадом Європи. Він має три каскади, які
розширяються донизу.
В гірській ущелині, неподалік від Манявського скиту, зна
ходиться один із найвищих водоспадів українських Карпат.
Вода падає з двадцятиметрової висоти кількома каскадами,
створюючи внизу невелике озеро.
Водоспад ДжурДжур є найповноводнішим водоспадом
Україні й ніколи не пересихає. Знаходиться він у вузькій, гли
бокій ущелині під назвою Хапхал, що в 15 км від Алушти.
А водоспад УчамнСу — найвищий водоспад України, що зна
ходиться на висоті 390 м над рівнем моря на південному схилі
гори АйПетрі в 6 км на північ від Ялти.
Життя біля водоспадів завжди багате і різноманітне завдяки
насиченості повітря вологою, а складна форма рельєфу субстрату
обумовлює існування великої кількості біотопів. Біля Ігуасу рос
туть орхідеї фантастичних кольорів, біля японських водоспадів —
хризантеми. Селекціонери вивели сорт хризантеми, у якого квіт
ка схожа на струмені водоспаду. Краса та могутність водоспадів
приваблює не тільки людей, а й тварин — тигрів, ведмедів та ін.,
які люблять тут купатись, але тепер їх витіснили туристи.
Між потоком падаючої води і скелею утворюється вільний
простір, де селяться птахи, кажани та інші тварини. В холод
них місцях це оляпка — невелика пташка, що залишається
зимувати біля незамерзаючих швидких річок. Вона пірнає
у воду і бігає по дну, де здобуває корм.. Під струменями Ігуасу
в’є гнізда пташка рорис, біля африканських водоспадів — чер
воний шпак, в Середній Азії — ліловий дрізд, якого ще назива
ють синім птахом.. Вони уміють стрімко пронизувати струмені
водоспаду, ховаючись від ворогів.
Лососі піднімаються вгору по струменях водоспаду, йдучи
у верхів’я річки на нерест. А вугрі, зустрівши на своєму шляху
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водоспад, виповзають на сушу і оминають його по берегу, пов
зучи позміїному. Ще одні жителі водоспадів — мушки кліно
церу. Вони кидаються в струмені водоспаду, щоб виловити
звідти личинок мошок, які живуть, прикріпившись на поверх
ні скелі, де піниться вода, бо потребують підвищеної концен
трації кисню у воді. Мошки переносять збудників різних хво
роб, у тому числі нематод, що поселяються в очних яблуках
людини і знищують його. На вологому камінні росте величезна
кількість рослин, особливо мохів, а в їх заростях поселяється
безліч крихітних істот, в тому числі «водяні ведмеді» — крихі
тні істоти не більше міліметра завдовжки, що складаються
всього з кількох десятків клітин, рухаються вкрай повільно,
можуть у висушеному стані не втрачати життєздатності багато
десятків років, витримувати коливання температури від мінус
270 до плюс 150 градусів, а також перебування у вакуумі та
в атмосфері чистого кисню.
Таким чином, будьякий водоспад, малий чи великий, є пре
красним і унікальним витвором природи із своєю неповторною
екосистемою. Людині слід більше приділяти уваги вивченню
та збереженню водоспадів, їх унікальних екосистем та ролі
в довкіллі. І людство повинно зберегти ці природні шедеври
для майбутніх поколінь.

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
А. О. Дихнич,
ІІ курс, група ЕК"21, напрям підготовки
«Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»,
Н. А. Ілюк,
к.с."г.н., доцент кафедри екології

Актуальність проблеми. В умовах постійного зростання тех
ногених загроз та глобальної екологічної кризи стрімко зростає
й важливість чіткого виконання природоохоронного законодав
ства. Важливу роль у цьому відіграє екологічна інспекція.
В Україні, яка знаходиться на грані екологічної катастрофи,
роль екологічної інспекції особливо важлива.
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Мета роботи — показати недоліки та перспективи розвитку
екологічної інспекції в Україні.
Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція)
є урядовим органом державного управління, який діє у складі
Мінприроди і йому підпорядковується [1].
Основними завданнями Держекоінспекції є:
1) участь у рамках своєї компетенції в реалізації державної
політики у сфері охорони природного довкілля, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів (зем
ля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний
і рослинний світ), поводження з відходами(окрім поводження
з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речови
нами, пестицидами і агрохімікатами, екологічною і у рамках
своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території;
2) здійснення державного контролю за дотриманням вимог
законодавства про охорону природного довкілля, раціональне
використання, відтворення і охорону природних ресурсів,
екологічну і у рамках своєї компетенції радіаційної безпеки,
поводження з відходами(окрім поводження з радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицида
ми і агрохімікатами на відповідній території у сфері охорони
довкілля.
Головним завданням екологічної інспекції є здійснення
контролю у сфері охорони довкілля, використання природних
ресурсів і поводження з відходами.
Слід також відмітити, що державні інспектори по охороні
природного довкілля під час виконання своїх службових
обов’язків мають право на носіння і використання вогнепальної
зброї і спеціальних засобів відповідно до законодавства. Пере
лік прав співробітників Екологічної інспекції дуже широкий.
За результатами перевірки складається Акт перевірки дот
римання вимог природоохоронного законодавства. Складання
акту перевірки є обов’язковим. Виключення складають лише
випадки, коли розслідуються очевидні протизаконні дії окре
мих осіб (вивантаження сміття в забороненому місці, розлив
нафтопродуктів і т. п.), які безпосередньо привели до забруд
нення природного середовища. У таких випадках складається
тільки протокол про порушення природоохоронного законо
давства і винні можуть бути притягнуті до відповідальності.
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Так, за даними Мінекології, тільки за період з 24 лютого по
1 березня 2012 року територіальними органами Державної
екологічної інспекції України було перевірено 1151 суб’єкт
господарської діяльності, складено 1530 протоколів про адмі
ністративні правопорушення. Загальна сума накладених
штрафів становить 340 тис. грн., з яких стягнуто 256 тис. Гри
вень. За порушення природоохоронного законодавства було
розраховано збитків на суму 132 млн. 595 тис. гривень. За фак
тами виявлених порушень зупинена (тимчасово) виробнича
діяльність 18 суб’єктів (підприємств) господарської діяльно
сті, порушено 4 кримінальні справи.
Серйозною перепоною в діяльності екологічної інспекції
є недостатня технічна оснащеність, яка поступається оснаще
ності порушників та недосконалість законодавства, а часом
і пасивність працівників інспекції. Так, активісти із організа
ції «Зелене майбутнє» в листопаді звернулись до Державної
екологічної інспекції з проханням перевірити законність утри
мання рідкісних тварин, які перебувають в пересувному звірин
ці «Джунгліпарк» в торговому центрі «Метрополіс» на м. Обо
лонь. Було отримано відповідь, яка свідчить про професійну
непридатність працівників екоінспекції та їх небажання пра
цювати над вирішенням екологічних проблем. І такі випадки
непоодинокі. Екологи вважають, що з нинішнім складом Дер
жекоінспекції в місті Києві не має жодної надії на вдалу бороть
бу з порушеннями природоохоронного законодавства, адже
інспекція виступає на їх боці.
Висновки
1. Роль екологічної інспекції в природоохоронній діяльності
країни є важливою та постійно зростає.
2. Структура, кадровий склад та законодавчі основи діяль
ності екологічної інспекції потребують ретельного вдоскона
лення та доопрацювання для більшої дієвості екологічних
перевірок та інспектувань.
Література
1. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положен#
ня про Державну екологічну інспекцію України» від 17 листопада 2001 р.
№ 1520 (зі змінами та доповненнями).
2. Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.menr.gov. ua/con#
tent/ article/10201
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
ГОСТРИХ МІЄЛОЇДНИХ ЛЕЙКОЗІВ
Н. П. Кірпічнікова,
6 курс, група МБВ"1, спеціальність «Мікробіологія»,
факультет біомедичних технологій, к.тел. (063) "363"20"88,
В. В. Нарожнов,
д.мед.н., професор, науковий керівник

На протязі останнього десятиріччя у закордонних клініках
та науководослідних центрах імунофенотипування (ІФПТ)
з моноклональними антитілами (МКАТ) використовується для
дослідження за резидуальними пухлинними клітинами in vivo
та in vitro у ремісійний та перед трансплантаційний період,
а також для очищення кістковомозгового трансплантату від
резидуальної пухлини, для запобігання післятранспланта
ціонних реакцій та власне лікування лейкозів та солідних
пухлин. Окрім того, ІФТ, узяте в якості єдиного допоміжного
лабораторного методу, на сьогоднішній день дозволяє веріфі
кувати тільки М0 та М7 — варіанти ГМЛ. Для решти ж 6ти
ФАБ — варіантів (М1 — М6) , які складають більшу частину
ГМЛ, подібні чіткі імуноцитологічні критерії, поки ще визна
чені, що особливо важливо, враховуючи можливість різноз
начного трактування результатів цитоморфохімічних дослі
джень тільки в 60–70% випадків, з огляду на значний ступінь
суб’єктивізму методу.
На протязі останнього десятиріччя у закордонних клініках
та науководослідних центрах імунофенотипування (ІФПТ)
з моноклональними антитілами (МКАТ) використовується для
дослідження за резидуальними пухлинними клітинами in vivo
та in vitro у ремісійний та перед трансплантаційний період,
а також для очищення кістковомозгового трансплантату від
резидуальної пухлини, для запобігання післятранспланта
ціонних реакцій та власне лікування лейкозів та солідних
пухлин. Окрім того, ІФТ, узяте в якості єдиного допоміжного
лабораторного методу, на сьогоднішній день дозволяє веріфі
кувати тільки М0 та М7 — варіанти ГМЛ. Для решти ж 6ти
ФАБ — варіантів (М1–М6) , які складають більшу частину
ГМЛ, подібні чіткі імуноцитологічні критерії, поки ще визначе
ні, що особливо важливо, враховуючи можливість різнозначно
го трактування результатів цитоморфохімічних досліджень
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тільки в 60–70% випадків, з огляду на значний ступінь суб’єк
тивізму методу.
Гострі мієлоїдні лейкози (ГМЛ) являють собою дуже гетеро
генну групу захворювань, які відрізняються по клінічно — лабо
раторним характеристикам. Так, по наявності або відсутності до
лейкозного синдрому (ДЛС) та дії канцерогенів виділяють гострі
первинні мієлоїдні лейкози (ГПМЛ) , гострі мієлоїдні лейкози
(ГМЛ) та гострі індуковані мієлоїдні лейкози (ГІМЛ). Ці форми
ГМЛ відрізняються ступенем відповіді на стандартну хіміотера
пію та об’єктом лікувальних програм.
Разом з цим, по цитоморфохімічним характеристикам та
кількісним пропорціям клітин кісткового мозку та периферич
ної крові, відповідно до загальноприйнятої Франко — Амери
кано — Британської (ФАБ) класифікації гострих лейкозів (ГЛ)
мієлодисплатичного синдрому (МДС), ГМЛ розподіляють на
8 основних варіантів (М0–М7), кожен з яких має свої морфоло
гічні та клініко гематологічні особливості, які визначають
характер та об’єм терапії. У співвідношенні з імунологічними
та цитогенетичними характеристиками, відповідно до морфо —
імуно — цитогенетичні (МІЦ) класифікації ГЛ, це дозволяє
значно точніше діагностувати варіанти ГЛ та прогнозувати
уже на ранніх етапах лікування відповідь на терапію та вижи
вання хворих, вибираючи оптимальну інтенсивність терапев
тичного втручання.
Для встановлення діагнозу гострих мієлоїдних лейкозів
і його цитоморфохімічного варіанту необхідною і достатньою
є панель із трьох цитохімічних реакцій — на мієлопероксида
зу (МПО),неспецифічну анафтилацетат естеразу (HбHAE) та
глікоген (PASреакція) у сполученні з підрахунком співвідно
шень клітинних елементів кісткового мозку.
Для імуноцитологічної верифікації варіанту гострого мієлоїд
ного лейкозу (М1–М6) необхідно використовувати панель моно
клональних антитіл — (МКАТ) до клітин попередників (CD34,
HLADR ,TdT), пан мієлоїдних (CD13, CD33, CDw65) та мієлоїд
них лінійноасоційованих (CD14, CD15, GlyA) антигенів.
Розширення цієї панелі за рахунок МКАТ (моноклональних
антитіл) до ряду лімфоїдних (CD2, CD3, CD5, CD7, CD9, CD10,
CD19, CD24, CD34, CD37, CD38, CD45RА) антигенів дозволяє
виділити ГЛ (гострі лейкози) з гібридним ІФТ (імунофенотипом) —
біфенотипічні ГЛ, гострі лейкози стовбурової клітини (ГЛСК).
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ВЕЛИКИЙ БАР’ЄРНИЙ РИФ
Кальніболоцька Юлія,
група ЕК"41,
В. О. Мовчан,
к.б.н., доцент кафедри екології факультет
біомедичних технологій Університету «Україна»

Актуальність роботи. Великий бар’єрний риф — найбільша
у світі система коралових рифів, що розташована в Коралово
му морі, уздовж східного узбережжя Австралії, біля узбереж
жя штату Квінсленд. Складається він з мільярдів коралових
поліпів і є найбільшою споруда в світі, яку творять живі орга
нізми. Проблема збереження Великого бар’єрного рифу над
звичайно актуальна: якщо не зберегти його, то людство втра
тить не тільки красивий природний об’єкт, а й своєрідну
«модель біосфери», яка цінна з практичної точки зору для
створення порівняно невеликих замкнутих екосистем для еко
полісів, космічних кораблів і т.д.
Мета роботи — ознайомлення з особливостями екосистеми
Великого Бар’єрного Рифу та загрозами для його існування.
Розвиток цієї екосистеми залежить від умов, що склалися
в дрібних, багатих сонячним світлом водах неподалік від узбе
режжя. Над поверхнею підіймаються коралові острови, що
сформувалися за мільйони років з останків коралових поліпів
під впливом абразійноакумулятивній діяльності моря.
Великий Бар’єрний Риф є унікальним природним утворен
ням, екосистемою з унікальними популяціями флори та
фауни. Тут мешкають китові акули до 20 м завдовжки, 30 ви
дів дельфінів тощо. Це також місце розмноження багатьох
видів тварин, зокрема, китівгорбачів, а також семи видів мор
ських черепах, яким загрожує повне зникнення. Ткт зустріча
ються найнебезпечніші істоти морів — морський гребенястий
крокодил, найбільша в світі рептилія (до 6 м в довжину), та
синьокільчастий восьминіг, що є надзвичайно отруйним.
Завдяки суворим заходам охорони, які забороняють навіть
доторкатись до поверхні рифу, не кажучи вже про полювання
чи якусь господарську діяльність, сьогодні основними загроза
ми для Великого бар’єрного рифу є не людина, а ряд природ
них явищ та ворогів:
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– морська зірка «терновий вінок», що пожирає корали;
– підвищення температури води, що викликає загибель та
побіління коралів;
– тайфуни і урагани, що руйнують корали механічно і зни
жують солоність води.
Частина Великого Бар’єрного Рифу входить до складу Мор
ського національного парку. Його площа понад 5 мільйонів га,
заснований в 1979 році та включений до списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Великий бар’єрний риф захищає собою узбережжя та визна
чає економіку та спосіб життя всієї прибережної зони, та й зреш
тою, в значній мірі, усього материка. Закономірності просторової
побудови рифу, взаємодії організмів у тілі рифу та навколишніх
водах, відносини симбіозу, антагонізму, взаємодоповнення, що
склались за мільйони років еволюції і досі ще не вивчені як слід,
проте дають ключ до розуміння принципів створення компакт
них високопродуктивних екосистем, що можуть вирішити про
блеми як озеленення сучасних міст, так і космічних подорожей.
Таким чином, Великий бар’єрний риф є найбільшою в світі
екосистемою, місцем існування та розмноження великої кіль
кості унікальних та рідкісних видів тварин та рослин, дуже
популярним місцем відпочинку. Будучи, з одного боку, рекре
аційною зоною (Морський національний парк, який внесений
до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), він може служити,
з іншого боку, зразком для створення штучних екосистем, а то
му значення його для біосфери і для людства неоціненне.

ЗНАЧЕННЯ СТАРИХ ТА ПЕРЕСТІЙНИХ ЛІСІВ
В ЕКОСИСТЕМІ
Катрушенко Каріна,
група ЕК"21,
А. В. Нарбут,
к.х.н., доцент кафедри екології
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Знеліснення — найактуальніша проблема сьогодення як
в глобальному масштабі, так і в Україні. Знеліснення започатковує
усі інші екологічні негаразди — ерозію грунтів, зсуви, повені,
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посухи, зміни клімату і т.д. Усвідомлення цього та виправлення
становища — найневідкладніше завдання людства.
Важливим показником стану лісів, з погляду довгостроко
вої перспективи їх використання, є їх вікова структура — роз
поділ площ лісів за групами віку. В українському господарстві
зберігся поділ лісів на молодняки (вік до 40 років), середньові
кові (40–60 років), пристигаючі (60–80 років) і стиглі та пере
стійні (понад 80 років). Економічно найбільш вигідним є рівно
мірний розподіл площ насаджень за групами віку. На жаль,
ліси України характеризуються значним переважанням
молодників (14,5%) та середньовікових (54,4%) від усіх площ
і недостатньою кількістю пристигаючи (17,5%) та стиглих
і перестійних лісів(13,6 %) [1].
Перестійний або одвічний ліс, перестій — ділянка лісу, що
має значний вік з часу виникнення та характеризується рядом
унікальних біологічних рис. В таких лісах часто є багато яру
сів рослинності, що складаються з дерев різних видів та різно
го віку. Перестійні ліси зазвичай містять великі дерева, в тому
числі мертві, та їх залишки. Відмираючи і розкладаючись,
перестій повертає у грунт поживні речовини, які він з нього
взяв у процесі життєдіяльності.
У пралісах зберігається цінна інформація про історикогео
графічний розвиток лісової рослинності. Існування ендемічних
видів рослин і реліктових рослинних угрупувань та генетична
структура лісових деревних порід дозволяє робити висновок про
розвиток рослинного покриву після останнього льодовикового
періоду.
Перестійні ліси мають надзвичайно важливе значення і для
збереження генетичної різноманітності, оскільки поповнення
у них проходить виключно природним шляхом, там зберегли
ся гено — , фено — і екотипи лісових порід, які мають як еко
логічне, так і господарське значення. Тому старі ліси можна
розглядати як генетичні резерви для господарських лісів.
Ліс, відновлений після вирубування або лісової пожежі,
називається вторинним лісом. Такому лісу, щоб повністю від
новитися, потрібно часу від 100 до 1000 років.
Під час атмосферних опадів частина води (до 20–25%) зали
шається у кронах дерев, а 70–75% потрапляє під полог лісу.
І тут надзвичайно важливу роль відіграє мертва підстилка,
яка мов гігантська губка, всмоктує всю вологу і переводить її
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з надземного стоку в підземний, живлячи в такий спосіб
струмки й річки [2].
Стереотип про те, що мертву деревину слід забирати з лісів,
як необхідний захід «правильного» ведення лісового господар
ства, вже давно у сучасному лісівництві визнано хибним. Від
сутність або мала кількість мертвої деревини у лісі насправді не
є ознакою його «екологічного здоров’я», оскільки такий ліс
втрачає ознаки природності: особливу структуру середовища,
біорізноманіття і в результаті втрачає стійкість до впливів при
родних факторів та стихійних лих. Особливо небезпечним є ви
лучення мертвої та сухостійної деревини у заповідних лісах.
Старий ліс є домом для величезної кількості тварин. Старові
кові дерева та мертва деревина (сухостій, старі дуплисті,
напівзгнилі дерева, лежачі стовбури та гілля) є особливим сере
довищем існування багатьох лісових видів, передусім величезної
кількості грибів, мохів, лишайників, комах, а також птахів та
ссавців. Багато звірів та птахів полюбляють оселятись у дуплах
старих дерев: вечірниця велетенська, білка, дятел, змієїд і т.д.
Рись може ефективно полювати лише при наявності лежачих
стовбурів: причаївшись за ними, вона чатує на здобич. Видалення
з лісу мертвої деревини, як особливого середовища існування, є при
чиною переходу багатьох видів лісових рослин і тварин у Черво
ну книгу, тобто вони стають рідкісними або взагалі зникають.
Найбільша площа пралісів знаходиться на території Кар
патського заповідника та Національному парку «Синевір»,
незначна кількість — у Поліському природному заповіднику.
З кожним роком кількість старих і перестійних лісів зменшу
ється, тому потрібно докласти максимум зусиль для збережен
ня тих лісів, що залишилися.
Необхідно нам усім пам’ятати лозунг, що зустрічає нас на
узліссі: «Бережіть ліс, бо це наше багатство!». І необхідно ряту
вати те багатство тваринного світу, що гине при вирубці старих
лісів. Куди їм переселятись, коли в молодших лісах, які ще
залишились, немає житла для них? Втрату дуплистих дерев
необхідно компенсувати штучними гніздівлями, які потрібно
розміщувати в усіх ярусах молодих та середньовікових лісів.
Таким чином, припинення вирубування та збереження
існуючих старих та перестійних лісів має вирішальне значен
ня у збереженні біорізноманіття лісових мешканців та підтри
манні екологічної рівноваги довкілля.
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ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
А. А. Козачок,
студентка Національного університету
«Києво"Могилянська академія», ФГН"1,
спеціальність «Філософія», тел. 0634078515,
aliakozachok@yahoo.com,
В. В. Максименко,
науковий керівник, старший викладач

Екологічна ситуація будьякої країни тісно пов’язана з за
гальною соціальноекономічною обстановкою у ній. Cвітовий
досвід підтверджує, що неможливо зберігати сталий економіч
ний розвиток суспільства за рахунок руйнації природного
середовища та виснаження природних ресурсів і, відповідно,
неможливо зберігати високу якість середовища проживання
без розвинутої економіки.
Екологія є вкрай необхідною наукою, яка охоплює такі над
звичайно важливі проблеми як дослідження результатів
людської діяльності на природні системи, виявлення впливу
видозміненого антропогенною діяльністю середовища на саму
людину; створення програми раціональної експлуатації при
родних, зокрема біологічних ресурсів; прогнозування змін
природи під впливом діяльності людини; збереження середо
вища існування людини.
Останній період життя людства характеризується надзви
чайно активним негативним впливом на довкілля. До наслід
ків антропогенної діяльності належать : підвищення концен
трації СО та СО2; надходження до атмосфери сполук сірки;
надходження фреонів, сполук азоту, хлору і фтору; надхо
дження додаткового тепла в атмосферу.
Охорона довкілля в першу чергу зводиться до визначення
принципів раціонального природокористування :
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– принцип «нульового рівня» споживання природних
ресурсів;
– принцип відповідності антропогенного навантаження
природноресурсному потенціалові регіону;
– принцип збереження просторової цілісності природних
систем у процесі їх господарського використання;
– принцип збереження природообумовленого кругообігу
речовин у процесі антропогенної діяльності;
– принцип погодження виробничого і природного ритмів;
– принцип пріоритетності екологічної оптимальності на дов
гострокову перспективу відносно економічної ефективності
поточного природокористування.
В умовах науковотехнічного прогресу як важеля екологіза
ції та раціонального використання природних ресурсів важли
вим також є акцентування уваги на такі два напрямки як:
– впровадження безвідходних технологій;
– реалізація засад ресурсозбереження в усьому ланцюзі сус
пільного виробництва на шляху його інтенсифікації;
– зниження ресурсомісткості (водо, земле, метало, енерго
тощо) та впровадження вторинного ресурсокористування.
В рамках вивчення екології також має місце планування
раціонального природокористування та охорони довкілля за
наступними принципами:
– принцип природногосподарської збалансованості;
– принцип комплексності;
– програмноцільовий принцип;
– принцип економічної заінтересованості й відповідальності;
– принцип демократичного централізму;
– принцип оптимальності та принцип неперервності плану
вання.
Реалізація цих методів забезпечується розробленими мето
дами планування: нормативними, балансовими, екологоеко
номічними, математикостатистичними, варіантними.

438

здоров’я

Секція 14

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ІНФЕКЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ
В МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗІ ДОВГИХ
ТРУБЧАСТИХ КІСТОК ЛЮДИНИ
Г. В. Кривоносова,
6 курс, група МБВ"1, спеціальність «Мікробіологія»,
факультет біомедичних технологій, к.тел. (063) "363"20"88,
В. В. Нарожнов,
д.мед.н., професор, науковий керівник

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, частота
післяопераційних інфекційних ускладнень в травматології та
ортопедії залишається високою. Гостро стоїть і сама проблема
післяопераційних інфекційних ускладнень, розвиток яких
помітно обтяжує основне захворювання, подовжує час перебу
вання хворого в стаціонарі, збільшує вартість лікування, нерід
ко служить причиною летальних результатів і негативно позна
чається на термінах відновлення працездатності оперованих
пацієнтів.
Травми є найпоширенішою причиною переломів довгих
трубчастих кісток і на нього страждає чимала кількість
людей. Єдиним довгостроковим і якісним вирішенням пробле
ми порушення функції кісток є хірургічна операція — метало
остеосинтез. Металофіксатори можуть замінити великі гіпсо
ві повязки та довготривале перебування прикованному до
ліжка, що дозволять пацієнтам повернутися до нормального
життя, як правило, із значно збільшеною мобільністю і зни
женням болю.
Металоостеосинтез довгих трубчастих кісток сьогодні по
праву відноситься до числа величних досягнень сучасної орто
педії і травматології і є найбільш прогресивним розділом
імплантології.
Якщо 25–30 років тому металоостеосинтез виконували у ви
няткових випадках, то тепер це втручання має широке засто
сування в ортопедотравматологічних відділеннях обласних та
міських лікарень України.
За період розвитку металоостеосинтеза дані про відсоток
нагноєнь суттєво коливались — від 0,2 до 58,5%. У сучасних
публікаціях найчастіше наводяться відсотки гнійних усклад
нень в межах 0,8–4,0. Необхідно також зауважити, що аналіз
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літератури свідчить про неможливість, в даний час, розрахову
вати на подальше істотне зниження частоти інфікування при
застосуванні масивних імплантатів з метою остеосинтезу або
металофіксації.
Лікування гнійних ускладнень після металоостеосинті дов
гих трубчастих кісток залишається проблемним питанням,
оскільки запропоновані консервативні та оперативні методики
мають певні недоліки та потребують удосконалення. Тому
виділення чистої культури мікроорганізму, його ідентифіка
ція та визначення чутливості до антибактеріальних препара
тів, є актуальними на сьогоднішній день завданнями для суча
сної мікробіології, в усіх областях медицини.
Покращення ранньої діагностики та комплексного лікуван
ня гнійних ускладнень має велике, не тільки медичне, але й со
ціальне значення.
Проведений аналіз клінікоанамнестичних даних свідчить
про наявність факторів ризику нагноєння у всіх пацієнтів,
яким була виконана операція металоостиосинтезування сугло
ба. У хворих з гнійними ускладненнями металоостиосинтезу
вання домінує грампозитивна мікрофлора (у 78,6 %), частіше
стафілокок (у 66,7 %).
Встановлено, що ефективна санація гнійнозапального осе
редку із збереженням ендопротезу суглоба, найбільш вірогі
дна лише в перші 1–3 тижні з моменту появи ознак запалення,
а також за умови адекватної та вірної антибактеріальної тера
пії, за допомогою методу визначення чутливості до антибіоти
ків було визначено, що найчутливішими до дії антибіотиків
були представники роду Enterococcus та Esherichia coli.
Найбільшу стійкість до дії антибіотиків мали представники
родів Staphylococcus та Pseudomonas.
В роботі, на основі мікробіологічних та статистичних дослі
джень, шляхом систематизації та аналізу факторів ризику,
розробки алгоритму діагностики, удосконалення комплексно
го лікування вирішено основне завдання: покращені результа
ти лікування хворих з гнійними ускладненнями після метало
остеосинтезування кульшового та колінного суглобів.
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Ключові слова: ліс, клімат, опади, збереження лісів.
Актуальність проблеми. Ліс — це важлива складова біосфе
ри, а зникнення лісів призводить до глобальних кліматичних
змін. Усвідомлення цього і відповідні рішучі дії можуть швид
ко зупинити глобальне потепління на планеті.
Мета роботи — показати неможливість існування біосфери
і людства без лісового покриву на значній частині суші.
Ліс є одним із основних типів рослинності і складається з су
купності дерев, чагарників, трав, мохів, лишайників тощо,
а також тварин і мікроорганізмів. Все у лісі біологічно взаємо
пов’язано і впливає не лише одне на одного, а й на навколиш
нє середовище.
Ліси ростуть на всіх континентах, окрім Антарктиди, і по
кривають близько 30% суходолу Землі. Майже половина лісів
розміщені у тропічній та субтропічній зонах. За підрахунками
вчених, за один сонячний день гектар лісу поглинає з повітря
120–280 кг вуглекислого газу і виділяє 180–200 кг кисню.
Одне дерево середньої величини виробляє достатню для дихан
ня трьох людей кількість кисню. Гектар хвойного лісу затри
мує 40 тонн пилу, а листяного — 100 тонн [1].
Ліси мають величезний вплив на клімат і стан ґрунтів. Вліт
ку під час дощів і злив дерева затримують вологу на листі і гіл
ках; восени — в опалому листі, мохах і кореневих системах.
Повертають дерева вологу поступово шляхом випаровування її
в атмосферу, де утворюються хмари, які знову перетворюють
ся в опади у вигляді дощу. Взимку ліси акумулюють сніг і не
дають йому змогу швидко танути до настання весни.
Без лісового покриву води талого снігу і дощів швидко сті
кають в русла струмків і річок, розмиваючи при цьому ґрунти,
утворюючи яри, а також спричиняючи затоплення нижчих за
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течією територій. Волога, надходячи до річок, майже не випа
ровується назад у повітря, внаслідок цього часто починаються
тривалі засухи.
Враховуючи це, мимоволі замислюєшся щодо нашого жор
стокого ставлення до дерев: мовчазних, завжди покірних зеле
них братів, які нічого не вимагають натомість. Проте, на жаль,
за минулі 10 тис. років людина знищила близько двох третин
лісів на планеті. Особливо інтенсивно вирубували ліси в Се
редньовіччі. Так, вже у XVI ст. площа лісів Швейцарії скоро
тилась на 75%. З початку XX ст. зі зростанням темпів науко
вотехнічного прогресу цей процес став звичним і вже в наші
дні досяг свого апогею. В Англії до 20х років XX ст. було зни
щено 95% лісів, у Франції й Іспанії — від 80% до 90%. Фін
ляндія і Швеція зберегли лише половину своїх лісів. На тери
торії Бессарабії, яка до 1917 р. входила до складу Російської
імперії, на станом 1896 рік залишилось лише 6% лісів [2].
Поки що людство не навчилось обходитись без натуральної
деревини. Але ж дбайливий господар, вирубуючи одне дерево,
повинен натомість посадити декілька, і повинен враховувати,
що ліси треба вирубувати вкрай обережно. Масове вирубуван
ня дерев може спричинити раптові зміни температури (холод
ніше взимку, тепліше влітку), знесення родючого шару ґрунту,
що і відбувається на сьогодні. Як результат, на місці вируба
них лісів утворюються пустелі. Особливо це стосується півден
ної частини України. Раніше на цілинах Північного Причор
номор’я росли буйні трави, букові, дубові гаї й ліси, а тепер
залишився тільки голий степ, який з усіх боків провівають
вітри.
За підрахунками Всесвітнього Фонду Охорони Дикої Приро
ди (WWF), вже через 40 років біоресурси Землі будуть цілком
вичерпані. З лісовими масивами найгірша ситуація: знищують
їх за лічені дні, а ростуть вони десятиріччями. Тому варто
думати, як нам поповнювати природні ресурси для того, щоб
відновлювати екологічний баланс.
Вже в епоху давніх цивілізацій деякі вчені і правителі розу
міли, до чого може призвести бездумне знищення лісів, і не
лише прагнули дослідити природу, але й свідомо брали участь
в її збереженні. Вавилонський цар Хаммурапі видав перший
в історії закон про збереження лісів: за вирубування лісів
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засуджували до смертної кари. Давньогрецький вчений Ари
стотель, філософ Фалес Мілетський, римський вчений Пліній
Старший і багато інших присвячували свої безцінні праці
дбайливому ставленню людини до природи й, головне, до лісо
вого багатства. Вже тоді брали до уваги, що варварське вируб
ування може призвести до незворотних наслідків зміни кліма
ту, а опісля — й до екологічної катастрофи. На жаль, мало хто
сьогодні обізнаний з діяннями цих великих мислителів давніх
часів.
Про вплив лісів на клімат писали також і в дореволюційні
часи: «Стосовно клімату лісів, то давно вже відомо про їхній
вплив на вологість, кількість опадів і коливання температури.
... ми бачимо, що ліс знижує середню річну температуру. Вод
ночас він стримує абсолютні підвищення і зниження темпера
тури, забезпечуючи більш стійкий річний хід температури:
опадів у лісі випадає більше, ніж в безлісовій місцевості, і лісо
вий ґрунт краще забезпечений вологою. Затримуючи надовго
танення снігів, ліс гарантує собі достатній запас вологи в разі,
якщо влітку не буде достатньої кількості опадів. Саме цим він
забезпечує існування джерел, які значно покращують продук
тивність краю. Ліси відіграють також важливу роль як захист
від сухих і холодних вітрів. Час вже оцінити грандіозну робо,
ту лісів і не тільки зберігати наявні ліси, але й розпочати
розведення нових» [3].
Висновок: людина повинна реально усвідомити та зобов’я
зана радикально змінити своє ставлення до лісів, знайти дієві
шляхи збереження та примноження лісових багатств для збе
реження життя на планеті Земля.
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РОЛЬ БІОІНДИКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
О. В. Мележик,
к. б. н., доцент кафедри екології,
Н. А. Ілюк,
к. с."г. н., доцент кафедри екології,
факультет біомедичних технологій
Університету «Україна

Потреба вивчення антропогенного впливу на екосистеми
викликана гострою необхідністю створення екологотеоретич
них основ та розробці практичних заходів зі збереження, від
новлення та раціонального користування природного середо
вища, вживанні невідкладних та рішучих заходів з регулюван
ня негативного впливу антропогенної діяльності на природні
компоненти та комплекси. Важливим інструментом отриман
ня інформації про стан навколишнього середовища на сьогодні
є екологічний моніторинг, зокрема важлива його частина —
біологічний моніторинг.
Інформація про стан навколишнього природного середови
ща та його зміни використовується людиною вже значний час
для планування та ведення своєї господарської — спостережен
ня за погодними явищами, зміною клімату, гідрологічним
режимом, сейсмічними явищами, розвитком рослинності
тощо. Щороку кількість параметрів дослідження середовища
збільшується, мережа пунктів спостереження постійно розши
рюється та оновлюється, виникають міждисциплінарні зв’яз
ки та предмети дослідження. Зважаючи на це, все складніши
ми стають дослідження та вимірювання, більш масштабним
є залучення приладів та засобів спостереження, а оцінка спо
стереження, прогноз розвитку та оцінка прогнозу — глибоки
ми, далекоглядними, всеосяжнішими.
Зважаючи на вищевикладене, вивчення студентами природ
ничих, зокрема, екологічних, спеціальностей є важливим та
серйозним етапом у формуванні кваліфікованих спеціалістів
з раціонального природокористування. Проте, з одного боку,
вивчення дисципліни неможливе без практичного впрова
дження теоретичних знань, набуття навичок роботи з інстру
ментами, методами та методиками, а з іншого, величезна кіль
кість приладів та методів дослідження середовища дозволяють
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лише поверхнево ознайомитися з принципами їх роботи та
областю застосування, майже повністю виключаючи можли
вість навчитися досконало з ними працювати.
Оцінка якості середовища та антропогенних змін екосистем
може проводитися й за комплексом біотичних параметрів,
тобто з використанням компонентів живої природи. Це є окре
мим напрямком дослідження в екологічному моніторингу —
біологічним моніторингом, який певною мірою, задовольняє
основні потреби екологічного спостереження, даючи вагомі
результати для оцінки, прогнозування та управління певних
процесів у довкіллі.
Використання біотичних параметрів дослідження середови
ща має ряд переваг над інструментальними методами, вони
володіють більшою надійністю та об’єктивністю, займають
меншу кількість часу та обладнання, можуть проводитися без
посередньо в місцях спостереження, не потребують лаборатор
ного обладнання, реактивів, транспортування та збереження.
Стан біорізноманіття визначається загальним станом середо
вища, швидко та чітко реагує на негативні прояви будьякого
походження, даючи змогу трактувати їх та знаходити шляхи
впливу на ситуацію.
З іншого боку, використання студентами в практичних
заняттях методів біологічного моніторингу є перспективним та
єдино можливим шляхом формування стійких практичних на
вичок та їх подальшого використання для виконання диплом
них кваліфікаційних робіт та у роботі фахівцівекологів.
Впровадження в навчальний процес практичного біологічно
го моніторингу є важливим аспектом науководослідної діяль
ності молоді, оскільки дає можливість виробити базу вмінь без
застосування великої кількості лабораторного обладнання,
з яким студент під час навчання знайомиться лише оглядово та
в подальшому не має доступу до широкого його використання
в практичній роботі.
Таким чином, біоіндикаційні дослідження стану параметрів
середовища, на нашу думку, повинні виходити на перший
план при практичній підготовці студентів природничих спе
ціальностей, оскільки це не лише формує в них необхідний
комплект вмінь та навичок, а й в процесі навчання ближче
знайомить їх з біорізноманіттям, екосистемами та взаємозв’яз
ками в них, тобто суттєво поглиблює їх світогляд.
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НОВІ НАПРЯМКИ У ЗЕЛЕНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Мельниченко Євгенія,
група ЕК"21,
О. В. Мележик,
к.б.н., доцент кафедри екології факультет
біомедичних технологій Університету «Україна»

Ключові слова: озеленення, колористика, «зелені» стіни, мох.
Актуальність роботи. У житті сучасного міста все більшого
значення набуває проблема несприятливості урбанізованого
середовища для життя та проблема відпочинку від основної, в ос
новному інтелектуальної, діяльності мешканців. Саме ці пробле
ми покликано вирішувати зелене будівництво, стан якого на сьо
годні в великих містах України є вкрай незадовільним.
Мета роботи — пошук нових засобів ефективного озеленен
ня для створенні сприятливого для людини урбосередовища.
Чим більше віддаляється людина від природи у кам’яні
джунглі міст, тим більше їй хочеться оточити себе природою
у своєму повсякденному житті. Це цілком можливо, потрібне
лише бажання, і справді — деякі квартири чи офіси поступово
стають схожими на джунглі. На вулицях і площах міста ство
ренням рослинних комплексів, або зеленим будівництвом,
займаються працівники зелених господарств міста. Справжнє
завдання зеленого будівництва — показати красу рослин,
знайти для них відповідне місце серед будівель, створюючи
найкраще поєднання з архітектурними спорудами, розташо
вуючи їх у найбільш вигідних умовах життя. Про такі штучні
екосистеми необхідно постійно піклуватись, тоді зелені нас
адження стають вірними супутниками людини, джерелом її
сил та здоров’я, очищуючи повітря, знижуючи рівень шуму,
пилу та газів, збільшуючи відносну вологість повітря, знімаю
чи нервове напруження барвами та пахощами квітів.
Особливе значення для людини має зелений колір рослин,
адже, як відомо, саме цей колір має потужний вплив на психі
ку людини, від нього залежать самопочуття і настрій, працез
датність і особисте життя. Відсутність кольорів у оточуючому
середовищі призводить до затримки психічного розвитку дітей
та до появи галюцинацій у дорослих, як це буває в умовах
полярних зон. Зелений — це колір самої природи, символ
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оновлення, відродження, урівноважений і гармонійний. За
кількістю відтінків зелений — найбагатший колір спектра зав
дяки тому, що він є «прикордонним» між холодними і теплими
кольорами. Встановлено, що різні відтінки зеленого кольору
мають різний вплив на людину, але завжди — позитивнозаспо
кійливі. Зелений колір нормалізує серцеву діяльність і обмін
речовин, викликає врівноваження, умиротворення, навіть сон
ливість; світлозелений створює відчуття «веселого спокою»,
дружелюбності, спонукає до пізнання чогось нового і т.д.
Зважаючи на недостатність міських площ для створення
повноцінних функціональних зелених насаджень, останнім
часом все більше розвивається напрямок «альтернативних
видів озеленення». Одним з таких варіантів є використання
мохів як чудового живого покриття для вертикальних повер
хонь. Використання такого рослинного матеріалу в озелененні
має ряд суттєвих переваг:
– добре росте на будьяких субстратах, навіть взагалі непри
датних для рослин (бетон, каміння) та в слабо освітлених місцях;
– не потребує регулярного рясного поливу, підстригання,
обробки отрутохімікатами, підживлення;
– має рівномірне зелене забарвлення практично протягом року;
– легке та малозатратне конструювання варіантів озеленення.
Використання мохів для оздоблення вертикальних поверхонь
створює ефект «живої стіни», виконуючи при цьому всі належні
екологосанітарні функції в урбанізованому середовищі.
Окрім того, з мохів, використовуючи різні види та декора
тивні форми, можна формувати чудові живі картини, в тому
числі й об’ємні, створювати різноманітні декоративні елемен
ти, використовувати їх як покриття для інтер’єрів. Останнім
часом все більше поширюється це й напрямок озеленення, який
отримав назву «мохове графіті» або «моховий фітодизайн».
Таким чином, зважаючи на стрімкий розвиток урбанізації
та різке зменшення площ, що відводяться під озеленення, а та
кож незадовільний стан зеленого господарства населених тери
торій, важливим є пошук альтернативних шляхів озеленення
середовища існування людини. Одним з напрямків у вирі
шенні цього питання є використання мохів для фітодизайну
вертикальних поверхонь. За допомогою прийомів зеленого
будівництва можна створювати високоефективні рослинні
комплекси, які задовольнять основні потреби людини у спіл
куванні з природою в урбосередовищі.
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УКРАЇНА І АНТАРКТИДА
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група ЕК"41,
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к.б.н., доцент кафедри екології факультет
біомедичних технологій Університету «Україна»

Ключові слова: Антарктида, антропогенне навантаження,
глобальне потепління.
Актуальність роботи. Вивчення Антарктиди як визначного
природного об’єкту є дуже важливим не тільки для України
а й для всіх жителів Землі. Антарктида — це не тільки уні
кальна екосистема, яка впливає на весь клімат планети, вона
є найбільшим скупченням головного ресурсу на планеті.
Таким ресурсом є прісна вода, запаси якої знаходяться в замер
злому вигляді на поверхні материка і в його підземних озерах.
Мета роботи — показати, що зміни, які відбуваються в Ан
тарктиді, не потрібно розглядати з тієї точки зору, що лише
людина винна у всіх бідах і катаклізмах, які відбуваються на
планеті, але вони відбуваються і з її допомогою теж.
Людина, свідомо чи несвідомо, впливає на всі екосистеми,
в яких вона проживає або господарює, в тому числі і на
Антарктиду. Насамперед це знищення біоти, експлуатація
прилеглих вод Антарктиди, надмірний вилов риби та інших
тварин, які там проживають.
В Антарктиді знаходяться наукові станції (близько 40) різних
країн світу з персоналом 2–3 тис. осіб, в тому числі й єдина укра
їнська станція «Академік Вернадський». Наукові дослідження
організовує «Національний антарктичний науковий центр»
(НАНЦ) — державний оператор України в Антарктиці; держав
на науководослідна установа в структурі Державного Агентства
з питань науки, інновацій та інформації України. Її завдання,
зокрема, вивчити причини потепління в районі Південного
полюса, щоб зрозуміти механізми глобальних екологічних змін,
змоделювати подальшу ситуацію і зробити висновки, тому що
будьяка наша дія має свій наслідки, які невдовзі наступлять.
Антарктида — це континент навколо географічного півден
ного полюса, що займає 10% поверхні Землі. Тут знаходиться
90% світових запасів криги, в яких сконцентровано 70%
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прісної води нашої планети. Клімат Антарктиди — полярний
континентальний (за винятком узбережжя). Незважаючи на
кількамісячну полярну ніч, річна сумарна сонячна радіація
майже така ж, як у екваторіальній зоні. Однак 90% сонячного
тепла відбивається сніговою та крижаною поверхнею назад
у космос, тому температура повітря тут дуже низька (не вище
20 градусів морозу навіть улітку).
Найбільші коливання температури на планеті спостеріга
ються в Арктиці, Гренландії та на Антарктичному півострові,
тоді як на основній частині Антарктиди температура залиша
ється стабільною. Саме приполярні регіони, де вода заходиться
на межі танення і замерзання, найбільш чутливі до змін кліма
ту. Тут все перебуває у стані нестійкої рівноваги. Невелике
зниження температури призводить до збільшення площі снігів
та криги, які відбивають у космос сонячне випромінювання,
що сприяє подальшому зниженню температури. І навпаки,
якщо температура хоча б трохи підвищується, починається
скорочення площі снігів і збільшення поглинання сонячного
тепла, що призводить до дальшого потепління. Сюди додається
ще й локальне підвищення парникового ефекту внаслідок
підвищення вологості повітря через випаровування танучого
снігу та льоду. Ця ланцюгова реакція «самопідтримки» поте
пління в полярних областях може запускатись також забруд
ненням криги та снігу опадами, принесеними із індустріаль
них або вулканічно активних регіонів.
Особливо небезпечними для льодовиків є нафтові забруд
нення, які вкривають субстрат мономолекулярним шаром і чу
дово розігріваються від найменшого сонячного випромінюван
ня завдяки своєму чорному кольору. Тому, ймовірно, основний
вклад людства у ефект глобального потепління відбувається
якраз за рахунок нафтового забруднення атмосфери при непов
ному згорянні нафтопродуктів.
Висновок. Людина, як домінуючий вид, нарощуючи темпи
індустріалізації, забруднює середовище в якому живе, і не задуму
ється про те, що буде далі. Своїми діями вона постійно порушує
нестійку рівновагу екосистем на планеті, що може призвести до
глобальної катастрофи. З іншого боку, людина може й формувати
та підтримувати цю рівновагу за допомогою сучасних досягнень
науки і техніки, а особливо, якщо знайде шляхи зменшення загро
зи забруднення полярних шапок антропогенними викидами.
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ВОДА ЯК ФАКТОР ПЕРЕДАЧІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Г. О. Ничвидюк,
6 курс, група МБВ"1, спеціальність «Мікробіологія»,
факультет біомедичних технологій, к.тел. (063) "363"20"88,
В. В. Нарожнов,
д.мед.н., професор, науковий керівник

На тепершній час відомо більше як 100 типів патогенних бак
терій, вірусів та найпростіших, які можуть тривалий час збері
гати вірулентність у воді та при певних умовах викликати не
тільки локальні, а й епідемічні спалахи інфекційних захворю
вань. Серед бактерій найбільше епідемічне значення мають
збудники дизентерії. Серед вірусів найбльше епідемічне значе
ния мають ентеро, норволкподібні, рота, адено, каліци,
астровіруси та інші. Контамінація водних об’єктів кишковими
вірусами є надзвичайно важливою проблемою для охорони здо
ров’я. Підтвердженням цього є великі епідемічні спалахи, що
спостерігалися протягом останніх років в Україні. Це спалах
ентеровірусних інфекцій у Донецьку (1998, 2000), ротавірусних
інфекцій в Одесі (2000–2001рр.), вірусного гепатиту А у м. Сухо
дольську (2003р.). Усі вони пов’язані з вживанням недоброякіс
ної питної води і, як усі водні спалахи, характеризувалися бли
скавичним розповсюдженням з залученням від декількох сотень
до тисяч осіб.
У США кожного року виявляють по 10–15 спалахів хвороб,
пов’язаних із вживаниям питної води, майже 65 % із них ви
кликані ентеровірусами. У 1997 р. забруднення питної води
стало причиною великого спалаху серозних менінгітів у Біло
русі, який охопив 460 осіб. У 2001 р. там же (м. Вітебськ) водо
провідна вода стала причиною спалаху серозного менінгіту,
етіолопчним агентом якого був вірус Коксакі В4.
В Одеській області спостерігається високий рівень захворюва
ності та смертності, про що свідчить зіставлення демографічних
даних Держкомстату України по області з аналогічними по
інших областях Причорноморського регіону та Україні в цілому.
Слід відзначити, що зношеність каналізаційних колекторів
у м. Одеса дорівнює 40,94% (при 26,69% в Україні в цілому),
внаслідок чого відбувається в середньому три аварії на 1 км мереж
в рік, що значно перевищує рівень в державах Європи. Це поси
лює мікробіологічне забруднення поверхневих водних об’єктів.
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Проблема забруднення морської води в районі м. Одеса вель
ми серйозна, оскільки водне середовище відіграє роль фактора
передачі інфекції під час її використання з рекреаційною ме
тою. За даними ЦСЕЛ частота забруднення морської води енте
ровірусами становить від 8,7 до 43,8 %. У місцях скидання
стічних вод цей показник досягає 90%.
Встановлено, що рівень захворюваності населення України
протягом останнього десятиріччя має стійку тенденцію до що
річного збільшення на 0,7%. Частота захворювань, тією чи
іншою мірою, пов’язаних з забрудненням довкілля та води,
зростає значно швидше. Так, стан інтегрального показника
здоров’я населення Причорноморського регіону свідчить про
погіршення стану здоров’я населення, особливо у Одеській
області та оцінюється МОЗ України як «загрозливе».
Показано, що в Одеській області спостерігається високий
рівень захворюваності та смертності. Про це свідчать високі
показники смертності населення (15,2 на 1000 населення) та
смертності дітей у віці до 1 року (15,87 на 1000 населення) при
досить високої народжуваності у порівнянні з іншими областя
ми Причорноморського регіону (8,7 на 1000 населення).
Дані щодо якісного стану морської води у районах деяких
пляжів Одеської затоки свідчать про її високе забруднення
(індекс ЛПК перевищує норму у декілька разів).
Відновлення якості морської води після зливу на основі
прогнозу концентрації індикаторних мікроорганізмів — енте
рококів в прибережній смузі моря (за даними ЦСЕЛ м. Одеса)
відбувається лише к ісходу 3–4 доби після зливу у районах, де
не організовано відведення поверхневих вод. На пляжах, де
організовано відведення поверхневих вод, якость морської
води відновлюється протягом 0,5 діб.
Встановлено, що в цілому за 2009 рік було виявлено до 2,63 %,
а за 2010 рік — 3,38 % негативних проб щодо якості питної
води в м. Одеса.
Аналіз пейзажу виділених патогенних культур мікроорга
нізмів у хворих на гостри кишкові інфекції (ГКІ) у період
з 1993 по 2010 рр. показав, що найбільш епідемічнозначущи
ми, з точки зору розповсюдження водним шляхом, були збуд
ники дизентерії — шигели, а саме S. flexneri 2а.
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Ключові слова: ліс, класифікація лісів, структура лісу, зна
чення лісів.
Актуальність роботи. Чим менше залишається лісів, тим
краще ми розуміємо їх значення для нас. На сучасному етапі
розвитку людства вчені застерігають, що саме ліси створюють
те природне середовище біосфери, в якому сформувалась циві
лізація, і збереження лісів допоможе їй вижити. Тому вивчен
ня лісів є надзвичайно актуальним.
Ліс — це сукупність грунту, рослинності, в якій домінують
дерева та чагарники, а також тварин, мікроорганізмів та
інших природних компонентів, що в своєму розвитку біологіч
но взаємопов’язані, впливають один на одного і на навколишнє
середовище. Ліси займають великі площі суходолу в різних
районах Земної кулі. Їхніми найважливішими функціями
в біосфері є зв’язування вуглекислого газу, утворення біото
пів, придатних для життя багатьох видів тварин, рослин та
грибів, регулювання гідрологічного режиму, розвиток та під
тримка ґрунтів.
Розрізняють ліси та лісисті місцевості. Ліси відрізняються
від лісистих місцевостей за ознакою змикання покриву: в лісі
гілки та листя крон окремих дерев перекривається, хоча, при
цьому, і можуть існувати ділянки відкритої місцевості — галя
вини. Лісиста ж місцевість характеризується практично пов
сюдною наявністю відкритого ґрунту, з деревами, віддаленими
одне від одного на відстань більшу, ніж радіуси їхніх крон.
Існують різновиди лісів:
– бореальні ліси — займають субарктичну зону, є переваж
но вічнозеленими хвойними;
– в помірній зоні — широколистяні листопадні ліси (або
листопадні ліси помірного клімату), вічнозелені хвойні ліси
(хвойні ліси помірного клімату та дощові ліси помірного клі
мату); в теплій частині помірної кліматичної зони є також
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порівняно невеликі масиви вічнозелених широколистяних лі
сів (наприклад, лаврові ліси або евкаліптові ліси в Австралії);
– тропічні та субтропічні ліси (бувають вологі, сухі та хвойні).
Окрім того, в лісовій промисловості використовується
класифікація лісів, що базується на фізичних властивостях
деревини та стадії розвитку лісу (клімактеричний; такий, що
розвивається; первинний; вторинний, або відновлений).
Також в деяких випадках ліси класифікують на основі домі
нантного виду дерев, наприклад «букові ліси» в Карпатах, або
«ліси білого евкаліпту» на південному сході Австралії.
З історичної точки зору, всі ліси можуть бути поділені на
природні та антропогенні. Природні ліси містять тільки оригі
нальні складові біорізноманіття; при цьому всі види знахо
дяться на природнопритаманних їм стадіях рядів сукцесії. Ці
сукцесійні процеси не зазнавали з боку людини впливів такої
сили та частоти, що здатні змінити час та параметри їхнього
проходження. Дійсно, природних лісів в світі зараз лишилось
дуже мало. Основні лісові масиви на Землі представлені антро
погенними лісами — тобто лісами, відновленими людиною, або
такими, що відновилися самостійно на місці знищених лісів чи
інших типів ландшафтів. Такі ліси можуть точно відтворювати
притаманні даній місцевості типи сукцесії, або розвиватись
іншим шляхом, тоді явище має назву «сукцесійних процесів
під сталим антропогенним впливом».
Найбільшими лісовими біомами є вологі тропічні ліси, тай
га, твердодеревинні ліси помірного поясу, тропічні сухі ліси.
Зазвичай, лісам з домінуванням покритонасінних (широко
листяним) притаманне помітно більше біорізноманіття, аніж
лісам з домінуванням голонасінних (хвойним). Втім, з цього
правила існують і винятки: так, осиковоберезові лісові масиви
у північних широтах мають нижчі показники біорізноманіття,
ніж існуючі хвойні ліси.
Важливим елементом лісу є живе надґрунтове вкриття (ЖНВ) —
сукупність трав, мохів, лишайників і напівчагарників, що вкрива
ють ґрунт під наметом лісу, на зрубах і згарищах і є одним з ярусів
лісового насадження. Впливає на властивості ґрунту у лісі, пом’як
шує або підсилює заморозки на поверхні ґрунту, послаблює вітер,
регулює поновлення та розвиток лісу. Деякі представники ЖНВ
мають лікарське значення (конвалія травнева, звіробій звичайний,
суниці лісові, папороть чоловіча, орляк звичайний) та інші.
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Лісовий покрив Землі — один з планетарних акумуляторів
живої речовини, що утримує в біосфері ряд хімічних елементів
і воду, активно взаємодіє з тропосферою і визначає рівень кис
невого та вуглецевого балансу. Ліси вкривають близько 30%
суші і присутні на всіх континентах, окрім Антарктиди. Знач
ні площі лісів припадають на Америку (понад 30% від загаль
ної площі материка) і Азію (понад 30%), найменша — на
Австралію (близько 10). У минулому ліси були поширені на
більшій території, частина якої згодом була зайнята сільсько
господарськими угіддями, промисловими комплексами, міста
ми. З доісторичних часів площа під лісами в середньому на усіх
континентах скоротилася більш ніж наполовину. У деяких
місцях (Сибір, Канада) ліси ще переважають над безлісими
просторами, але, наприклад, на сході США збереглося тільки
10% лісових масивів, що були там в XVI–XVII століттях.
Висновок: ліси визначили обличчя нашої планети, і без них
воно необоротно зміниться, а майбутнє людства буде невизна
ченим.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ МІКРОБНОЇ КОРОЗІЇ
ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛЕВИХ СПОРУД
ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ КАРБОНІЗАЦІЇ
ПРИЛЕГЛИХ ГРУНТІВ
Катерина Чистовська,
IV курс, група МБВ"41, спеціальність «Мікробіологія»,
Факультет біомедичних технологій ,
А. І. ПіляшенкоBНовохатний,
науковий керівник:д.б.н., доцент, тел.(067)"712"12"07

Ключові слова: бактерії циклу сірки, мікробна корозія,
гідрогеназа, карбонізація, форміат.
Одним з основних показників, що характеризують корозій
ний процес як мікробно індукований, є аномальне збільшення
чисельності бактерій циклу сірки в ґрунтах прилеглих до
підземних металевих споруд. Така активізація росту мікроорга
нізмів можлива лише за умови наявності в ґрунті достатньої
кількості джерел вуглецю. Доречно згадати, що перелік органіч
них сполук, які можуть бути засвоєні корозійно небезпечними
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групами мікроорганізмів обмежений, а більшість рослинної біо
маси, що потрапляє в траншеї газопроводів при закопуванні
трансформується гетеротрофними організмами в діоксид вуг
лецю. Протирічивість ситуації очевидна. Потрібен механізм
реалізація якого вирішує ситуацію.
Для корозійно активних мікроорганізмів типовим є висо
кий рівень активності гідрогенази. Припустивши, що діоксид
вуглецю може залучатися до гідрогеназної реакції в якості
акцептора електронів та відновлюватися до форміату і в по
дальшому до формальдегіду, який в свою чергу надходить на
конструктивні потреби клітин через серінізоцитратліазний
або рібулозомонофосфатний шляхи, проблема дефіциту росто
вих субстратів вирішується. На користь такого механізму свід
чить факт виявлення залишків форміату в ґрунтах, прилеглих
до поверхні кородуючих металевих споруд.
Можна стверджувати, що біокорозійна активність ґрунтів,
в значній мірі, визначається інтенсивністю карбонізації ґрун
ту та залежати підрівня ґрунтового рН.
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